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

2022‑05‑22 2022‑05‑22 2022‑05‑22

Կիրակի Giragi Sunday

ԲԿ Pen Gen Pen Gen

Զ. կիւրակէ, ԼԶ. օր Յարութեան 6. gyoorage, 36. or Harootyan Sixth Sunday, 36th day of Resurrection

Ընթերցուածս սրբոյ աւետարանի Ընթերցուածս սրբոյ աւետարանի 
Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ 

Ղուկասու Ղուկասու 14.25‑15.32 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs srpo avedarani Ŭntertsvadzs srpo avedarani 
Hisoosi Krisdosi vor ŭsd Hisoosi Krisdosi vor ŭsd 

Ghoogasoo Ghoogasoo 14.25‑15.32 (ARWZ)

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

14:25‑15:32 (NKJV)

25 Բազմաթիւ ժողովուրդ Յիսուսի 
հետ կ’երթար։ Յիսուս անոնց 
դառնալով՝ ըսաւ.‑

25 Pazmativ jhoghovoort Hisoosi 
hed g’ertar: Hisoos anonts 
taṙnalov՝ ŭsav.‑

25 Now great multitudes went 
with Him. And He turned and said 
to them,

26 Ով որ ինծի կու գայ եւ զիս աւելի 
չի սիրեր քան իր հայրն ու մայրը, 
կինն ու զաւակները, եղբայրներն ու 
քոյրերը, ինչպէս նաեւ իր իսկ անձը, 
չի կրնար ինծի աշակերտ ըլլալ։

26 Ov vor indzi goo ka yev zis aveli 
chi sirer kan ir hayrn oo mayrŭ, 
ginn oo zavagnerŭ, yeghpayrnern 
oo kooyrerŭ, inchbes nayev ir isg 
antzŭ, chi grnar indzi ashagerd 
ŭllal:

26 “If anyone comes to Me and 
does not hate his father and 
mother, wife and children, 
brothers and sisters, yes, and his 
own life also, he cannot be My 
disciple.

27 Որովհետեւ ով որ իր խաչը 
չ’առներ եւ ինծի չի հետեւիր, ինծի 
աշակերտ չի կրնար ըլլալ։

27 Vorovhedev ov vor ir khachŭ 
ch’aṙner yev indzi chi hedevir, 
indzi ashagerd chi grnar ŭllal:

27 “And whoever does not bear his 
cross and come after Me cannot be 
My disciple.

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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28 Եթէ ձեր մէջէն մէկը ուզէ 
աշտարակ մը շինել, նախ չի նստիր 
եւ ծախսերը չի՞ հաշուեր, տեսնելու 
համար թէ գործը վերջացնելու չափ 
դրամ ունի՞։

28 Yete tzer mechen megŭ ooze 
ashdarag mŭ shinel, nakh chi 
nsdir yev dzakhserŭ chi՞ hashver, 
desneloo hamar te kordzŭ 
verchatsneloo chap tram ooni՞:

28 “For which of you, intending to 
build a tower, does not sit down 
first and count the cost, whether 
he has enough to finish it—

29 Այլապէս, երբ հիմը նետելէ ետք՝ 
չկարենայ աշտարակը աւարտել, 
բոլոր տեսնողները պիտի սկսին 
ծիծաղիլ իր վրայ,

29 Aylabes, yerp himŭ nedele 
yedk՝ chgarena ashdaragŭ avardel, 
polor desnoghnerŭ bidi sgsin 
dzidzaghil ir vra,

29 “lest, after he has laid the 
foundation, and is not able to 
finish, all who see it begin to mock 
him,

30 ըսելով. «Այս մարդը շինել սկսաւ, 
բայց չկրցաւ աւարտել»։

30 ŭselov. «Ays martŭ shinel 
sgsav, payts chgrtsav avardel»:

30 “saying, ‘This man began to 
build and was not able to finish.’

31 Կամ, եթէ թագաւոր մը տասը 
հազար հոգինոց բանակով մը ուզէ 
պատերազմի ելլել քսան հազար 
հաշուող բանակով մը իր դէմ եկող 
թագաւորի մը դէմ, նախ չի նստիր 
եւ չի՞ մտածեր, թէ արդեօք պիտի 
կարենա՞յ յաղթել անոր։

31 Gam, yete takavor mŭ dasŭ 
hazar hokinots panagov mŭ ooze 
baderazmi yellel ksan hazar 
hashvogh panagov mŭ ir tem 
yegogh takavori mŭ tem, nakh chi 
nsdir yev chi՞ mdadzer, te artyok 
bidi garena՞ haghtel anor:

31 “Or what king, going to make 
war against another king, does 
not sit down first and consider 
whether he is able with ten 
thousand to meet him who 
comes against him with twenty 
thousand?

32 Այլապէս, տակաւին հեռուէն, 
պատգամաւոր պիտի ղրկէ՝ 
հաշտութիւն խնդրելու համար անկէ։

32 Aylabes, dagavin heṙven, 
badkamavor bidi ghrge՝ 
hashdootyoon khntreloo hamar 
ange:

32 “Or else, while the other is 
still a great way off, he sends a 
delegation and asks conditions of 
peace.

33 Նմանապէս, ձեր մէջէն անոնք 
որոնք չեն կրնար հրաժարիլ իրենց 
ամբողջ ունեցածէն, չեն կրնար ինծի 
աշակերտ ըլլալ։‑

33 Nmanabes, tzer mechen anonk 
voronk chen grnar hrajharil irents 
ampoghch oonetsadzen, chen grnar 
indzi ashagerd ŭllal:‑

33 “So likewise, whoever of you 
does not forsake all that he has 
cannot be My disciple.

34 Լաւ բան է աղը. բայց եթէ իր 
համը կորսնցնէ, ինչո՞վ պիտի աղեն 
զայն։

34 Lav pan e aghŭ. payts yete ir 
hamŭ gorsntsne, incho՞v bidi aghen 
zayn:

34 “Salt is good; but if the salt 
has lost its flavor, how shall it be 
seasoned?
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35 Ո՛չ հողին օգտակար է, ո՛չ ալ 
կարելի է պարարտացուցիչ շինել, այլ՝ 
զայն կը թափեն։ Ականջ ունեցողը 
թող լսէ։

35 Vo՛ch hoghin okdagar e, vo՛ch 
al gareli e barardatsootsich 
shinel, ayl՝ zayn gŭ tapen: Aganch 
oonetsoghŭ togh lse:

35 “It is neither fit for the land nor 
for the dunghill, but men throw it 
out. He who has ears to hear, let 
him hear!”

1 Շատ մը մաքսաւորներ եւ 
մեղաւորներ Յիսուսի կու գային՝ զինք 
լսելու համար։

1 Shad mŭ maksavorner yev 
meghavorner Hisoosi goo kayin՝ 
zink lseloo hamar:

1 Then all the tax collectors and 
the sinners drew near to Him to 
hear Him.

2 Փարիսեցիներն ու Օրէնքի 
ուսուցիչները սկսան տրտնջալ, 
ըսելով.‑ Ինչպէ՞ս կ’ըլլայ որ այս մարդը 
մեղաւորները կ’ընդունի եւ անոնց 
հետ կը ճաշէ։

2 Parisetsinern oo Orenki 
oosootsichnerŭ sgsan drdnchal, 
ŭselov.‑ Inchbe՞s g’ŭlla vor ays 
martŭ meghavornerŭ g’ŭntooni 
yev anonts hed gŭ jashe:

2 And the Pharisees and scribes 
complained, saying, “This Man 
receives sinners and eats with 
them.”

3 Յիսուս հետեւեալ առակը պատմեց 
անոնց.‑

3 Hisoos hedevyal aṙagŭ badmets 
anonts.‑

3 So He spoke this parable to 
them, saying:

4 Ենթադրենք որ ձեզմէ մէկը 
հարիւր ոչխար ունի։ Երբ անոնցմէ 
մէկը կորսնցնէ, չի՞ ձգեր իննսունինը 
արօտավայրին մէջ եւ չ’ե՞րթար 
կորսուածին ետեւէն, մինչեւ որ գտնէ 
զայն։

4 Yentatrenk vor tzezme megŭ 
haryoor vochkhar ooni: Yerp 
anontsme megŭ gorsntsne, chi՞ 
tzker innsooninŭ arodavayrin 
mech yev ch’e՞rtar gorsvadzin 
yedeven, minchev vor kdne zayn:

4 “What man of you, having 
a hundred sheep, if he loses 
one of them, does not leave the 
ninety‑nine in the wilderness, and 
go after the one which is lost until 
he finds it?

5 Եւ երբ գտնէ՝ ուրախութեամբ իր 
ուսերուն վրայ կը դնէ

5 Yev yerp kdne՝ oorakhootyamp ir 
ooseroon vra gŭ tne

5 “And when he has found it, he 
lays it on his shoulders, rejoicing.

6 եւ տուն կը դառնայ, կը կանչէ իր 
բարեկամներն ու դրացիները եւ կ’ըսէ 
անոնց. «Ուրախացէ՛ք ինծի հետ, 
որովհետեւ կորսուած ոչխարս գտայ»։

6 yev doon gŭ taṙna, gŭ ganche 
ir paregamnern oo tratsinerŭ 
yev g’ŭse anonts. «Vovrakhatse՛k 
indzi hed, vorovhedev gorsvadz 
vochkhars kda»:

6 “And when he comes home, he 
calls together his friends and 
neighbors, saying to them, ‘Rejoice 
with me, for I have found my sheep 
which was lost!’
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7 Կ’ըսեմ ձեզի, երկինքի մէջ նոյնպէս 
ուրախութիւն պիտի ըլլայ մէկ 
ապաշխարող մեղաւորի համար, քան 
իննսունինը արդարներու համար, 
որոնք ապաշխարութեան պէտք 
չունին։‑

7 G’ŭsem tzezi, yerginki mech 
nooynbes oorakhootyoon bidi ŭlla 
meg abashkharogh meghavori 
hamar, kan innsooninŭ artarneroo 
hamar, voronk abashkharootyan 
bedk choonin:‑

7 “I say to you that likewise there 
will be more joy in heaven over 
one sinner who repents than over 
ninety‑nine just persons who need 
no repentance.

8 Կամ ենթադրենք թէ կին մը տասը 
արծաթ դահեկան ունի։ Երբ անոնցմէ 
մէկը կորսնցնէ, ճրագը չի՞ վառեր 
եւ տունը ուշադրութեամբ չ’ա՞ւլեր, 
մինչեւ որ դահեկանը գտնէ։

8 Gam yentatrenk te gin mŭ 
dasŭ ardzat tahegan ooni: Yerp 
anontsme megŭ gorsntsne, 
jrakŭ chi՞ vaṙer yev doonŭ 
ooshatrootyamp ch’a՞vler, minchev 
vor taheganŭ kdne:

8 “Or what woman, having ten 
silver coins, if she loses one coin, 
does not light a lamp, sweep the 
house, and search carefully until 
she finds it?

9 Եւ երբ գտնէ, կը կանչէ իր 
բարեկամուհիներն ու դրացիները եւ 
կ’ըսէ անոնց. «Ուրախացէ՛ք ինծի հետ, 
որովհետեւ կորսնցուցած դահեկանս 
գտայ»։

9 Yev yerp kdne, gŭ ganche ir 
paregamoohinern oo tratsinerŭ yev 
g’ŭse anonts. «Vovrakhatse՛k indzi 
hed, vorovhedev gorsntsootsadz 
tahegans kda»:

9 “And when she has found it, she 
calls her friends and neighbors 
together, saying, ‘Rejoice with me, 
for I have found the piece which I 
lost!’

10 Կ’ըսեմ ձեզի, Աստուծոյ 
հրեշտակները նոյն ձեւով պիտի 
ուրախանան մեղաւորի մը համար, որ 
կ’ապաշխարէ։

10 G’ŭsem tzezi, Asdoodzo 
hreshdagnerŭ nooyn tzevov bidi 
oorakhanan meghavori mŭ hamar, 
vor g’abashkhare:

10 “Likewise, I say to you, there is 
joy in the presence of the angels of 
God over one sinner who repents.”

11 Ապա շարունակեց.‑ Մարդ մը 
երկու զաւակ ունէր։

11 Aba sharoonagets.‑ Mart mŭ 
yergoo zavag ooner:

11 Then He said: “A certain man 
had two sons.

12 Կրտսերը հօրը ըսաւ. «Հա՛յր, 
քու ստացուածքէդ ինծի ինկած 
բաժինը հիմա՛ տուր ինծի»։ Եւ հայրը 
իր զաւակներուն միջեւ բաժնեց իր 
ունեցածը։

12 Grdserŭ horŭ ŭsav. «Ha՛yr, koo 
sdatsvadzket indzi ingadz pajhinŭ 
hima՛ door indzi»: Yev hayrŭ ir 
zavagneroon michev pajhnets ir 
oonetsadzŭ:

12 “And the younger of them said 
to his father, ‘Father, give me 
the portion of goods that falls to 
me.’ So he divided to them his 
livelihood.
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13 Քանի մը օր ետք, կրտսեր զաւակը 
առաւ իր ամբողջ հարստութիւնը 
եւ հեռու երկիր մը գնաց։ Հոն 
անառակ կեանք մը ապրելով՝ մսխեց 
հարստութիւնը

13 Kani mŭ or yedk, grdser zavagŭ 
aṙav ir ampoghch harsdootyoonŭ 
yev heṙoo yergir mŭ knats: Hon 
anaṙag gyank mŭ abrelov՝ mskhets 
harsdootyoonŭ

13 “And not many days after, the 
younger son gathered all together, 
journeyed to a far country, and 
there wasted his possessions with 
prodigal living.

14 եւ սպառեց իր ամբողջ ունեցածը։ 
Պատահեցաւ որ այդ երկրին մէջ մեծ 
սով մը տիրեց, երբ արդէն ինք սկսած 
էր աղքատանալ։

14 yev sbaṙets ir ampoghch 
oonetsadzŭ: Badahetsav vor 
ayt yergrin mech medz sov mŭ 
direts, yerp arten ink sgsadz er 
aghkadanal:

14 “But when he had spent all, 
there arose a severe famine in that 
land, and he began to be in want.

15 Ուստի գնաց այդ երկրի 
քաղաքացիներէն մէկուն քով ծառայ 
եղաւ, եւ անիկա իր ագարակը ղրկեց 
զինք՝ խոզ արածելու համար։

15 Oosdi knats ayt yergri 
kaghakatsineren megoon kov 
dzaṙa yeghav, yev aniga ir akaragŭ 
ghrgets zink՝ khoz aradzeloo 
hamar:

15 “Then he went and joined 
himself to a citizen of that country, 
and he sent him into his fields to 
feed swine.

16 Նոյնիսկ պատրաստ էր խոզերուն 
կերած եղջիւրներէն իր փորը լեցնելու, 
սակայն ոչ ոք կու տար իրեն։

16 Nooynisg badrasd er khozeroon 
geradz yeghchyoorneren ir porŭ 
letsneloo, sagayn voch vok goo dar 
iren:

16 “And he would gladly have 
filled his stomach with the pods 
that the swine ate, and no one 
gave him anything.

17 Երբ անդրադարձաւ իր վիճակին, 
ինքնիրեն ըսաւ. «Հօրս տան մէջ քանի՜ 
գործաւորներ կան, որոնք իրենց 
պէտք եղած կերակուրէն աւելին 
ունին, մինչ ես հոս անօթութենէ կը 
մեռնիմ։

17 Yerp antratartzav ir vijagin, 
inkniren ŭsav. «Hors dan mech 
kani՜ kordzavorner gan, voronk 
irents bedk yeghadz geragooren 
avelin oonin, minch yes hos 
anotootene gŭ meṙnim:

17 “But when he came to himself, 
he said, ‘How many of my father's 
hired servants have bread enough 
and to spare, and I perish with 
hunger!

18 Ելլեմ երթամ հօրս քով եւ ըսեմ 
իրեն.‑ Հա՛յր, մեղանչեցի Աստուծոյ եւ 
քեզի դէմ.

18 Yellem yertam hors kov yev 
ŭsem iren.‑ Ha՛yr, meghanchetsi 
Asdoodzo yev kezi tem.

18 ‘I will arise and go to my father, 
and will say to him, “Father, I 
have sinned against heaven and 
before you,
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19 այլեւս արժանի չեմ քու որդիդ 
կոչուելու. զիս քու գործաւորներէդ 
մէկը նկատէ»։

19 aylevs arjhani chem koo vortit 
gochveloo. zis koo kordzavorneret 
megŭ ngade»:

19 “and I am no longer worthy to 
be called your son. Make me like 
one of your hired servants.”’

20 Ապա ելաւ եւ հօրը քով գնաց։ 
Տակաւին տունէն բաւական հեռու 
էր, երբ հայրը տեսաւ զինք ու գթաց. 
վազելով դիմաւորեց զայն, վիզին 
փաթթուեցաւ եւ համբուրեց։

20 Aba yelav yev horŭ kov knats: 
Dagavin doonen pavagan heṙoo 
er, yerp hayrŭ desav zink oo ktats. 
vazelov timavorets zayn, vizin 
pattvetsav yev hampoorets:

20 “And he arose and came to his 
father. But when he was still a 
great way off, his father saw him 
and had compassion, and ran and 
fell on his neck and kissed him.

21 Որդին հօրը ըսաւ. «Հա՛յր, 
մեղանչեցի Աստուծոյ եւ քեզի դէմ. 
այլեւս արժանի չեմ քու որդիդ 
կոչուելու»։

21 Vortin horŭ ŭsav. «Ha՛yr, 
meghanchetsi Asdoodzo yev kezi 
tem. aylevs arjhani chem koo 
vortit gochveloo»:

21 “And the son said to him, 
‘Father, I have sinned against 
heaven and in your sight, and am 
no longer worthy to be called your 
son.’

22 Հայրը իր ծառաներուն հրամայեց. 
«Անմիջապէս բերէք լաւագոյն 
պատմուճանը եւ հագցուցէք իրեն. 
մատանի անցուցէք իր մատին եւ 
կօշիկ տուէք իրեն։

22 Hayrŭ ir dzaṙaneroon 
hramayets. «Anmichabes 
perek lavakooyn badmoojanŭ 
yev haktsootsek iren. madani 
antsootsek ir madin yev goshig 
dvek iren:

22 “But the father said to his 
servants, ‘Bring out the best robe 
and put it on him, and put a ring 
on his hand and sandals on his 
feet.

23 Բերէ՛ք պարարտ հորթը, 
մորթեցէք, ուտենք եւ ուրախանանք։

23 Pere՛k barard hortŭ, mortetsek, 
oodenk yev oorakhanank:

23 ‘And bring the fatted calf here 
and kill it, and let us eat and be 
merry;

24 Որովհետեւ իմ այս զաւակս 
մեռած էր՝ ողջնցաւ, կորսուած էր՝ 
գտնուեցաւ»։ Եւ սկսան խրախճանքի։

24 Vorovhedev im ays zavags 
meṙadz er՝ voghchntsav, gorsvadz 
er՝ kdnvetsav»: Yev sgsan 
khrakhjanki:

24 ‘for this my son was dead and 
is alive again; he was lost and 
is found.’ And they began to be 
merry.
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25 Մինչ այդ, երէց զաւակը ագարակ 
կը գտնուէր։ Վերադարձին, երբ տան 
մօտեցաւ, երգի ու պարի ձայներ լսեց։

25 Minch ayt, yerets zavagŭ 
akarag gŭ kdnver: Veratartzin, 
yerp dan modetsav, yerki oo bari 
tzayner lsets:

25 “Now his older son was in the 
field. And as he came and drew 
near to the house, he heard music 
and dancing.

26 Կանչեց ծառաներէն մէկը եւ 
հարցուց թէ ի՛նչ կայ։

26 Ganchets dzaṙaneren megŭ yev 
hartsoots te i՛nch ga:

26 “So he called one of the servants 
and asked what these things 
meant.

27 Ծառան ըսաւ իրեն. «Եղբայրդ 
եկաւ, եւ որովհետեւ ողջ‑առողջ 
վերադարձաւ, հայրդ պարարտ հորթը 
մորթեց»։

27 Dzaṙan ŭsav iren. «Yeghpayrt 
yegav, yev vorovhedev 
voghch‑aṙoghch veratartzav, hayrt 
barard hortŭ mortets»:

27 “And he said to him, ‘Your 
brother has come, and because he 
has received him safe and sound, 
your father has killed the fatted 
calf.’

28 Երէց եղբայրը զայրացաւ եւ 
չուզեց ներս մտնել։ Այս մասին 
իմանալով, հայրը դուրս ելաւ եւ 
աղաչեց որ ներս մտնէ։

28 Yerets yeghpayrŭ zayratsav yev 
choozets ners mdnel: Ays masin 
imanalov, hayrŭ toors yelav yev 
aghachets vor ners mdne:

28 “But he was angry and would 
not go in. Therefore his father 
came out and pleaded with him.

29 Իսկ անիկա պատասխանեց. 
«Տարիներէ ի վեր քեզի կը ծառայեմ. 
ոեւէ մէկ հրահանգդ չանտեսեցի, եւ 
սակայն նոյնիսկ ուլ մը չտուիր ինծի, 
որ ուրախանայի բարեկամներուս 
հետ։

29 Isg aniga badaskhanets. 
«Darinere i ver kezi gŭ dzaṙayem. 
voyeve meg hrahankt chandesetsi, 
yev sagayn nooynisg ool mŭ 
chdvir indzi, vor oorakhanayi 
paregamneroos hed:

29 “So he answered and said to 
his father, ‘Lo, these many years 
I have been serving you; I never 
transgressed your commandment 
at any time; and yet you never 
gave me a young goat, that I might 
make merry with my friends.

30 Մինչդեռ, երբ եկաւ այդ որդիդ, որ 
քու ստացուածքդ պոռնիկներուն հետ 
մսխեց, պարարտ հորթը մորթեցիր 
անոր համար»։

30 Minchteṙ, yerp yegav ayt vortit, 
vor koo sdatsvadzkt boṙnigneroon 
hed mskhets, barard hortŭ 
mortetsir anor hamar»:

30 ‘But as soon as this son of yours 
came, who has devoured your 
livelihood with harlots, you killed 
the fatted calf for him.’
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31 Հայրը ըսաւ. «Տղա՛ս, դուն միշտ 
ինծի հետ ես եւ ամբողջ ունեցածս 
քուկդ է։

31 Hayrŭ ŭsav. «Dgha՛s, toon 
mishd indzi hed yes yev ampoghch 
oonetsadzs koogt e:

31 “And he said to him, ‘Son, you 
are always with me, and all that I 
have is yours.

32 Սակայն հիմա պէտք է 
ուրախանանք եւ ցնծանք, որովհետեւ 
այս եղբայրդ մեռած էր՝ ողջնցաւ, 
կորսուած էր՝ գտնուեցաւ»։ ֍

32 Sagayn hima bedk e 
oorakhanank yev tsndzank, 
vorovhedev ays yeghpayrt meṙadz 
er՝ voghchntsav, gorsvadz er՝ 
kdnvetsav»: ֍

32 ‘It was right that we should 
make merry and be glad, for 
your brother was dead and is 
alive again, and was lost and is 
found.’” ֍
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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 (P.231)Sharagan (P.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 ՚ի գործոց առաքելոց Ընթերցուածս ՚ի գործոց առաքելոց 
20.17‑38 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs ՚i kordzots aṙakelots Ŭntertsvadzs ՚i kordzots aṙakelots 
20.17‑38 (ARWZ)

A Reading from the Acts of the A Reading from the Acts of the 
Apostles Apostles 20:17‑38 (NKJV)

17 Միլետոսէն Պօղոս լուր ղրկեց 
Եփեսոս եւ եկեղեցւոյ երէցները իր 
քով կանչեց։

17 Miledosen Boghos loor 
ghrgets Yepesos yev yegeghetsvo 
yeretsnerŭ ir kov ganchets:

17 From Miletus he sent to 
Ephesus and called for the elders 
of the church.

18 Երբ անոնք եկան, ըսաւ անոնց.‑ 
Դուք անձամբ գիտէք, թէ Ասիա 
գալուս առաջին օրէն ի վեր ի՛նչպէս 
վարուեցայ ձեզի հետ, ամբողջ այս 
ժամանակամիջոցին։

18 Yerp anonk yegan, ŭsav 
anonts.‑ Took antzamp 
kidek, te Asia kaloos aṙachin 
oren i ver i՛nchbes varvetsa 
tzezi hed, ampoghch ays 
jhamanagamichotsin:

18 And when they had come to 
him, he said to them: “You know, 
from the first day that I came to 
Asia, in what manner I always 
lived among you,

19 Ամենայն խոնարհութեամբ 
եւ յաճախ արցունքով ծառայեցի 
Տիրոջ, Հրեաներուն նիւթած բոլոր 
փորձութիւնները կրելով։

19 Amenayn khonarhootyamp 
yev hajakh artsoonkov dzaṙayetsi 
Diroch, Hryaneroon nyootadz polor 
portzootyoonnerŭ grelov:

19 “serving the Lord with all 
humility, with many tears and 
trials which happened to me by the 
plotting of the Jews;

20 Գիտէք, թէ բնաւ չքաշուեցայ 
ձեզմէ, օգտակար բաներու մասին 
խօսեցայ եւ սորվեցուցի ձեզի, 
հրապարակաւ ըլլայ թէ տուներու 
մէջ։

20 Kidek, te pnav chkashvetsa 
tzezme, okdagar paneroo masin 
khosetsa yev sorvetsootsi tzezi, 
hrabaragav ŭlla te dooneroo mech:

20 “how I kept back nothing that 
was helpful, but proclaimed it to 
you, and taught you publicly and 
from house to house,

21 Թէ՛ Հրեաներուն եւ թէ՛ 
հեթանոսներուն տուի նոյն 
վկայութիւնը եւ պատգամը՝ 
ապաշխարութեամբ Աստուծոյ 
դառնալու եւ մեր Տիրոջ Յիսուս 
Քրիստոսի հաւատալու։

21 Te՛ Hryaneroon yev te՛ 
hetanosneroon dvi nooyn 
vgayootyoonŭ yev badkamŭ՝ 
abashkharootyamp Asdoodzo 
taṙnaloo yev mer Diroch Hisoos 
Krisdosi havadaloo:

21 “testifying to Jews, and also to 
Greeks, repentance toward God 
and faith toward our Lord Jesus 
Christ.
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22 Հիմա, ահաւասիկ, Սուրբ Հոգիին 
մղումով Երուսաղէմ կ’երթամ։ Չեմ 
գիտեր թէ հոն ի՛նչ պիտի պատահի 
ինծի։

22 Hima, ahavasig, Soorp Hokiin 
mghoomov Yeroosaghem g’ertam: 
Chem kider te hon i՛nch bidi 
badahi indzi:

22 “And see, now I go bound in the 
spirit to Jerusalem, not knowing 
the things that will happen to me 
there,

23 Միայն գիտեմ, թէ ամէն 
մէկ քաղաքի մէջ Սուրբ Հոգին 
կ’ազդարարէ ինծի՝ ըսելով թէ 
բանտարկութիւն եւ նեղութիւն կը 
սպասեն ինծի։

23 Miayn kidem, te amen meg 
kaghaki mech Soorp Hokin 
g’aztarare indzi՝ ŭselov te 
pandargootyoon yev neghootyoon 
gŭ sbasen indzi:

23 “except that the Holy Spirit 
testifies in every city, saying that 
chains and tribulations await me.

24 Բայց հոգս չէ. ինծի համար 
կարեւորը կեանքս չէ, այլ՝ կ’ուզեմ 
ուրախութեամբ իր վախճանին 
հասցնել սկսած գործս, այն պաշտօնը 
որ Տէր Յիսուս տուաւ ինծի՝ Աստուծոյ 
շնորհքը աւետարանելու։

24 Payts hoks che. indzi hamar 
garevorŭ gyanks che, ayl՝ g’oozem 
oorakhootyamp ir vakhjanin 
hastsnel sgsadz kordzs, ayn 
bashdonŭ vor Der Hisoos dvav 
indzi՝ Asdoodzo shnorhkŭ 
avedaraneloo:

24 “But none of these things move 
me; nor do I count my life dear to 
myself, so that I may finish my 
race with joy, and the ministry 
which I received from the Lord 
Jesus, to testify to the gospel of the 
grace of God.

25 Հիմա գիտեմ, թէ այսուհետեւ 
պիտի չտեսնէք զիս։ Եկայ ձեզի 
բոլորիդ, շրջեցայ եւ Աստուծոյ 
արքայութիւնը քարոզեցի,

25 Hima kidem, te aysoohedev 
bidi chdesnek zis: Yega tzezi 
polorit, shrchetsa yev Asdoodzo 
arkayootyoonŭ karozetsi,

25 “And indeed, now I know that 
you all, among whom I have gone 
preaching the kingdom of God, will 
see my face no more.

26 եւ ահաւասիկ կը յայտարարեմ 
այսօր՝ թէ խիղճս հանդարտ է,

26 yev ahavasig gŭ haydararem 
aysor՝ te khighjs hantard e,

26 “Therefore I testify to you this 
day that I am innocent of the blood 
of all men.

27 որովհետեւ առանց քաշուելու 
յայտնեցի ձեզի Աստուծոյ կամքը։

27 vorovhedev aṙants kashveloo 
haydnetsi tzezi Asdoodzo gamkŭ:

27 “For I have not shunned to 
declare to you the whole counsel of 
God.
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28 Հսկեցէ՛ք ձեր անձերուն եւ ձեր 
ամբողջ հօտին, որուն տեսուչ կարգեց 
ձեզ Սուրբ Հոգին։ Հովուեցէ՛ք Տիրոջ 
եկեղեցին, որ ան իր արիւնով գնեց։

28 Hsgetse՛k tzer antzeroon yev 
tzer ampoghch hodin, voroon 
desooch garkets tzez Soorp Hokin: 
Hovvetse՛k Diroch yegeghetsin, vor 
an ir aryoonov knets:

28 “Therefore take heed to 
yourselves and to all the flock, 
among which the Holy Spirit has 
made you overseers, to shepherd 
the church of God which He 
purchased with His own blood.

29 Որովհետեւ գիտեմ, թէ իմ 
մեկնումէս ետք յափշտակիչ գայլեր 
պիտի մտնեն ձեր մէջ, որոնք պիտի 
չխնայեն հօտին։

29 Vorovhedev kidem, te im 
megnoomes yedk hapshdagich 
kayler bidi mdnen tzer mech, 
voronk bidi chkhnayen hodin:

29 “For I know this, that after my 
departure savage wolves will come 
in among you, not sparing the 
flock.

30 Ձեր մէջէն եւս պիտի ելլեն 
մարդիկ, որոնք սխալ բաներ պիտի 
ուսուցանեն, հաւատացեալները 
իրենց ետեւէն տանելու համար։

30 Tzer mechen yevs bidi yellen 
martig, voronk skhal paner bidi 
oosootsanen, havadatsyalnerŭ 
irents yedeven daneloo hamar:

30 “Also from among yourselves 
men will rise up, speaking 
perverse things, to draw away the 
disciples after themselves.

31 Հետեւաբար արթո՛ւն եղէք, 
յիշեցէք թէ ի՛նչպէս երեք տարի 
անդադար, գիշեր ու ցերեկ, 
արցունքով խրատեցի իւրաքանչիւրդ։

31 Hedevapar arto՛on yeghek, 
hishetsek te i՛nchbes yerek 
dari antatar, kisher oo 
tsereg, artsoonkov khradetsi 
yoorakanchyoort:

31 “Therefore watch, and 
remember that for three years I 
did not cease to warn everyone 
night and day with tears.

32 Եւ հիմա ձեզ կը յանձնեմ Աստուծոյ 
եւ իր շնորհքի Աւետարանին, որ 
կրնայ ձեզ հոգեւորապէս աճեցնել եւ 
իր բոլոր սուրբերուն ժառանգակից 
դարձնել։

32 Yev hima tzez gŭ hantznem 
Asdoodzo yev ir shnorhki 
Avedaranin, vor grna tzez 
hokevorabes ajetsnel yev ir polor 
soorperoon jhaṙankagits tartznel:

32 “So now, brethren, I commend 
you to God and to the word of His 
grace, which is able to build you up 
and give you an inheritance among 
all those who are sanctified.

33 Ոեւէ մէկուն արծաթին, ոսկիին 
կամ հագուստին չցանկացի։

33 Voyeve megoon ardzatin, 
vosgiin gam hakoosdin 
chtsangatsi:

33 “I have coveted no one's silver 
or gold or apparel.
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34 Դուք ինքնին գիտէք, թէ իմ այս 
ձեռքերովս շահեցայ եւ հոգացի թէ՛ իմ 
եւ թէ՛ ընկերակիցներուս պէտքերը։

34 Took inknin kidek, te im ays 
tzeṙkerovs shahetsa yev hokatsi 
te՛ im yev te՛ ŭngeragitsneroos 
bedkerŭ:

34 “Yes, you yourselves know that 
these hands have provided for my 
necessities, and for those who were 
with me.

35 Եւ կեանքիս օրինակով ցոյց 
տուի՝ թէ այսպէս պէտք է աշխատիլ 
եւ տկարներուն օգնել, յիշելով այն 
խօսքը որ Տէր Յիսուս ինք ըսաւ, թէ՝ 
«Աւելի երջանկաբեր է տալը, քան 
առնելը»։

35 Yev gyankis orinagov tsooyts 
dvi՝ te aysbes bedk e ashkhadil yev 
dgarneroon oknel, hishelov ayn 
khoskŭ vor Der Hisoos ink ŭsav, 
te՝ «Aveli yerchangaper e dalŭ, kan 
aṙnelŭ»:

35 “I have shown you in every way, 
by laboring like this, that you must 
support the weak. And remember 
the words of the Lord Jesus, that 
He said, ‘It is more blessed to give 
than to receive.’”

36 Իր խօսքը վերջացնելէ ետք, Պօղոս 
բոլորին հետ ծունկի եկաւ եւ աղօթեց։

36 Ir khoskŭ verchatsnele yedk, 
Boghos polorin hed dzoongi yegav 
yev aghotets:

36 And when he had said these 
things, he knelt down and prayed 
with them all.

37 Բոլորը սկսան լալ եւ Պօղոսի 
վիզին փաթթուելով կը համբուրէին 
զինք։

37 Polorŭ sgsan lal yev Boghosi 
vizin pattvelov gŭ hampoorein 
zink:

37 Then they all wept freely, and 
fell on Paul's neck and kissed him,

38 Կը մորմոքէին մանաւանդ անոր 
համար, որ կ’ըսէր՝ թէ այլեւս 
զինք պիտի չտեսնեն։ Ապա անոր 
ընկերակցեցան մինչեւ նաւ։ ֍

38 Gŭ mormokein manavant 
anor hamar, vor g’ŭser՝ te aylevs 
zink bidi chdesnen: Aba anor 
ŭngeragtsetsan minchev nav: ֍

38 sorrowing most of all for the 
words which he spoke, that they 
would see his face no more. And 
they accompanied him to the 
ship. ֍
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Ընթերցուածս Յովհաննու Ընթերցուածս Յովհաննու 
առաքելոյն ՚ի կաթողիկեայց առաջին առաքելոյն ՚ի կաթողիկեայց առաջին 

թղթոյն թղթոյն 3.2‑6 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Hovhannoo Ŭntertsvadzs Hovhannoo 
aṙakelooyn ՚i gatoghigyayts aṙakelooyn ՚i gatoghigyayts 

aṙachin tghtooyn aṙachin tghtooyn 3.2‑6 (ARWZ)

A Reading from the First A Reading from the First 
Universal Epistle of Apostle John Universal Epistle of Apostle John 

3:2‑6 (NKJV)

2 Սիրելինե՛ր, այժմ Աստուծոյ որդիներ 
ենք։ Թէ ի՛նչպէս պիտի ըլլանք յետոյ՝ 
տակաւին չենք գիտեր։ Բայց գիտենք 
թէ՝ երբ Քրիստոս յայտնուի՝ իրեն 
նման պիտի ըլլանք, որովհետեւ զինք 
պիտի տեսնենք իր իսկութեան մէջ։

2 Sireline՛r, ayjhm Asdoodzo 
vortiner yenk: Te i՛nchbes bidi 
ŭllank hedo՝ dagavin chenk kider: 
Payts kidenk te՝ yerp Krisdos 
haydnvi՝ iren nman bidi ŭllank, 
vorovhedev zink bidi desnenk ir 
isgootyan mech:

2 Beloved, now we are children 
of God; and it has not yet been 
revealed what we shall be, but we 
know that when He is revealed, we 
shall be like Him, for we shall see 
Him as He is.

3 Ով որ այս յոյսը ունի՝ ինքզինք կը 
մաքրէ, ինչպէս որ Քրիստոս ինք 
մաքուր է։

3 Ov vor ays hooysŭ ooni՝ inkzink 
gŭ makre, inchbes vor Krisdos ink 
makoor e:

3 And everyone who has this hope 
in Him purifies himself, just as He 
is pure.

4 Ով որ կը մեղանչէ՝ Աստուծոյ 
Օրէնքը կը խախտէ, եւ մեղքը ինքնին 
Օրէնքին խախտումն է։

4 Ov vor gŭ meghanche՝ Asdoodzo 
Orenkŭ gŭ khakhde, yev meghkŭ 
inknin Orenkin khakhdoomn e:

4 Whoever commits sin also 
commits lawlessness, and sin is 
lawlessness.

5 Գիտէք թէ Քրիստոս աշխարհ եկաւ՝ 
մեր մեղքերը ջնջելու համար, եւ թէ իր 
մէջ մեղք չկայ։

5 Kidek te Krisdos ashkharh 
yegav՝ mer meghkerŭ chncheloo 
hamar, yev te ir mech meghk chga:

5 And you know that He was 
manifested to take away our sins, 
and in Him there is no sin.

6 Ով որ Քրիստոսի միացած կը մնայ՝ 
չի մեղանչեր. իսկ ով որ կը մեղանչէ՝ 
զայն երբեք տեսած ու ճանչցած չէ։ ֍

6 Ov vor Krisdosi miatsadz gŭ 
mna՝ chi meghancher. isg ov vor 
gŭ meghanche՝ zayn yerpek desadz 
oo janchtsadz che: ֍

6 Whoever abides in Him does not 
sin. Whoever sins has neither seen 
Him nor known Him. ֍
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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 9.39‑10.10 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs srpo avedarani Ŭntertsvadzs srpo avedarani 
Hisoosi Krisdosi vor ŭsd Hisoosi Krisdosi vor ŭsd 

Hovhannoo Hovhannoo 9.39‑10.10 (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 

9:39‑10:10 (NKJV)

39 Յիսուս ըսաւ.‑ Դատաստան 
ընելու եկայ այս աշխարհը, որպէսզի 
չտեսնողները տեսնեն եւ անոնք որ կը 
տեսնեն՝ կուրնան։

39 Hisoos ŭsav.‑ Tadasdan ŭneloo 
yega ays ashkharhŭ, vorbeszi 
chdesnoghnerŭ desnen yev anonk 
vor gŭ desnen՝ goornan:

39 And Jesus said, “For judgment 
I have come into this world, that 
those who do not see may see, and 
that those who see may be made 
blind.”

40 Փարիսեցիներէն ոմանք, որ շուրջն 
էին, լսեցին ասիկա եւ հարցուցին.‑ 
Արդեօք մե՞նք ալ կոյր ենք։

40 Parisetsineren vomank, vor 
shoorchn ein, lsetsin asiga yev 
hartsootsin.‑ Artyok me՞nk al gooyr 
yenk:

40 Then some of the Pharisees who 
were with Him heard these words, 
and said to Him, “Are we blind 
also?”

41 Յիսուս անոնց պատասխանեց.‑ 
Եթէ կոյր ըլլայիք՝ մեղք պիտի 
չունենայիք. բայց քանի կ’ըսէք թէ 
կը տեսնէք, կը նշանակէ՝ թէ ձեր 
մեղաւոր ըլլալը կը հաստատէք։‑

41 Hisoos anonts badaskhanets.‑ 
Yete gooyr ŭllayik՝ meghk bidi 
choonenayik. payts kani g’ŭsek te 
gŭ desnek, gŭ nshanage՝ te tzer 
meghavor ŭllalŭ gŭ hasdadek:‑

41 Jesus said to them, “If you were 
blind, you would have no sin; but 
now you say, ‘We see.’ Therefore 
your sin remains.

1 Հաստատ գիտցէք, ան որ 
ոչխարներուն փարախը դռնէն չի 
մտներ, այլ ուրիշ տեղէ կը մագլցի, 
անիկա գող է եւ աւազակ.

1 Hasdad kidtsek, an vor 
vochkharneroon parakhŭ tṙnen 
chi mdner, ayl oorish deghe gŭ 
makltsi, aniga kogh e yev avazag.

1 “Most assuredly, I say to you, he 
who does not enter the sheepfold 
by the door, but climbs up some 
other way, the same is a thief and 
a robber.

2 իսկ ան որ դռնէն կը մտնէ, անիկա 
ոչխարներուն հովիւն է։

2 isg an vor tṙnen gŭ mdne, aniga 
vochkharneroon hovivn e:

2 “But he who enters by the door is 
the shepherd of the sheep.

3 Դռնապանը դուռը կը բանայ անոր 
եւ ոչխարները իր ձայնին կը հետեւին։ 
Իրենց անուններով կը կանչէ իր 
ոչխարները եւ դուրս կը տանի 
զանոնք։

3 Tṙnabanŭ tooṙŭ gŭ pana anor 
yev vochkharnerŭ ir tzaynin gŭ 
hedevin: Irents anoonnerov gŭ 
ganche ir vochkharnerŭ yev toors 
gŭ dani zanonk:

3 “To him the doorkeeper opens, 
and the sheep hear his voice; and 
he calls his own sheep by name 
and leads them out.
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4 Եւ երբ իր ոչխարները դուրս 
կը հանէ՝ ի՛նք կ’առաջնորդէ, եւ 
ոչխարները կը հետեւին իրեն, 
որովհետեւ իր ձայնը կը ճանչնան։

4 Yev yerp ir vochkharnerŭ toors 
gŭ hane՝ i՛nk g’aṙachnorte, yev 
vochkharnerŭ gŭ hedevin iren, 
vorovhedev ir tzaynŭ gŭ janchnan:

4 “And when he brings out his 
own sheep, he goes before them; 
and the sheep follow him, for they 
know his voice.

5 Օտարին չեն հետեւիր. 
ընդհակառակը, կը փախչին անկէ, 
որովհետեւ օտարներուն ձայնը չեն 
ճանչնար։

5 Odarin chen hedevir. 
ŭnthagaṙagŭ, gŭ pakhchin ange, 
vorovhedev odarneroon tzaynŭ 
chen janchnar:

5 “Yet they will by no means follow 
a stranger, but will flee from him, 
for they do not know the voice of 
strangers.”

6 Յիսուս այս առակը խօսեցաւ 
անոնց, սակայն անոնք չհասկցան թէ 
ի՛նչ ըսել կ’ուզէր իրենց։

6 Hisoos ays aṙagŭ khosetsav 
anonts, sagayn anonk chhasgtsan 
te i՛nch ŭsel g’oozer irents:

6 Jesus used this illustration, but 
they did not understand the things 
which He spoke to them.

7 Ուստի Յիսուս կրկին ըսաւ 
անոնց.‑ Հաստատ գիտցէք, թէ ե՛ս եմ 
ոչխարներուն դուռը։

7 Oosdi Hisoos grgin ŭsav anonts.‑ 
Hasdad kidtsek, te ye՛s yem 
vochkharneroon tooṙŭ:

7 Then Jesus said to them again, 
“Most assuredly, I say to you, I am 
the door of the sheep.

8 Բոլոր անոնք որոնք ինձմէ առաջ 
եկան, գող էին եւ աւազակ. բայց 
ոչխարները անոնց չհետեւեցան։

8 Polor anonk voronk intzme 
aṙach yegan, kogh ein yev avazag. 
payts vochkharnerŭ anonts 
chhedevetsan:

8 “All who ever came before Me are 
thieves and robbers, but the sheep 
did not hear them.

9 Ե՛ս եմ դուռը։ Ով որ ինձմէ անցնելով 
ներս մտնէ՝ պիտի փրկուի. պիտի 
մտնէ եւ ելլէ եւ ճարակ գտնէ։

9 Ye՛s yem tooṙŭ: Ov vor intzme 
antsnelov ners mdne՝ bidi prgvi. 
bidi mdne yev yelle yev jarag kdne:

9 “I am the door. If anyone enters 
by Me, he will be saved, and will 
go in and out and find pasture.

10 Գողը կու գայ միայն գողնալու, 
սպաննելու եւ փճացնելու համար։ Ես 
եկայ՝ որպէսզի կեանք ունենան, եւ 
լեցուն կեանք ունենան։ ֍

10 Koghŭ goo ka miayn koghnaloo, 
sbanneloo yev pjatsneloo hamar: 
Yes yega՝ vorbeszi gyank oonenan, 
yev letsoon gyank oonenan: ֍

10 “The thief does not come except 
to steal, and to kill, and to destroy. 
I have come that they may have 
life, and that they may have it 
more abundantly. ֍
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Ընթերցուածս սրբոյ աւետարանի Ընթերցուածս սրբոյ աւետարանի 
Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ 

Մատթէոսի Մատթէոսի 16.13‑17.13 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs srpo avedarani Ŭntertsvadzs srpo avedarani 
Hisoosi Krisdosi vor ŭsd Hisoosi Krisdosi vor ŭsd 

Madteosi Madteosi 16.13‑17.13 (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 16:13‑17:13 (NKJV)

13 Երբ Յիսուս Փիլիպպոսի կառուցած 
Կեսարիայի կողմերը եկաւ, իր 
աշակերտներուն հարցուց.‑ Մարդիկ 
ի՞նչ կ’ըսեն Մարդու Որդիին մասին. ո՞վ 
եմ ես։

13 Yerp Hisoos Pilibbosi 
gaṙootsadz Gesariayi goghmerŭ 
yegav, ir ashagerdneroon 
hartsoots.‑ Martig i՞nch g’ŭsen 
Martoo Vortiin masin. o՞v yem yes:

13 When Jesus came into the 
region of Caesarea Philippi, He 
asked His disciples, saying, “Who 
do men say that I, the Son of Man, 
am?”

14 Անոնք պատասխանեցին.‑ 
Ոմանք քեզ Յովհաննէս Մկրտիչը կը 
կարծեն, ոմանք՝ Եղիա մարգարէն, 
իսկ ուրիշներ՝ Երեմիան կամ 
մարգարէներէն մէկը։

14 Anonk badaskhanetsin.‑ 
Vomank kez Hovhannes Mgrdichŭ 
gŭ gardzen, vomank՝ Yeghia 
markaren, isg oorishner՝ Yeremian 
gam markareneren megŭ:

14 So they said, “Some say John 
the Baptist, some Elijah, and 
others Jeremiah or one of the 
prophets.”

15 Յիսուս հարցուց անոնց.‑ Իսկ դո՞ւք 
ով կը կարծէք զիս։

15 Hisoos hartsoots anonts.‑ Isg 
to՞ok ov gŭ gardzek zis:

15 He said to them, “But who do 
you say that I am?”

16 Սիմոն Պետրոս պատասխանեց.‑ 
Դուն Քրիստոսն ես, կենդանի 
Աստուծոյ Որդին։

16 Simon Bedros badaskhanets.‑ 
Toon Krisdosn yes, gentani 
Asdoodzo Vortin:

16 Simon Peter answered and said, 
“You are the Christ, the Son of the 
living God.”

17 Յիսուս ըսաւ անոր.‑ Երանի՜ քեզի, 
Սիմոն, Յովնանի որդի, որովհետեւ 
ատիկա քեզի յայտնողը մարդ մը չէր, 
այլ իմ Հայրս, որ երկինքի մէջ է։

17 Hisoos ŭsav anor.‑ Yerani՜ kezi, 
Simon, Hovnani vorti, vorovhedev 
adiga kezi haydnoghŭ mart mŭ 
cher, ayl im Hayrs, vor yerginki 
mech e:

17 Jesus answered and said to 
him, “Blessed are you, Simon 
Bar‑Jonah, for flesh and blood has 
not revealed this to you, but My 
Father who is in heaven.

18 Քեզի կ’ըսեմ՝ թէ ժայռ ես դուն, 
եւ այդ ժայռին վրայ պիտի շինեմ 
իմ եկեղեցիս, զոր մահն անգամ իր 
ամբողջ զօրութեամբ պիտի չկրնայ 
յաղթահարել։

18 Kezi g’ŭsem՝ te jhayṙ yes toon, 
yev ayt jhayṙin vra bidi shinem im 
yegeghetsis, zor mahn ankam ir 
ampoghch zorootyamp bidi chgrna 
haghtaharel:

18 “And I also say to you that you 
are Peter, and on this rock I will 
build My church, and the gates of 
Hades shall not prevail against it.
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19 Քեզի պիտի տամ երկինքի 
արքայութեան բանալիները, եւ ինչ 
որ կապես երկրի վրայ՝ կապուած 
պիտի ըլլայ երկինքի մէջ, եւ ինչ որ 
արձակես երկրի վրայ՝ արձակուած 
պիտի ըլլայ երկինքի մէջ։

19 Kezi bidi dam yerginki 
arkayootyan panalinerŭ, yev inch 
vor gabes yergri vra՝ gabvadz bidi 
ŭlla yerginki mech, yev inch vor 
artzages yergri vra՝ artzagvadz 
bidi ŭlla yerginki mech:

19 “And I will give you the keys 
of the kingdom of heaven, and 
whatever you bind on earth will 
be bound in heaven, and whatever 
you loose on earth will be loosed in 
heaven.”

20 Ապա Յիսուս խստիւ պատուիրեց 
իր աշակերտներուն, որ ոեւէ մէկուն 
չըսեն թէ ինքն է Քրիստոսը։

20 Aba Hisoos khsdiv badvirets 
ir ashagerdneroon, vor voyeve 
megoon chŭsen te inkn e Krisdosŭ:

20 Then He commanded His 
disciples that they should tell no 
one that He was Jesus the Christ.

21 Այս դէպքէն ետք, Յիսուս սկսաւ 
յայտնել իր աշակերտներուն, 
թէ պէտք է որ ինք Երուսաղէմ 
երթայ, ուր շատ պիտի չարչարուի 
աւագ քահանաներէն, Օրէնքի 
ուսուցիչներէն եւ երէցներէն, թէ 
պէտք է որ սպաննուի, եւ երրորդ օրը 
յարութիւն առնէ։

21 Ays tebken yedk, Hisoos sgsav 
haydnel ir ashagerdneroon, te 
bedk e vor ink Yeroosaghem 
yerta, oor shad bidi charcharvi 
avak kahananeren, Orenki 
oosootsichneren yev yeretsneren, 
te bedk e vor sbannvi, yev yerrort 
orŭ harootyoon aṙne:

21 From that time Jesus began to 
show to His disciples that He must 
go to Jerusalem, and suffer many 
things from the elders and chief 
priests and scribes, and be killed, 
and be raised the third day.

22 Ասոր վրայ Պետրոս զինք մէկ 
կողմ տարաւ եւ սկսաւ հակառակելով 
վիճիլ.‑ Քա՛ւ լիցի, Տէ՛ր, այդպիսի բան 
թող չպատահի քեզի։

22 Asor vra Bedros zink 
meg goghm darav yev sgsav 
hagaṙagelov vijil.‑ Ka՛v litsi, De՛r, 
aytbisi pan togh chbadahi kezi:

22 Then Peter took Him aside and 
began to rebuke Him, saying, “Far 
be it from You, Lord; this shall not 
happen to You!”

23 Յիսուս Պետրոսի դառնալով 
ըսաւ.‑ Ետի՛ս գնա, Սատանա՛յ, 
դուն արգելք ես ինծի, որովհետեւ 
Աստուծոյ ծրագիրը չէ որ կը խորհիս, 
այլ մարդոց մտահոգութիւնը 
կ’արտայայտես։

23 Hisoos Bedrosi taṙnalov ŭsav.‑ 
Yedi՛s kna, Sadana՛, toon arkelk 
yes indzi, vorovhedev Asdoodzo 
dzrakirŭ che vor gŭ khorhis, 
ayl martots mdahokootyoonŭ 
g’ardahaydes:

23 But He turned and said to 
Peter, “Get behind Me, Satan! You 
are an offense to Me, for you are 
not mindful of the things of God, 
but the things of men.”
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24 Ապա Յիսուս իր աշակերտներուն 
ըսաւ.‑ Եթէ մէկը ուզէ ինծի հետեւիլ՝ 
թող ուրանայ իր անձը, առնէ իր 
խաչը եւ ետեւէս գայ։

24 Aba Hisoos ir ashagerdneroon 
ŭsav.‑ Yete megŭ ooze indzi 
hedevil՝ togh oorana ir antzŭ, aṙne 
ir khachŭ yev yedeves ka:

24 Then Jesus said to His 
disciples, “If anyone desires to 
come after Me, let him deny 
himself, and take up his cross, and 
follow Me.

25 Որովհետեւ ո՛վ որ ուզէ իր կեանքը 
փրկել՝ պիտի կորսնցնէ զայն, եւ ո՛վ 
որ ինծի համար կորսնցնէ իր կեանքը՝ 
պիտի գտնէ զայն։

25 Vorovhedev o՛v vor ooze ir 
gyankŭ prgel՝ bidi gorsntsne zayn, 
yev o՛v vor indzi hamar gorsntsne 
ir gyankŭ՝ bidi kdne zayn:

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

26 Ի՞նչ օգուտ, եթէ մարդ ամբողջ 
աշխարհը շահի, բայց իր կեանքը 
կորսնցնէ, որովհետեւ ի՞նչ փրկագին 
պիտի տայ իր կեանքը ետ առնելու 
համար։

26 I՞nch okood, yete mart 
ampoghch ashkharhŭ shahi, payts 
ir gyankŭ gorsntsne, vorovhedev 
i՞nch prgakin bidi da ir gyankŭ yed 
aṙneloo hamar:

26 “For what profit is it to a man 
if he gains the whole world, and 
loses his own soul? Or what will a 
man give in exchange for his soul?

27 Արդարեւ, Մարդու Որդին 
պիտի գայ իր Հօր փառքով՝ իր 
հրեշտակներուն հետ, եւ այն ատեն 
իւրաքանչիւրին իր գործերուն 
համաձայն հատուցում պիտի 
կատարէ։

27 Artarev, Martoo Vortin 
bidi ka ir Hor paṙkov՝ ir 
hreshdagneroon hed, yev ayn aden 
yoorakanchyoorin ir kordzeroon 
hamatzayn hadootsoom bidi 
gadare:

27 “For the Son of Man will come 
in the glory of His Father with His 
angels, and then He will reward 
each according to his works.

28 Վստահ եղէք, որ հոս 
գտնուողներէն ոմանք պիտի չմեռնին՝ 
մինչեւ տեսնեն Մարդու Որդին որ կու 
գայ իր թագաւորութեամբ։

28 Vsdah yeghek, vor hos 
kdnvoghneren vomank bidi 
chmeṙnin՝ minchev desnen 
Martoo Vortin vor goo ka ir 
takavorootyamp:

28 “Assuredly, I say to you, there 
are some standing here who 
shall not taste death till they see 
the Son of Man coming in His 
kingdom.”

1 Վեց օր ետք, Յիսուս իր հետ առաւ 
Պետրոսը, Յակոբոս եւ Յովհաննէս 
եղբայրները եւ զանոնք բարձր լեռ մը 
հանեց, ուր առանձին էին։

1 Vets or yedk, Hisoos ir hed aṙav 
Bedrosŭ, Hagopos yev Hovhannes 
yeghpayrnerŭ yev zanonk partzr 
leṙ mŭ hanets, oor aṙantzin ein:

1 Now after six days Jesus took 
Peter, James, and John his 
brother, led them up on a high 
mountain by themselves;
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2 Հոն այլակերպեցաւ անոնց դիմաց. 
իր դէմքը արեւու նման լուսաւոր 
դարձաւ եւ հագուստները լոյսի նման 
ճերմակ եղան։

2 Hon aylagerbetsav anonts 
timats. ir temkŭ arevoo nman 
loosavor tartzav yev hakoosdnerŭ 
looysi nman jermag yeghan:

2 and He was transfigured before 
them. His face shone like the sun, 
and His clothes became as white 
as the light.

3 Եւ ահա երեւցան Մովսէսն ու 
Եղիան, որոնք կը խօսէին Յիսուսի 
հետ։

3 Yev aha yerevtsan Movsesn 
oo Yeghian, voronk gŭ khosein 
Hisoosi hed:

3 And behold, Moses and Elijah 
appeared to them, talking with 
Him.

4 Պետրոս ըսաւ Յիսուսի.‑ Տէ՛ր, 
ի՜նչ լաւ կ’ըլլայ որ հոս մնանք. եթէ 
կ’ուզես՝ երեք վրաններ շինենք, մէկը 
քեզի, մէկը Մովսէսի եւ միւսը Եղիայի 
համար։

4 Bedros ŭsav Hisoosi.‑ De՛r, i՜nch 
lav g’ŭlla vor hos mnank. yete 
g’oozes՝ yerek vranner shinenk, 
megŭ kezi, megŭ Movsesi yev 
myoosŭ Yeghiayi hamar:

4 Then Peter answered and said to 
Jesus, “Lord, it is good for us to be 
here; if You wish, let us make here 
three tabernacles: one for You, one 
for Moses, and one for Elijah.”

5 Մինչ Պետրոս կը խօսէր, ահա 
լուսաւոր ամպ մը ծածկեց զիրենք. 
ամպին մէջէն ձայն մը լսուեցաւ, որ 
կ’ըսէր.‑ Այս է իմ սիրելի Որդիս, որուն 
ես հաճեցայ. անոր մտիկ ըրէք։

5 Minch Bedros gŭ khoser, aha 
loosavor amb mŭ dzadzgets zirenk. 
ambin mechen tzayn mŭ lsvetsav, 
vor g’ŭser.‑ Ays e im sireli Vortis, 
voroon yes hajetsa. anor mdig 
ŭrek:

5 While he was still speaking, 
behold, a bright cloud 
overshadowed them; and suddenly 
a voice came out of the cloud, 
saying, “This is My beloved Son, 
in whom I am well pleased. Hear 
Him!”

6 Երբ աշակերտները լսեցին ասիկա, 
սարսափահար՝ երեսի վրայ գետին 
ինկան։

6 Yerp ashagerdnerŭ lsetsin asiga, 
sarsapahar՝ yeresi vra kedin 
ingan:

6 And when the disciples heard it, 
they fell on their faces and were 
greatly afraid.

7 Յիսուս մօտենալով՝ դպաւ անոնց եւ 
ըսաւ.‑ Ոտքի՛ ելէք, մի՛ վախնաք։

7 Hisoos modenalov՝ tbav anonts 
yev ŭsav.‑ Vodki՛ yelek, mi՛ 
vakhnak:

7 But Jesus came and touched 
them and said, “Arise, and do not 
be afraid.”

8 Աշակերտները իրենց աչքերը վեր 
բարձրացուցին եւ Յիսուսէ զատ մարդ 
չտեսան։

8 Ashagerdnerŭ irents achkerŭ ver 
partzratsootsin yev Hisoose zad 
mart chdesan:

8 When they had lifted up their 
eyes, they saw no one but Jesus 
only.
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9 Եւ մինչ լեռնէն վար կ’իջնէին, 
Յիսուս պատուիրեց անոնց, ըսելով.‑ 
Մինչեւ որ Մարդու Որդին մեռելներէն 
յարութիւն չառնէ, ձեր տեսածը ոեւէ 
մէկուն մի՛ պատմէք։

9 Yev minch leṙnen var g’ichnein, 
Hisoos badvirets anonts, ŭselov.‑ 
Minchev vor Martoo Vortin 
meṙelneren harootyoon chaṙne, 
tzer desadzŭ voyeve megoon mi՛ 
badmek:

9 Now as they came down from 
the mountain, Jesus commanded 
them, saying, “Tell the vision to no 
one until the Son of Man is risen 
from the dead.”

10 Այն ատեն աշակերտները 
հարցուցին Յիսուսի.‑ Հապա ինչո՞ւ 
Օրէնքի ուսուցիչները կ’ըսեն թէ նախ 
Եղիան պէտք է գայ։

10 Ayn aden ashagerdnerŭ 
hartsootsin Hisoosi.‑ Haba incho՞o 
Orenki oosootsichnerŭ g’ŭsen te 
nakh Yeghian bedk e ka:

10 And His disciples asked Him, 
saying, “Why then do the scribes 
say that Elijah must come first?”

11 Յիսուս պատասխանեց.‑ Ճիշդ 
է, Եղիան նախ գալով՝ պիտի 
պատրաստէ ամէն ինչ.

11 Hisoos badaskhanets.‑ Jisht e, 
Yeghian nakh kalov՝ bidi badrasde 
amen inch.

11 Jesus answered and said to 
them, “Indeed, Elijah is coming 
first and will restore all things.

12 բայց գիտցէք որ Եղիան արդէն 
իսկ եկած է, սակայն մարդիկ զայն 
չճանչցան եւ անոր հետ վարուեցան 
ինչպէս որ ուզեցին։ Նոյնպէս ալ 
Մարդու Որդին պիտի չարչարուի 
անոնց կողմէ։

12 payts kidtsek vor Yeghian 
arten isg yegadz e, sagayn martig 
zayn chjanchtsan yev anor hed 
varvetsan inchbes vor oozetsin: 
Nooynbes al Martoo Vortin bidi 
charcharvi anonts goghme:

12 “But I say to you that Elijah 
has come already, and they did not 
know him but did to him whatever 
they wished. Likewise the Son of 
Man is also about to suffer at their 
hands.”

13 Այն ատեն աշակերտները 
հասկցան թէ Յովհաննէս Մկրտիչի 
մասին կը խօսէր ան։ ֍

13 Ayn aden ashagerdnerŭ 
hasgtsan te Hovhannes Mgrdichi 
masin gŭ khoser an: ֍

13 Then the disciples understood 
that He spoke to them of John the 
Baptist. ֍
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Ընթերցուածս սրբոյ աւետարանի Ընթերցուածս սրբոյ աւետարանի 
Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ 

Մատթէոսի Մատթէոսի 27.36‑50 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs srpo avedarani Ŭntertsvadzs srpo avedarani 
Hisoosi Krisdosi vor ŭsd Hisoosi Krisdosi vor ŭsd 

Madteosi Madteosi 27.36‑50 (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 27:36‑50 (NKJV)

36 Զինուորները հոն նստած՝ 
պահակութիւն կ’ընէին իր վրայ։

36 Zinvornerŭ hon nsdadz՝ 
bahagootyoon g’ŭnein ir vra:

36 Sitting down, they kept watch 
over Him there.

37 Իր գլխուն վրայ դրին 
նաեւ իր դատապարտութեան 
արձանագրութիւնը, որ կ’ըսէր. 
«Ասիկա է Յիսուսը՝ Հրեաներու 
թագաւորը»։

37 Ir klkhoon vra trin 
nayev ir tadabardootyan 
artzanakrootyoonŭ, vor g’ŭser. 
«Asiga e Hisoosŭ՝ Hryaneroo 
takavorŭ»:

37 And they put up over His head 
the accusation written against 
Him: THIS IS JESUS THE KING 
OF THE JEWS.

38 Այն ատեն իրեն հետ խաչեցին 
երկու աւազակներ ալ, մէկը իր աջ 
կողմը, իսկ միւսը՝ ձախ։

38 Ayn aden iren hed khachetsin 
yergoo avazagner al, megŭ ir ach 
goghmŭ, isg myoosŭ՝ tzakh:

38 Then two robbers were crucified 
with Him, one on the right and 
another on the left.

39 Անոնք որոնք կ’անցնէին խաչին 
առջեւէն, կը նախատէին զինք եւ 
իրենց գլուխը շարժելով

39 Anonk voronk g’antsnein 
khachin aṙcheven, gŭ nakhadein 
zink yev irents klookhŭ sharjhelov

39 And those who passed by 
blasphemed Him, wagging their 
heads

40 կ’ըսէին.‑ Դուն տաճարը պիտի 
քանդէիր եւ երեք օրէն շինէիր, հա՞. 
եթէ Աստուծոյ Որդի ես՝ դուն քեզ 
ազատէ եւ վար իջիր խաչէն։

40 g’ŭsein.‑ Toon dajarŭ bidi 
kanteir yev yerek oren shineir, ha՞. 
yete Asdoodzo Vorti yes՝ toon kez 
azade yev var ichir khachen:

40 and saying, “You who destroy 
the temple and build it in three 
days, save Yourself! If You are the 
Son of God, come down from the 
cross.”

41 Նոյնպէս աւագ քահանաները 
Օրէնքի ուսուցիչներուն եւ 
երէցներուն հետ կը ծաղրէին զինք ու 
կ’ըսէին.‑

41 Nooynbes avak kahananerŭ 
Orenki oosootsichneroon yev 
yeretsneroon hed gŭ dzaghrein 
zink oo g’ŭsein.‑

41 Likewise the chief priests also, 
mocking with the scribes and 
elders, said,
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42 Ուրիշները ազատեց, բայց ինքզինք 
չի կրնար ազատել։ Եթէ Իսրայէլի 
թագաւորն է՝ թող հիմա խաչէն վար 
իջնէ, որպէսզի հաւատանք իրեն։

42 Oorishnerŭ azadets, payts 
inkzink chi grnar azadel: Yete 
Israyeli takavorn e՝ togh hima 
khachen var ichne, vorbeszi 
havadank iren:

42 “He saved others; Himself He 
cannot save. If He is the King of 
Israel, let Him now come down 
from the cross, and we will believe 
Him.

43 Աստուծոյ վրայ յոյսը դրած էր, 
չէ՞, եւ կ’ըսէր՝ թէ Աստուծոյ Որդի 
եմ։ Շատ աղէկ, Աստուած թող զինք 
ազատէ հիմա, եթէ զայն կը սիրէ։

43 Asdoodzo vra hooysŭ tradz er, 
che՞, yev g’ŭser՝ te Asdoodzo Vorti 
yem: Shad agheg, Asdvadz togh 
zink azade hima, yete zayn gŭ sire:

43 “He trusted in God; let Him 
deliver Him now if He will have 
Him; for He said, ‘I am the Son of 
God.’”

44 Նմանապէս, իրեն հետ խաչուած 
աւազակներն ալ կը նախատէին զինք։

44 Nmanabes, iren hed khachvadz 
avazagnern al gŭ nakhadein zink:

44 Even the robbers who were 
crucified with Him reviled Him 
with the same thing.

45 Կէսօրին խաւարը պատեց ամբողջ 
երկիրը, մինչեւ ժամը երեք։

45 Gesorin khavarŭ badets 
ampoghch yergirŭ, minchev jhamŭ 
yerek:

45 Now from the sixth hour until 
the ninth hour there was darkness 
over all the land.

46 Ժամը երեքի ատենները Յիսուս 
բարձրաձայն աղաղակեց, ըսելով.‑ 
«Էլի՛, էլի՛, լա՞մա սաբաքթանի», որ կը 
նշանակէ. «Աստուած իմ, Աստուած 
իմ, ինչո՞ւ լքեցիր զիս»։

46 Jhamŭ yereki adennerŭ Hisoos 
partzratzayn aghaghagets, ŭselov.‑ 
«Eli՛, eli՛, la՞ma sapaktani», vor gŭ 
nshanage. «Asdvadz im, Asdvadz 
im, incho՞o lketsir zis»:

46 And about the ninth hour Jesus 
cried out with a loud voice, saying, 
“Eli, Eli, lama sabachthani?” that 
is, “My God, My God, why have 
You forsaken Me?”

47 Հոն գտնուողներէն անոնք որոնք 
լսեցին, ըսին.‑ Եղիան կը կանչէ։

47 Hon kdnvoghneren anonk 
voronk lsetsin, ŭsin.‑ Yeghian gŭ 
ganche:

47 Some of those who stood there, 
when they heard that, said, “This 
Man is calling for Elijah!”

48 Անոնցմէ մէկը անմիջապէս գնաց 
եւ սպունգը քացախին մէջ թաթխելով 
եղէգին ծայրը անցուց եւ տուաւ 
Յիսուսի որ խմէ։

48 Anontsme megŭ anmichabes 
knats yev sboonkŭ katsakhin 
mech tatkhelov yeghekin dzayrŭ 
antsoots yev dvav Hisoosi vor 
khme:

48 Immediately one of them ran 
and took a sponge, filled it with 
sour wine and put it on a reed, and 
offered it to Him to drink.
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49 Ուրիշներ ալ կ’ըսէին.‑ Ձգեցէք 
տեսնենք, Եղիան պիտի գա՞յ զինք 
ազատելու։

49 Oorishner al g’ŭsein.‑ Tzketsek 
desnenk, Yeghian bidi ka՞ zink 
azadeloo:

49 The rest said, “Let Him alone; 
let us see if Elijah will come to 
save Him.”

50 Իսկ Յիսուս դարձեալ բարձրաձայն 
աղաղակեց եւ հոգին աւանդեց։ ֍

50 Isg Hisoos tartzyal 
partzratzayn aghaghagets yev 
hokin avantets: ֍

50 And Jesus cried out again with 
a loud voice, and yielded up His 
spirit. ֍
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Ընթերցուածս սրբոյ աւետարանի Ընթերցուածս սրբոյ աւետարանի 
Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ 

Մարկոսի Մարկոսի 8.27‑9.13 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs srpo avedarani Ŭntertsvadzs srpo avedarani 
Hisoosi Krisdosi vor ŭsd Margosi Hisoosi Krisdosi vor ŭsd Margosi 

8.27‑9.13 (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 

8:27‑9:13 (NKJV)

27 Ապա Յիսուս իր աշակերտներուն 
հետ գնաց Փիլիպպոսի կառուցած 
Կեսարիայի գիւղերը։ Ճամբու 
ընթացքին անոնց հարցուց.‑ Մարդիկ 
իմ մասիս ի՞նչ կ’ըսեն, ո՞վ եմ ես։

27 Aba Hisoos ir ashagerdneroon 
hed knats Pilibbosi gaṙootsadz 
Gesariayi kyoogherŭ: Jampoo 
ŭntatskin anonts hartsoots.‑ 
Martig im masis i՞nch g’ŭsen, o՞v 
yem yes:

27 Now Jesus and His disciples 
went out to the towns of Caesarea 
Philippi; and on the road He asked 
His disciples, saying to them, “Who 
do men say that I am?”

28 Անոնք պատասխանեցին.‑ Ոմանք 
կ’ըսեն՝ թէ Յովհաննէս Մկրտիչն 
ես, ոմանք՝ Եղիա մարգարէն, իսկ 
ուրիշներ՝ մարգարէներէն մէկը։

28 Anonk badaskhanetsin.‑ 
Vomank g’ŭsen՝ te Hovhannes 
Mgrdichn yes, vomank՝ Yeghia 
markaren, isg oorishner՝ 
markareneren megŭ:

28 So they answered, “John the 
Baptist; but some say, Elijah; and 
others, one of the prophets.”

29 Յիսուս հարցուց անոնց.‑ Իսկ 
դո՞ւք ինչ կ’ըսէք իմ մասիս. ո՞վ եմ 
ես։ Պետրոս պատասխանեց.‑ Դուն 
Քրիստոսը՝ Օծեալն ես։

29 Hisoos hartsoots anonts.‑ Isg 
to՞ok inch g’ŭsek im masis. o՞v yem 
yes: Bedros badaskhanets.‑ Toon 
Krisdosŭ՝ Odzyaln yes:

29 He said to them, “But who 
do you say that I am?” Peter 
answered and said to Him, “You 
are the Christ.”

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

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

30 Then He strictly warned them 
that they should tell no one about 
Him.

31 Ապա Յիսուս իր աշակերտներուն 
սկսաւ ուսուցանել եւ ըսաւ.‑ 
Մարդու Որդին շատ պիտի 
չարչարուի եւ մերժուի երէցներէն, 
աւագ քահանաներէն եւ Օրէնքի 
ուսուցիչներէն, պիտի սպաննուի եւ 
սակայն երրորդ օրը յարութիւն պիտի 
առնէ։

31 Aba Hisoos ir ashagerdneroon 
sgsav oosootsanel yev 
ŭsav.‑ Martoo Vortin shad 
bidi charcharvi yev merjhvi 
yeretsneren, avak kahananeren 
yev Orenki oosootsichneren, bidi 
sbannvi yev sagayn yerrort orŭ 
harootyoon bidi aṙne:

31 And He began to teach them 
that the Son of Man must suffer 
many things, and be rejected by 
the elders and chief priests and 
scribes, and be killed, and after 
three days rise again.
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32 Յիսուս այս բաները յստակօրէն 
յայտնեց իր աշակերտներուն։ Ասոր 
վրայ, Պետրոս մէկ կողմ առաւ զայն 
եւ սկսաւ յանդիմանել։

32 Hisoos ays panerŭ hsdagoren 
haydnets ir ashagerdneroon: Asor 
vra, Bedros meg goghm aṙav zayn 
yev sgsav hantimanel:

32 He spoke this word openly. 
Then Peter took Him aside and 
began to rebuke Him.

33 Իսկ Յիսուս դարձաւ եւ 
աշակերտները տեսնելով՝ 
յանդիմանեց Պետրոսը, ըսելով.‑ 
Ետի՛ս գնա, Սատանա՛յ, որովհետեւ 
Աստուծոյ ծրագիրներուն 
համաձայն չես խորհիր, այլ մարդոց 
մտահոգութիւնը կ’արտայայտես։

33 Isg Hisoos tartzav yev 
ashagerdnerŭ desnelov՝ 
hantimanets Bedrosŭ, ŭselov.‑ 
Yedi՛s kna, Sadana՛, vorovhedev 
Asdoodzo dzrakirneroon 
hamatzayn ches khorhir, ayl 
martots mdahokootyoonŭ 
g’ardahaydes:

33 But when He had turned 
around and looked at His disciples, 
He rebuked Peter, saying, “Get 
behind Me, Satan! For you are not 
mindful of the things of God, but 
the things of men.”

34 Ապա իր մօտ կանչեց ժողովուրդը 
իր աշակերտներուն հետ միասին եւ 
ըսաւ անոնց.‑ Եթէ մէկը ուզէ ինծի 
հետեւիլ՝ թող ուրանայ իր անձը, 
առնէ իր խաչը եւ ետեւէս գայ։

34 Aba ir mod ganchets 
jhoghovoortŭ ir ashagerdneroon 
hed miasin yev ŭsav anonts.‑ Yete 
megŭ ooze indzi hedevil՝ togh 
oorana ir antzŭ, aṙne ir khachŭ 
yev yedeves ka:

34 When He had called the people 
to Himself, with His disciples also, 
He said to them, “Whoever desires 
to come after Me, let him deny 
himself, and take up his cross, and 
follow Me.

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

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

35 “For whoever desires to save 
his life will lose it, but whoever 
loses his life for My sake and the 
gospel's will save it.

36 Ի՞նչ օգուտ, երբ մէկը ամբողջ 
աշխարհը շահի, բայց իր կեանքը 
կորսնցնէ։

36 I՞nch okood, yerp megŭ 
ampoghch ashkharhŭ shahi, payts 
ir gyankŭ gorsntsne:

36 “For what will it profit a man 
if he gains the whole world, and 
loses his own soul?

37 Որովհետեւ իր կեանքին փոխարէն 
ի՞նչ փրկագին կրնայ տալ։

37 Vorovhedev ir gyankin 
pokharen i՞nch prgakin grna dal:

37 “Or what will a man give in 
exchange for his soul?
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38 Ով որ զիս կամ խօսքերս 
ընդունիլը ամօթ նկատէ, Աստուծոյ 
անհաւատարիմ եւ մեղաւոր այս 
սերունդին մէջ, Մարդու Որդին ալ 
զայն ընդունիլը ամօթ պիտի նկատէ՝ 
երբ գայ իր Հօրը փառքով, սուրբ 
հրեշտակներուն հետ։

38 Ov vor zis gam khoskers 
ŭntoonilŭ amot ngade, Asdoodzo 
anhavadarim yev meghavor ays 
seroontin mech, Martoo Vortin al 
zayn ŭntoonilŭ amot bidi ngade՝ 
yerp ka ir Horŭ paṙkov, soorp 
hreshdagneroon hed:

38 “For whoever is ashamed of Me 
and My words in this adulterous 
and sinful generation, of him the 
Son of Man also will be ashamed 
when He comes in the glory of His 
Father with the holy angels.”

1 Եւ Յիսուս աւելցուց.‑ Վստահ եղէք, 
որ հոս գտնուողներէն ոմանք պիտի 
չմեռնին, մինչեւ տեսնեն Աստուծոյ 
թագաւորութիւնը, որ զօրութեամբ 
պիտի գայ։

1 Yev Hisoos aveltsoots.‑ Vsdah 
yeghek, vor hos kdnvoghneren 
vomank bidi chmeṙnin, minchev 
desnen Asdoodzo takavorootyoonŭ, 
vor zorootyamp bidi ka:

1 And He said to them, “Assuredly, 
I say to you that there are some 
standing here who will not taste 
death till they see the kingdom of 
God present with power.”

2 Վեց օր ետք՝ Յիսուս իր հետ առաւ 
Պետրոսը, Յակոբոսը եւ Յովհաննէսը 
եւ զանոնք բարձր լեռ մը հանեց, ուր 
առանձին էին։ Հոն այլակերպեցաւ 
անոնց առջեւ.

2 Vets or yedk՝ Hisoos ir hed 
aṙav Bedrosŭ, Hagoposŭ yev 
Hovhannesŭ yev zanonk partzr leṙ 
mŭ hanets, oor aṙantzin ein: Hon 
aylagerbetsav anonts aṙchev.

2 Now after six days Jesus took 
Peter, James, and John, and led 
them up on a high mountain 
apart by themselves; and He was 
transfigured before them.

3 հագուստները փայլուն, ձիւնի պէս 
ճերմակ եղան, այնքան՝ որ աշխարհի 
վրայ ո՛չ մէկ թափիչ կրնար այդպէս 
ճերմակ դարձնել։

3 hakoosdnerŭ payloon, tzyooni 
bes jermag yeghan, aynkan՝ vor 
ashkharhi vra vo՛ch meg tapich 
grnar aytbes jermag tartznel:

3 His clothes became shining, 
exceedingly white, like snow, 
such as no launderer on earth can 
whiten them.

4 Եւ անոնց երեւցաւ Եղիան, Մովսէսի 
հետ միասին, որոնք Յիսուսի հետ կը 
խօսէին։

4 Yev anonts yerevtsav Yeghian, 
Movsesi hed miasin, voronk 
Hisoosi hed gŭ khosein:

4 And Elijah appeared to them 
with Moses, and they were talking 
with Jesus.

5 Պետրոս ըսաւ Յիսուսի.‑ 
Վարդապե՛տ, լաւ է որ հոս մնանք. 
երեք վրաններ շինենք՝ մէկը քեզի, 
մէկը Մովսէսի եւ միւսը Եղիայի 
համար։

5 Bedros ŭsav Hisoosi.‑ Vartabe՛d, 
lav e vor hos mnank. yerek 
vranner shinenk՝ megŭ kezi, megŭ 
Movsesi yev myoosŭ Yeghiayi 
hamar:

5 Then Peter answered and said 
to Jesus, “Rabbi, it is good for us 
to be here; and let us make three 
tabernacles: one for You, one for 
Moses, and one for Elijah”—
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6 Անոնք ա՛յնքան վախցած էին, որ 
Պետրոս չէր գիտեր թէ ինչ կ’ըսէր։

6 Anonk a՛ynkan vakhtsadz ein, 
vor Bedros cher kider te inch 
g’ŭser:

6 because he did not know what to 
say, for they were greatly afraid.

7 Ամպ մը ծածկեց զիրենք, եւ 
ամպին մէջէն լսուեցաւ ձայն մը, որ 
կ’ըսէր.‑Ասիկա է իմ սիրելի Որդիս. 
անոր մտիկ ըրէք։

7 Amb mŭ dzadzgets zirenk, yev 
ambin mechen lsvetsav tzayn mŭ, 
vor g’ŭser.‑Asiga e im sireli Vortis. 
anor mdig ŭrek:

7 And a cloud came and 
overshadowed them; and a voice 
came out of the cloud, saying, 
“This is My beloved Son. Hear 
Him!”

8 Անոնք յանկարծ չորս կողմ 
նայեցան, բայց Յիսուսէ զատ ոչ ոք 
տեսան իրենց հետ։

8 Anonk hangardz chors goghm 
nayetsan, payts Hisoose zad voch 
vok desan irents hed:

8 Suddenly, when they had looked 
around, they saw no one anymore, 
but only Jesus with themselves.

9 Եւ մինչ լեռնէն վար կ’իջնէին, 
Յիսուս անոնց պատուիրեց որ իրենց 
տեսածին մասին ոեւէ մէկուն բան 
չըսեն, մինչեւ որ Մարդու Որդին 
մեռելներէն յարութիւն առնէ։

9 Yev minch leṙnen var g’ichnein, 
Hisoos anonts badvirets vor irents 
desadzin masin voyeve megoon 
pan chŭsen, minchev vor Martoo 
Vortin meṙelneren harootyoon 
aṙne:

9 Now as they came down from the 
mountain, He commanded them 
that they should tell no one the 
things they had seen, till the Son 
of Man had risen from the dead.

10 Անոնք Յիսուսի այս պատուէրը 
մտքի մէջ պահեցին, բայց իրարու 
հարց կու տային թէ ի՛նչ կը նշանակէ 
«մեռելներէն յարութիւն առնել»։

10 Anonk Hisoosi ays badverŭ 
mdki mech bahetsin, payts 
iraroo harts goo dayin te i՛nch gŭ 
nshanage «meṙelneren harootyoon 
aṙnel»:

10 So they kept this word to 
themselves, questioning what the 
rising from the dead meant.

11 Եւ հարցուցին Յիսուսի.‑ Ինչո՞ւ 
Օրէնքի ուսուցիչները կ’ըսեն՝ թէ նախ 
Եղիան պէտք է գայ։

11 Yev hartsootsin Hisoosi.‑ Incho՞o 
Orenki oosootsichnerŭ g’ŭsen՝ te 
nakh Yeghian bedk e ka:

11 And they asked Him, saying, 
“Why do the scribes say that Elijah 
must come first?”
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12 Անիկա պատասխանեց.‑ Ճիշդ 
է, որ նախ Եղիան գալով ամէն 
ինչ կարգի պիտի դնէ։ Սակայն 
եւ այնպէս՝ ինչո՞ւ Սուրբ գիրքերը 
կ’ըսեն թէ Մարդու Որդին շատ պիտի 
չարչարուի եւ անարգուի։

12 Aniga badaskhanets.‑ Jisht 
e, vor nakh Yeghian kalov amen 
inch garki bidi tne: Sagayn yev 
aynbes՝ incho՞o Soorp kirkerŭ 
g’ŭsen te Martoo Vortin shad bidi 
charcharvi yev anarkvi:

12 Then He answered and told 
them, “Indeed, Elijah is coming 
first and restores all things. And 
how is it written concerning the 
Son of Man, that He must suffer 
many things and be treated with 
contempt?

13 Բայց կ’ըսեմ ձեզի, թէ Եղիան 
արդէն իսկ եկած է, եւ մարդիկ անոր 
հետ իրենց ուզածին պէս վարուեցան, 
ինչպէս որ Սուրբ գիրքերուն մէջ անոր 
մասին գրուած է։֍

13 Payts g’ŭsem tzezi, te Yeghian 
arten isg yegadz e, yev martig anor 
hed irents oozadzin bes varvetsan, 
inchbes vor Soorp kirkeroon mech 
anor masin krvadz e:֍

13 “But I say to you that Elijah 
has also come, and they did to 
him whatever they wished, as it is 
written of him.” ֍


