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2022‑05‑29 2022‑05‑29 2022‑05‑29

Կիրակի Giragi Sunday

ԲՁ Pen Tza Pen Tsa

Է. կիւրակէ, ԽԳ. աւուր Յարութեան 7. gyoorage, 43. avoor Harootyan Seventh Sunday, 43rd Day of Resurrection

Ընթերցուածս յԵրգոց Երգոյն Ընթերցուածս յԵրգոց Երգոյն 
Սողոմոնի Սողոմոնի 6.9‑8.13 (ARCZ)

Ŭntertsvadzs hErkots Yerkooyn Ŭntertsvadzs hErkots Yerkooyn 
Soghomoni Soghomoni 6.9‑8.13 (ARCZ)

A Reading from the Song of A Reading from the Song of 
Solomon Solomon 6:9‑8:13 (NKJV)

8 Մի է աղաւնի իմ, կատարեալ իմ. 
մի է մօր իւրոյ, ընտրեալ ծնողի իւրոյ. 
տեսին զնա դստերք եւ երանեցին 
նմա, թագուհիքն եւ հարճք գովեցին 
զնա։

8 Mi e aghavni im, gadaryal im. 
mi e mor yooro, ŭndryal dznoghi 
yooro. desin zna tsderk yev 
yeranetsin nma, takoohikn yev 
harjk kovetsin zna:

9 My dove, my perfect one, Is 
the only one, The only one of her 
mother, The favorite of the one 
who bore her. The daughters saw 
her And called her blessed, The 
queens and the concubines, And 
they praised her.

9 Դստերքն եւ թագուհիք տեսին 
զհարսնն, եւ երանեցին նմա. Ո՞վ է 
սա որ երեւեալս է իբրեւ զառաւօտ, 
գեղեցիկ իբրեւ զլուսին, ընտիր իբրեւ 
զարեգակն, զարմանալի յօրինեալ։

9 Tsderkn yev takoohik desin 
zharsnn, yev yeranetsin nma. O՞v 
e sa vor yerevyals e iprev zaṙavod, 
keghetsig iprev zloosin, ŭndir iprev 
zarekagn, zarmanali horinyal:

10 Who is she who looks forth as 
the morning, Fair as the moon, 
Clear as the sun, Awesome as an 
army with banners?

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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10 Փեսայն ցհարսնն ասէ. Ի 
պարտէզս ընգուզեացն իջի հայել 
յարդիւնս վտակացն, տեսանել թէ 
ծաղկեա՞լ իցէ որթ, թէ ծաղկեա՞լ իցէ 
նոճ, թէ ծաղկեա՞լ իցեն նռնենիք։

10 Pesayn tsharsnn ase. I bardezs 
ŭnkoozyatsn ichi hayel hartyoons 
vdagatsn, desanel te dzaghgya՞l 
itse vort, te dzaghgya՞l itse noj, te 
dzaghgya՞l itsen nṙnenik:

11 I went down to the garden of 
nuts To see the verdure of the 
valley, To see whether the vine 
had budded And the pomegranates 
had bloomed.

11 Հարսնն ցփեսայն ասէ. Անդ տաց 
զստինս իմ քեզ, ոչ ծանեաւ անձն իմ. 
եդ զիս իբրեւ զկառսն Ամինադաբայ։

11 Harsnn tspesayn ase. Ant 
dats zsdins im kez, voch dzanyav 
antzn im. yet zis iprev zgaṙsn 
Aminatapa:

12 Before I was even aware, My 
soul had made me As the chariots 
of my noble people.

12 Դստերքն եւ թագուհիք ցհարսնն 
ասեն. Դարձիր, Սոմնացիդ, դարձիր, 
դարձիր եւ տեսցուք մեք ի քեզ։ 
Ցդստերսն եւ ցթագուհիսն փեսայն 
զայս ինչ ասէ. Զի՞նչ տեսանէք ի 
Սոմնացիդ` որ դիմեալ գայ իբրեւ 
զգունդս բանակաց։

12 Tsderkn yev takoohik tsharsnn 
asen. Tartzir, Somnatsit, tartzir, 
tartzir yev destsook mek i kez: 
Tstsdersn yev tstakoohisn pesayn 
zays inch ase. Zi՞nch desanek i 
Somnatsit` vor timyal ka iprev 
zkoonts panagats:

13 Return, return, O Shulamite; 
Return, return, that we may look 
upon you! THE SHULAMITE 
What would you see in the 
Shulamite— As it were, the dance 
of the two camps?

1 Քանզի գեղեցկացան գնացք քո 
կօշկօք, դուստր Նադաբայ. ձեւ 
բարձից քոց նման է ուլանց յեռելոց 
գործոյ ճարտարի։

1 Kanzi keghetsgatsan knatsk 
ko goshgok, toosdr Natapa. tzev 
partzits kots nman e oolants 
heṙelots kordzo jardari:

1 How beautiful are your feet 
in sandals, O prince's daughter! 
The curves of your thighs are like 
jewels, The work of the hands of a 
skillful workman.

2 Պորտ քո թակոյկ ճախարակեայ` 
անպակաս ի գինւոյ խառնելոյ. 
որովայն քո` իբրեւ զշեղջ ցորենոյ 
փակեալ շուշանաւ։

2 Bord ko tagooyg jakharagya` 
anbagas i kinvo khaṙnelo. 
vorovayn ko` iprev zsheghch 
tsoreno pagyal shooshanav:

2 Your navel is a rounded goblet; 
It lacks no blended beverage. Your 
waist is a heap of wheat Set about 
with lilies.

3 երկու ստինք քո` իբրեւ երկուս ուլս 
երկուորիս այծեման։

3 yergoo sdink ko` iprev yergoos 
ools yergvoris aydzeman:

3 Your two breasts are like two 
fawns, Twins of a gazelle.
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4 պարանոց քո` իբրեւ աշտարակ 
փղոսկրեայ. աչք քո` իբրեւ զծովակն 
Եսեբոնի ի դրունս դստերաց բազմաց. 
ռնգունք քո իբրեւ զաշտարակն 
Լիբանանու, որ դիտէ հանդէպ 
Դամասկոսի։

4 baranots ko` iprev ashdarag 
pghosgrya. achk ko` iprev 
zdzovagn Yeseponi i troons 
tsderats pazmats. ṙnkoonk ko 
iprev zashdaragn Lipananoo, vor 
tide hanteb Tamasgosi:

4 Your neck is like an ivory 
tower, Your eyes like the pools 
in Heshbon By the gate of Bath 
Rabbim. Your nose is like the 
tower of Lebanon Which looks 
toward Damascus.

5 Գլուխ քո ի վերայ քո իբրեւ 
զԿարմեղոս. հիւսք գլխոյ քո իբրեւ 
զծիրանի, իբրեւ զթագաւոր` թագ ի 
գլուխ յասպարէսս։

5 Klookh ko i vera ko iprev 
zGarmeghos. hyoosk klkho ko 
iprev zdzirani, iprev ztakavor` tak 
i klookh hasbaress:

5 Your head crowns you like 
Mount Carmel, And the hair of 
your head is like purple; A king is 
held captive by your tresses.

6 Քանի՜ գեղեցկացար եւ քանի՜ 
քաղցրացար, սէր ի փափկութեան 
քում։

6 Kani՜ keghetsgatsar yev kani՜ 
kaghtsratsar, ser i papgootyan 
koom:

6 How fair and how pleasant you 
are, O love, with your delights!

7 Նմանեցաւ մեծութիւն քո 
արմաւենւոյ, եւ ստինք քո ողկուզաց։

7 Nmanetsav medzootyoon 
ko armavenvo, yev sdink ko 
voghgoozats:

7 This stature of yours is like a 
palm tree, And your breasts like 
its clusters.

8 Ասացի թէ` Ելից յարմաւենին, բուռն 
հարից զբարձրութեանց նորա. եւ 
եղիցին ստինք քո իբրեւ զողկոյզս 
որթոյ, եւ հոտ ռնգաց քոց իբրեւ 
զխնձոր։

8 Asatsi te` Yelits harmavenin, 
pooṙn harits zpartzrootyants 
nora. yev yeghitsin sdink ko iprev 
zoghgooyzs vorto, yev hod ṙnkats 
kots iprev zkhntzor:

8 I said, “I will go up to the 
palm tree, I will take hold of its 
branches.” Let now your breasts 
be like clusters of the vine, The 
fragrance of your breath like 
apples,

9 Կոկորդ քո իբրեւ զգինի ազնիւ։ 
Հարսնն ի դէմս դստերացն եւ 
թագուհեացն ասէ. Երթեալ զհետ 
եղբօրորդւոյ իմոյ յուղղութիւնս, 
բաւականեալ շրթամբք իմովք եւ 
ատամամբք։

9 Gogort ko iprev zkini azniv: 
Harsnn i tems tsderatsn yev 
takoohyatsn ase. Yertyal 
zhed yeghporortvo imo 
hooghghootyoons, pavaganyal 
shrtampk imovk yev adamampk:

9 And the roof of your mouth like 
the best wine. THE SHULAMITE 
The wine goes down smoothly for 
my beloved, Moving gently the lips 
of sleepers.
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10 Ես եղբօրորդւոյ իմոյ, եւ առ իս 
դարձ նորա։

10 Yes yeghporortvo imo, yev aṙ is 
tartz nora:

10 I am my beloved's, And his 
desire is toward me.

11 Եկ, եղբօրորդի իմ, ելցուք 
յագարակս, ագցուք ի շէնս եւ ի 
պարտէզս, կանխեսցուք յայգիս։

11 Yeg, yeghpororti im, yeltsook 
hakarags, aktsook i shens yev i 
bardezs, gankhestsook haykis:

11 Come, my beloved, Let us go 
forth to the field; Let us lodge in 
the villages.

12 Տեսցուք թէ ծաղկեա՞լ իցէ որթ, թէ 
ծաղկեա՞լ իցէ նոճ, թէ ծաղկեա՞լ իցէ 
նռնենի, անդ տաց զստինս իմ քեզ։

12 Destsook te dzaghgya՞l itse vort, 
te dzaghgya՞l itse noj, te dzaghgya՞l 
itse nṙneni, ant dats zsdins im kez:

12 Let us get up early to the 
vineyards; Let us see if the vine 
has budded, Whether the grape 
blossoms are open, And the 
pomegranates are in bloom. There 
I will give you my love.

13 Մանրագորք ետուն զհոտ 
իւրեանց, եւ առ դուրս մեր ամենայն 
մրգաբերք, զնոր առ հնով, զոր ետ 
ինձ մայր իմ պահեցի քեզ, եղբօրորդի 
իմ։

13 Manrakork yedoon zhod 
yooryants, yev aṙ toors mer 
amenayn mrkaperk, znor aṙ hnov, 
zor yed intz mayr im bahetsi kez, 
yeghpororti im:

13 The mandrakes give off a 
fragrance, And at our gates are 
pleasant fruits, All manner, new 
and old, Which I have laid up for 
you, my beloved.

1 Ո՜վ տայր քեզ, եղբօրորդի իմ, 
դիել զստինս մօր իմոյ. գտեալ զքեզ 
արտաքոյ` համբուրեցից զքեզ, եւ ոչ 
անգոսնեսցես զիս։

1 O՜v dayr kez, yeghpororti im, tiel 
zsdins mor imo. kdyal zkez ardako` 
hampooretsits zkez, yev voch 
ankosnestses zis:

1 Oh, that you were like my 
brother, Who nursed at my 
mother's breasts! If I should find 
you outside, I would kiss you; I 
would not be despised.

2 Առեալ ածից զքեզ ի տուն մօր իմոյ, 
եւ ի սենեակ յղացելոյն զիս. արբուցից 
քեզ ի գինւոյ իւղագործաց, յօշարակէ 
նռնենեաց իմոց։

2 Aṙyal adzits zkez i doon mor 
imo, yev i senyag hghatselooyn 
zis. arpootsits kez i kinvo 
yooghakordzats, hosharage 
nṙnenyats imots:

2 I would lead you and bring you 
Into the house of my mother, She 
who used to instruct me. I would 
cause you to drink of spiced wine, 
Of the juice of my pomegranate.

3 Ձախ նորա ընդ գլխով իմով, եւ աջ 
նորա պատեսցէ զինեւ։

3 Tzakh nora ŭnt klkhov imov, yev 
ach nora badestse zinev:

3 His left hand is under my head, 
And his right hand embraces me.
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4 Երդմնեցուցից զձեզ, դստերք 
Երուսաղեմի, ի զօրութիւնս եւ ի 
հաստատութիւնս ագարակի, եթէ 
յառնիցէք զարթուսջիք զսէրն մինչեւ 
կամեսցի։

4 Yertmnetsootsits ztzez, tsderk 
Yeroosaghemi, i zorootyoons 
yev i hasdadootyoons akaragi, 
yete haṙnitsek zartooschik zsern 
minchev gamestsi:

4 I charge you, O daughters of 
Jerusalem, Do not stir up nor 
awaken love Until it pleases.

5 Դստերքն եւ թագուհիքն ասեն. Ո՞վ 
է սա որ ելեալ գայ սպիտակացեալ, 
յենու գայ յեղբօրորդի իւր։ Փեսայն 
ցհարսնն ասէ. Ի ներքոյ խնձորւոյն 
զարթուցի զքեզ. անդ երկնեաց զքեզ 
մայր քո, անդ երկնեաց որ ծնաւն 
զքեզ։

5 Tsderkn yev takoohikn asen. O՞v 
e sa vor yelyal ka sbidagatsyal, 
henoo ka heghpororti yoor: 
Pesayn tsharsnn ase. I nerko 
khntzorvooyn zartootsi zkez. 
ant yergnyats zkez mayr ko, ant 
yergnyats vor dznavn zkez:

5 Who is this coming up from the 
wilderness, Leaning upon her 
beloved? I awakened you under 
the apple tree. There your mother 
brought you forth; There she who 
bore you brought you forth.

6 Դիր զիս իբրեւ զկնիք ի սրտի քում, 
եւ իբրեւ զմատանի ի վերայ բազկի 
քո, զի բուռն է իբրեւ զմահ սէր, եւ 
խիստ` իբրեւ զդժոխս նախանձ. 
թռիչք նորա իբրեւ զթռիչս բոցոյ հրոյ։

6 Tir zis iprev zgnik i srdi koom, 
yev iprev zmadani i vera pazgi 
ko, zi pooṙn e iprev zmah ser, yev 
khisd` iprev ztjhokhs nakhantz. 
tṙichk nora iprev ztṙichs potso hro:

6 Set me as a seal upon your heart, 
As a seal upon your arm; For love 
is as strong as death, Jealousy as 
cruel as the grave; Its flames are 
flames of fire, A most vehement 
flame.

7 Ջուրք բազումք ոչ կարասցեն զսէր 
շիջուցանել, եւ գետք ոչ արգելցեն 
զնա. եթէ տացէ այր զամենայն 
զկեանս իւր ընդ սիրոյ, անգոսնելով 
անգոսնեսցեն զնա։

7 Choork pazoomk voch garastsen 
zser shichootsanel, yev kedk voch 
arkeltsen zna. yete datse ayr 
zamenayn zgyans yoor ŭnt siro, 
ankosnelov ankosnestsen zna:

7 Many waters cannot quench 
love, Nor can the floods drown it. 
If a man would give for love All the 
wealth of his house, It would be 
utterly despised.

8 Քոյր մեր փոքրիկ եւ ստինք ոչ գոյ 
նորա. զի՞նչ արասցուք քեռ մերում 
յաւուր յորում պատմեսցի նմա։

8 Kooyr mer pokrig yev sdink 
voch ko nora. zi՞nch arastsook keṙ 
meroom havoor horoom badmestsi 
nma:

8 We have a little sister, And she 
has no breasts. What shall we do 
for our sister In the day when she 
is spoken for?
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9 Եթէ պարիսպ իցէ` շինեսցուք ի 
վերայ նորա մահարձանս արծաթիս, 
եթէ դուռն իցէ` յօրինեսցուք ի նմա 
տախտակս եղեւնափայտեայս։

9 Yete barisb itse` shinestsook i 
vera nora mahartzans ardzatis, 
yete tooṙn itse` horinestsook i nma 
dakhdags yeghevnapaydyas:

9 If she is a wall, We will build 
upon her A battlement of silver; 
And if she is a door, We will 
enclose her With boards of cedar.

10 Հարսնն համարձակի եւ ասէ. 
Ես եմ պարիսպ եւ ստինք իմ իբրեւ 
զաշտարակս, ես էի յաչս նորա` 
որպէս որ գտանիցէ զխաղաղութիւն։

10 Harsnn hamartzagi yev 
ase. Yes yem barisb yev sdink 
im iprev zashdarags, yes ei 
hachs nora` vorbes vor kdanitse 
zkhaghaghootyoon:

10 I am a wall, And my breasts 
like towers; Then I became in his 
eyes As one who found peace.

11 Այգի եղեւ Սողոմոնի ի Բեէղմաւոն. 
ետ զայգին իւր ցպահապանսն. բերցէ 
այր իւրաքանչիւր ընդ պտղոյ նորա 
հազարս արծաթոյ։

11 Ayki yeghev Soghomoni 
i Peeghmavon. yed zaykin 
yoor tsbahabansn. pertse ayr 
yoorakanchyoor ŭnt bdgho nora 
hazars ardzato:

11 Solomon had a vineyard at Baal 
Hamon; He leased the vineyard to 
keepers; Everyone was to bring for 
its fruit A thousand silver coins.

12 Այգի իմ ինձ առաջի իմ. 
հազարքն Սողոմոնի, եւ երկերիւրք 
պահապանաց որ պահեն զպտուղ 
նորա։

12 Ayki im intz aṙachi im. hazarkn 
Soghomoni, yev yergeryoork 
bahabanats vor bahen zbdoogh 
nora:

12 My own vineyard is before 
me. You, O Solomon, may have a 
thousand, And those who tend its 
fruit two hundred.

13 Հարսնն ասէ. Որ նստիսդ ի 
պարտէզս` այլք անսան քեզ. լսելի 
արա ինձ զբարբառ քո։ ֍

13 Harsnn ase. Vor nsdist i 
bardezs` aylk ansan kez. lseli ara 
intz zparpaṙ ko: ֍

13 You who dwell in the gardens, 
The companions listen for your 
voice— Let me hear it! ֍
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Ընթերցուածս յԵսայեայ մարգարէէ Ընթերցուածս յԵսայեայ մարգարէէ 
63.1‑6 (ARCZ)

Ŭntertsvadzs hEsayya markaréé Ŭntertsvadzs hEsayya markaréé 
63.1‑6 (ARCZ)

A Reading from the Prophecy of A Reading from the Prophecy of 
Isaiah Isaiah 63:1‑6 (NKJV)

1 Իսկ այս ո՞վ է որ դիմեալ գայ 
յԵդովմայ, կարմրութիւն ձորձոց իւրոց 
ի Բոսորայ, գեղեցիկ պատմուճանաւ 
եւ բուռն զօրութեամբ։ Ես խօսիմ 
զարդարութիւն եւ իրաւունս 
փրկութեան։

1 Isg ays o՞v e vor timyal 
ka hEtovma, garmrootyoon 
tzortzots yoorots i Posora, 
keghetsig badmoojanav yev 
pooṙn zorootyamp: Yes khosim 
zartarootyoon yev iravoons 
prgootyan:

1 Who is this who comes from 
Edom, With dyed garments from 
Bozrah, This One who is glorious 
in His apparel, Traveling in the 
greatness of His strength?— “I 
who speak in righteousness, 
mighty to save.”

2 Վասն է՞ր կարմիր են ձորձք քո, եւ 
հանդերձք իբրեւ հնծանահարի, լիոյ 
հնծանի կոխելոյ։

2 Vasn e՞r garmir yen tzortzk ko, 
yev hantertzk iprev hndzanahari, 
lio hndzani gokhelo:

2 Why is Your apparel red, And 
Your garments like one who treads 
in the winepress?

3 Հնծան հարի միայն, եւ ի 
հեթանոսաց ոչ ոք էր ընդ իս. կոխեցի 
զնոսա սրտմտութեամբ եւ ճմլեցի 
զնոսա բարկութեամբ եւ իջուցի 
յերկիր, եւ զամենայն հանդերձս իմ 
թաթաւեցի։

3 Hndzan hari miayn, yev i 
hetanosats voch vok er ŭnt is. 
gokhetsi znosa srdmdootyamp 
yev jmletsi znosa pargootyamp 
yev ichootsi hergir, yev zamenayn 
hantertzs im tatavetsi:

3 “I have trodden the winepress 
alone, And from the peoples no one 
was with Me. For I have trodden 
them in My anger, And trampled 
them in My fury; Their blood is 
sprinkled upon My garments, And 
I have stained all My robes.

4 զի հասեալ էր ի վերայ նոցա օր 
հատուցման, եւ ամ փրկութեան, 
եկեալ հասեալ։

4 zi hasyal er i vera notsa or 
hadootsman, yev am prgootyan, 
yegyal hasyal:

4 For the day of vengeance is in 
My heart, And the year of My 
redeemed has come.

5 Եւ հայեցայ` եւ ոչ ոք էր որ օգնէր, 
զմտաւ ածի, եւ ոչ ոք էր որ ի թիկունս 
հասանէր. փրկեաց զնոսա բազուկ 
իմ, եւ սրտմտութիւն իմ միայն զդէմ 
կալաւ։

5 Yev hayetsa` yev voch vok er 
vor okner, zmdav adzi, yev voch 
vok er vor i tigoons hasaner. 
prgyats znosa pazoog im, yev 
srdmdootyoon im miayn ztem 
galav:

5 I looked, but there was no one to 
help, And I wondered That there 
was no one to uphold; Therefore 
My own arm brought salvation for 
Me; And My own fury, it sustained 
Me.
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6 կոխեցի զնոսա բարկութեամբ իմով, 
եւ զենի զնոսա սրտմտութեամբ իմով, 
եւ իջուցի զնոսա յերկիր։ ֍

6 gokhetsi znosa pargootyamp 
imov, yev zeni znosa 
srdmdootyamp imov, yev ichootsi 
znosa hergir: ֍

6 I have trodden down the peoples 
in My anger, Made them drunk in 
My fury, And brought down their 
strength to the earth.” ֍
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Ընթերցուածս Պօղոս Ընթերցուածս Պօղոս 
առաքեալի յԵբրայեցւոց թղթոյն առաքեալի յԵբրայեցւոց թղթոյն 

9.24‑28 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Boghos aṙakyali Ŭntertsvadzs Boghos aṙakyali 
hEprayetsvots tghtooyn hEprayetsvots tghtooyn 

9.24‑28 (ARWZ)

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

9:24‑28 (NKJV)

24 Որովհետեւ Քրիստոս չմտա՛ւ 
մարդկային ձեռքերով շինուած 
սրբարանը, որ ճշմարիտ Սրբարանին 
նախատիպն էր, այլ՝ նոյնինքն 
երկինք մտաւ, ուր այժմ Աստուծոյ 
ներկայութեան կը գտնուի մեզի 
համար։

24 Vorovhedev Krisdos chmda՛v 
martgayin tzeṙkerov shinvadz 
srparanŭ, vor jshmarid Srparanin 
nakhadibn er, ayl՝ nooyninkn 
yergink mdav, oor ayjhm Asdoodzo 
nergayootyan gŭ kdnvi mezi 
hamar:

24 For Christ has not entered 
the holy places made with hands, 
which are copies of the true, but 
into heaven itself, now to appear in 
the presence of God for us;

25 Երկրաւոր տաճարին 
քահանայապետը տարին մէկ 
անգամ Սրբութիւն Սրբութեանց 
կը մտնէր, զոհուած կենդանիներու 
արիւնով։ Սակայն Քրիստոս երկնային 
Սրբարան չմտաւ բազմաթիւ 
անգամներ ինքզինքը ընծայելու 
համար.

25 Yergravor dajarin 
kahanayabedŭ darin meg ankam 
Srpootyoon Srpootyants gŭ mdner, 
zohvadz gentanineroo aryoonov: 
Sagayn Krisdos yergnayin Srparan 
chmdav pazmativ ankamner 
inkzinkŭ ŭndzayeloo hamar.

25 not that He should offer 
Himself often, as the high priest 
enters the Most Holy Place every 
year with blood of another—

26 այլապէս՝ պէտք էր աշխարհին 
սկիզբէն ի վեր բազմաթիւ անգամներ 
չարչարուէր։ Մինչդեռ այժմ, 
ահաւասիկ, երբ ժամանակները իրենց 
կատարումին կը մօտենան, Քրիստոս 
յայտնուեցաւ՝ միանգամընդմիշտ 
ինքզինքը իբրեւ զոհ ընծայելով, 
մեղքը բնաջինջ ընելու համար։

26 aylabes՝ bedk er ashkharhin 
sgizpen i ver pazmativ ankamner 
charcharver: Minchteṙ ayjhm, 
ahavasig, yerp jhamanagnerŭ 
irents gadaroomin gŭ modenan, 
Krisdos haydnvetsav՝ 
miankamŭntmishd inkzinkŭ 
iprev zoh ŭndzayelov, meghkŭ 
pnachinch ŭneloo hamar:

26 He then would have had to 
suffer often since the foundation 
of the world; but now, once at the 
end of the ages, He has appeared 
to put away sin by the sacrifice of 
Himself.
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27 Եւ ինչպէս որ մարդիկ մէկ անգամ 
կը մեռնին եւ անկէ ետք Աստուծոյ 
դատաստանին կը յանձնուին,

27 Yev inchbes vor martig meg 
ankam gŭ meṙnin yev ange 
yedk Asdoodzo tadasdanin gŭ 
hantznvin,

27 And as it is appointed for men 
to die once, but after this the 
judgment,

28 այնպէս ալ Քրիստոս միայն մէկ 
անգամ զոհ մատուցուեցաւ՝ մարդոց 
մեղքերը վերցնելու համար։ Իսկ 
երկրորդ անգամ պիտի յայտնուի՝ ո՛չ 
թէ մեղքերը վերցնելու, այլ փրկելու 
համար անոնք՝ որոնք հաւատքով կը 
սպասեն իրեն։ ֍

28 aynbes al Krisdos miayn 
meg ankam zoh madootsvetsav՝ 
martots meghkerŭ vertsneloo 
hamar: Isg yergrort ankam 
bidi haydnvi՝ vo՛ch te meghkerŭ 
vertsneloo, ayl prgeloo hamar 
anonk՝ voronk havadkov gŭ sbasen 
iren: ֍

28 so Christ was offered once to 
bear the sins of many. To those 
who eagerly wait for Him He will 
appear a second time, apart from 
sin, for salvation. ֍
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Ընթերցուածս սրբոյ աւետարանի Ընթերցուածս սրբոյ աւետարանի 
Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ 

Ղուկասու Ղուկասու 19.29‑48 (ARWZ)

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

Ghoogasoo Ghoogasoo 19.29‑48 (ARWZ)

A Reading of the Holy Gospel of A Reading of the Holy Gospel of 
our Lord Jesus Christ according our Lord Jesus Christ according 

to St. Luke to St. Luke 19:29‑48 (NKJV)

29 Երբ Յիսուս մօտեցաւ Բեթփագէի 
եւ Բեթանիայի, մօտիկը այն լերան որ 
Ձիթենեաց կը կոչուի, աշակերտներէն 
երկու հոգի ղրկեց՝

29 Yerp Hisoos modetsav Petpakei 
yev Petaniayi, modigŭ ayn 
leran vor Tzitenyats gŭ gochvi, 
ashagerdneren yergoo hoki 
ghrgets՝

29 And it came to pass, when 
He drew near to Bethphage and 
Bethany, at the mountain called 
Olivet, that He sent two of His 
disciples,

30 անոնց պատուիրելով.‑ Գացէք 
սա դիմացի գիւղը։ Հազիւ մտած՝ հոն 
կապուած աւանակ մը պիտի գտնէք, 
որուն վրայ ո՛չ ոք նստած է տակաւին։ 
Քակեցէք զայն եւ բերէք։

30 anonts badvirelov.‑ Katsek sa 
timatsi kyooghŭ: Haziv mdadz՝ 
hon gabvadz avanag mŭ bidi 
kdnek, voroon vra vo՛ch vok nsdadz 
e dagavin: Kagetsek zayn yev 
perek:

30 saying, “Go into the village 
opposite you, where as you enter 
you will find a colt tied, on which 
no one has ever sat. Loose it and 
bring it here.

31 Եթէ ոեւէ մէկը հարցնէ թէ ինչո՛ւ 
կը քակէք, իրեն ըսէք՝ «Տէրը պէտք 
ունի անոր»։

31 Yete voyeve megŭ hartsne te 
incho՛o gŭ kagek, iren ŭsek՝ «Derŭ 
bedk ooni anor»:

31 “And if anyone asks you, ‘Why 
are you loosing it?’ thus you shall 
say to him, ‘Because the Lord has 
need of it.’”

32 Երկու աշակերտները գացին եւ 
ամէն ինչ գտան այնպէս՝ ինչպէս 
Յիսուս ըսած էր իրենց։ Աւանակը հոն 
էր։

32 Yergoo ashagerdnerŭ katsin 
yev amen inch kdan aynbes՝ 
inchbes Hisoos ŭsadz er irents: 
Avanagŭ hon er:

32 So those who were sent went 
their way and found it just as He 
had said to them.

33 Եւ մինչ կը քակէին զայն, անոր 
տէրերը ըսին իրենց.‑ Ինչո՞ւ կը քակէք 
աւանակը։

33 Yev minch gŭ kagein zayn, 
anor dererŭ ŭsin irents.‑ Incho՞o gŭ 
kagek avanagŭ:

33 But as they were loosing the 
colt, the owners of it said to them, 
“Why are you loosing the colt?”

34 Անոնք պատասխանեցին.‑ Տէրը 
պէտք ունի անոր։

34 Anonk badaskhanetsin.‑ Derŭ 
bedk ooni anor:

34 And they said, “The Lord has 
need of him.”
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35 Եւ զայն բերին Յիսուսի։ Ապա 
իրենց վերարկուները դրին աւանակին 
վրայ եւ Յիսուսը հեծցուցին անոր 
վրայ։

35 Yev zayn perin Hisoosi: Aba 
irents verargoonerŭ trin avanagin 
vra yev Hisoosŭ hedztsootsin anor 
vra:

35 Then they brought him to 
Jesus. And they threw their own 
clothes on the colt, and they set 
Jesus on him.

36 Եւ մինչ կը յառաջանար, 
ժողովուրդը վերարկուները ճամբուն 
վրայ կը փռէր։

36 Yev minch gŭ haṙachanar, 
jhoghovoortŭ verargoonerŭ 
jampoon vra gŭ pṙer:

36 And as He went, many spread 
their clothes on the road.

37 Երբ մօտեցաւ Երուսաղէմի, հոն 
ուր Ձիթենեաց լերան զառիվարը 
կը սկսէր, աշակերտները բոլորն 
ալ սկսան ուրախութեամբ 
եւ բարձրաձայն զԱստուած 
օրհնաբանել՝ իրենց տեսած բոլոր 
հրաշագործութիւններուն համար,

37 Yerp modetsav Yeroosaghemi, 
hon oor Tzitenyats leran 
zaṙivarŭ gŭ sgser, ashagerdnerŭ 
polorn al sgsan oorakhootyamp 
yev partzratzayn zAsdvadz 
orhnapanel՝ irents desadz polor 
hrashakordzootyoonneroon hamar,

37 Then, as He was now drawing 
near the descent of the Mount of 
Olives, the whole multitude of 
the disciples began to rejoice and 
praise God with a loud voice for all 
the mighty works they had seen,

38 ըսելով. «Օրհնեալ է թագաւորը 
որ կու գայՏիրոջ անունով. 
խաղաղութի՜ւն երկինքի մէջ եւ փա՜ռք 
Բարձրեալին»։

38 ŭselov. «Orhnyal e takavorŭ 
vor goo kayDiroch anoonov. 
khaghaghootyo՜on yerginki mech 
yev pa՜ṙk Partzryalin»:

38 saying: “‘Blessed is the King 
who comes in the name of the 
LORD!’ Peace in heaven and glory 
in the highest!”

39 Փարիսեցիներէն ոմանք ամբոխին 
մէջէն ըսին Յիսուսի.‑ Վարդապե՛տ, 
աշակերտներդ սաստէ որ լռեն։

39 Parisetsineren vomank 
ampokhin mechen ŭsin Hisoosi.‑ 
Vartabe՛d, ashagerdnert sasde vor 
lṙen:

39 And some of the Pharisees 
called to Him from the crowd, 
“Teacher, rebuke Your disciples.”

40 Յիսուս պատասխանեց.‑ Կ’ըսեմ 
ձեզի, որ եթէ ատոնք լռեն՝ քարերը 
պիտի աղաղակեն։

40 Hisoos badaskhanets.‑ G’ŭsem 
tzezi, vor yete adonk lṙen՝ karerŭ 
bidi aghaghagen:

40 But He answered and said 
to them, “I tell you that if these 
should keep silent, the stones 
would immediately cry out.”

41 Երբ Յիսուս աւելի մօտեցաւ 
Երուսաղէմի եւ տեսաւ զայն, լացաւ 
անոր վրայ

41 Yerp Hisoos aveli modetsav 
Yeroosaghemi yev desav zayn, 
latsav anor vra

41 Now as He drew near, He saw 
the city and wept over it,
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42 եւ ըսաւ.‑ Գոնէ այսօր գիտնայիր 
թէ ի՛նչ բանի մէջ կը կայանայ 
խաղաղութիւնդ։ Բայց այլեւս պիտի 
չկրնաս տեսնել։

42 yev ŭsav.‑ Kone aysor kidnayir 
te i՛nch pani mech gŭ gayana 
khaghaghootyoont: Payts aylevs 
bidi chgrnas desnel:

42 saying, “If you had known, 
even you, especially in this your 
day, the things that make for your 
peace! But now they are hidden 
from your eyes.

43 Որովհետեւ օրեր պիտի գան, երբ 
թշնամիներդ շուրջդ պատնէշ պիտի 
կանգնեն, պիտի պաշարեն եւ ամէն 
կողմէ պիտի նեղեն քեզ։

43 Vorovhedev orer bidi kan, yerp 
tshnaminert shoorcht badnesh bidi 
ganknen, bidi basharen yev amen 
goghme bidi neghen kez:

43 “For days will come upon you 
when your enemies will build 
an embankment around you, 
surround you and close you in on 
every side,

44 Հիմնայատակ պիտի ընեն քեզ 
եւ սպաննեն բնակչութիւնդ։ Քար 
քարի վրայ պիտի չձգեն, որովհետեւ 
չգիտցար ժամանակը երբ Աստուած 
եկաւ քեզ փրկելու։

44 Himnahadag bidi ŭnen kez 
yev sbannen pnagchootyoont: Kar 
kari vra bidi chtzken, vorovhedev 
chkidtsar jhamanagŭ yerp 
Asdvadz yegav kez prgeloo:

44 “and level you, and your 
children within you, to the ground; 
and they will not leave in you 
one stone upon another, because 
you did not know the time of your 
visitation.”

45 Ապա տաճար մտաւ եւ սկսաւ 
դուրս հանել աղաւնեվաճառներն 
ու գնողները, լումայափոխներուն 
սեղանները շրջեց

45 Aba dajar mdav yev sgsav 
toors hanel aghavnevajaṙnern oo 
knoghnerŭ, loomayapokhneroon 
seghannerŭ shrchets

45 Then He went into the temple 
and began to drive out those who 
bought and sold in it,

46 եւ ըսաւ անոնց.‑ Սուրբ գիրքերուն 
մէջ գրուած է. «Տունս աղօթքի 
տուն պիտի ըլլայ», մինչ դուք 
աւազակներու որջի վերածած էք 
զայն։

46 yev ŭsav anonts.‑ Soorp 
kirkeroon mech krvadz e. «Doons 
aghotki doon bidi ŭlla», minch took 
avazagneroo vorchi veradzadz ek 
zayn:

46 saying to them, “It is written, 
‘My house is a house of prayer,’ 
but you have made it a ‘den of 
thieves.’”

47 Յիսուս ամէն օր տաճարին մէջ 
կ’ուսուցանէր։ Աւագ քահանաները, 
Օրէնքի ուսուցիչներն ու ժողովուրդին 
ղեկավարները կ’ուզէին զինք 
սպաննել։

47 Hisoos amen or dajarin mech 
g’oosootsaner: Avak kahananerŭ, 
Orenki oosootsichnern oo 
jhoghovoortin ghegavarnerŭ 
g’oozein zink sbannel:

47 And He was teaching daily in 
the temple. But the chief priests, 
the scribes, and the leaders of the 
people sought to destroy Him,
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48 Բայց չէին գիտեր թէ ի՛նչպէս ընեն, 
մանաւանդ որ ամբողջ ժողովուրդը 
անոր բերնէն կախուած՝ մտիկ կ’ընէր 
իրեն։ ֍

48 Payts chein kider te i՛nchbes 
ŭnen, manavant vor ampoghch 
jhoghovoortŭ anor pernen 
gakhvadz՝ mdig g’ŭner iren: ֍

48 and were unable to do anything; 
for all the people were very 
attentive to hear Him. ֍
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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 
23.12‑35 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs ՚i kordzots aṙakelots Ŭntertsvadzs ՚i kordzots aṙakelots 
23.12‑35 (ARWZ)

A Reading from the Acts of the A Reading from the Acts of the 
Apostles Apostles 23:12‑35 (NKJV)

12 Յաջորդ առաւօտ, կարգ մը 
Հրեաներ իրարու քով եկան եւ 
իրենք զիրենք նզովքի տակ դնելով՝ 
երդում ըրին չուտել ու չխմել՝ մինչեւ 
չսպաննեն Պօղոսը։

12 Hachort aṙavod, gark mŭ 
Hryaner iraroo kov yegan yev 
irenk zirenk nzovki dag tnelov՝ 
yertoom ŭrin choodel oo chkhmel՝ 
minchev chsbannen Boghosŭ:

12 And when it was day, some 
of the Jews banded together and 
bound themselves under an oath, 
saying that they would neither eat 
nor drink till they had killed Paul.

13 Քառասուն հոգիէն աւելի էին այս 
երդումը ընողները։

13 Kaṙasoon hokien aveli ein ays 
yertoomŭ ŭnoghnerŭ:

13 Now there were more than forty 
who had formed this conspiracy.

14 Ասոնք մօտեցան աւագ 
քահանաներուն ու երէցներուն եւ 
ըսին.‑ Մենք մեզ նզովքի տակ դնելով 
երդում ըրինք՝ բան չճաշակել, մինչեւ 
Պօղոսը չսպաննենք։

14 Asonk modetsan avak 
kahananeroon oo yeretsneroon yev 
ŭsin.‑ Menk mez nzovki dag tnelov 
yertoom ŭrink՝ pan chjashagel, 
minchev Boghosŭ chsbannenk:

14 They came to the chief priests 
and elders, and said, “We have 
bound ourselves under a great 
oath that we will eat nothing until 
we have killed Paul.

15 Դուք Ատեանին անունով 
հազարապետին լուր ղրկեցէք որ 
զայն ձեզի ղրկէ, պատճառաբանելով՝ 
թէ կ’ուզէք իր մասին աւելի ստոյգ 
տեղեկութիւն ունենալ։ Իսկ մենք 
պատրաստ կ’ըլլանք արդէն եւ 
տակաւին հոս չհասած՝ կը սպաննենք 
զինք։

15 Took Adyanin anoonov 
hazarabedin loor ghrgetsek vor 
zayn tzezi ghrge, badjaṙapanelov՝ 
te g’oozek ir masin aveli sdooyk 
deghegootyoon oonenal: Isg menk 
badrasd g’ŭllank arten yev dagavin 
hos chhasadz՝ gŭ sbannenk zink:

15 “Now you, therefore, together 
with the council, suggest to the 
commander that he be brought 
down to you tomorrow, as though 
you were going to make further 
inquiries concerning him; but we 
are ready to kill him before he 
comes near.”

16 Պօղոսի քրոջ տղան այս 
դաւադրութիւնը իմանալով, եկաւ 
զօրանոց եւ Պօղոսին պատմեց։

16 Boghosi kroch dghan ays 
tavatrootyoonŭ imanalov, yegav 
zoranots yev Boghosin badmets:

16 So when Paul's sister's son 
heard of their ambush, he went 
and entered the barracks and told 
Paul.
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17 Պօղոս հարիւրապետներէն մէկը 
կանչելով, ըսաւ.‑ Այս պատանին 
հազարապետին տար, որովհետեւ 
իրեն ըսելիք մը ունի։

17 Boghos haryoorabedneren megŭ 
ganchelov, ŭsav.‑ Ays badanin 
hazarabedin dar, vorovhedev iren 
ŭselik mŭ ooni:

17 Then Paul called one of the 
centurions to him and said, “Take 
this young man to the commander, 
for he has something to tell him.”

18 Հարիւրապետը զայն 
հազարապետին տարաւ եւ ըսաւ.‑ 
Բանտարկեալ Պօղոսը զիս կանչեց 
եւ խնդրեց որ այս պատանին քեզի 
բերեմ, որովհետեւ քեզի ըսելիք մը 
ունի։

18 Haryoorabedŭ zayn 
hazarabedin darav yev ŭsav.‑ 
Pandargyal Boghosŭ zis ganchets 
yev khntrets vor ays badanin kezi 
perem, vorovhedev kezi ŭselik mŭ 
ooni:

18 So he took him and brought him 
to the commander and said, “Paul 
the prisoner called me to him and 
asked me to bring this young man 
to you. He has something to say to 
you.”

19 Հազարապետը պատանիին 
ձեռքէն բռնելով մէկ կողմ տարաւ եւ 
հարցուց.‑ Ի՞նչ ունիս ինծի ըսելիք։

19 Hazarabedŭ badaniin tzeṙken 
pṙnelov meg goghm darav yev 
hartsoots.‑ I՞nch oonis indzi ŭselik:

19 Then the commander took him 
by the hand, went aside, and asked 
privately, “What is it that you 
have to tell me?”

20 Պատանին ըսաւ.‑ Հրեաները 
համաձայնեցան քեզմէ խնդրել, 
որ վաղը Պօղոսը Ատեան ղրկես, 
որպէս թէ աւելի մանրակրկիտ 
հարցուփորձելու համար զայն։

20 Badanin ŭsav.‑ Hryanerŭ 
hamatzaynetsan kezme khntrel, 
vor vaghŭ Boghosŭ Adyan ghrges, 
vorbes te aveli manragrgid 
hartsooportzeloo hamar zayn:

20 And he said, “The Jews have 
agreed to ask that you bring Paul 
down to the council tomorrow, as 
though they were going to inquire 
more fully about him.

21 Բայց մտիկ մի՛ ըներ իրենց. 
որովհետեւ իրենց մէջէն քառասունէ 
աւելի մարդիկ իրենք զիրենք նզովքի 
տակ դնելով երդում ըրած են չուտել 
ու չխմել՝ մինչեւ չսպաննեն զայն. եւ 
հիմա դարան մտած ու պատրաստ՝ կը 
սպասեն քու հրամանիդ։

21 Payts mdig mi՛ ŭner irents. 
vorovhedev irents mechen 
kaṙasoone aveli martig irenk 
zirenk nzovki dag tnelov yertoom 
ŭradz yen choodel oo chkhmel՝ 
minchev chsbannen zayn. yev 
hima taran mdadz oo badrasd՝ gŭ 
sbasen koo hramanit:

21 “But do not yield to them, for 
more than forty of them lie in wait 
for him, men who have bound 
themselves by an oath that they 
will neither eat nor drink till they 
have killed him; and now they 
are ready, waiting for the promise 
from you.”
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22 Հազարապետը պատանին 
ճամբեց, պատուիրելով.‑ Ոեւէ մէկուն 
մի՛ ըսեր ինչ որ ինծի յայտնեցիր։

22 Hazarabedŭ badanin jampets, 
badvirelov.‑ Voyeve megoon mi՛ 
ŭser inch vor indzi haydnetsir:

22 So the commander let the young 
man depart, and commanded him, 
“Tell no one that you have revealed 
these things to me.”

23 Ապա հազարապետը 
հարիւրապետներէն երկու հոգի 
կանչելով, ըսաւ.‑ Երկու հարիւր 
հետեւակ, եօթանասուն հեծեալ եւ 
երկու հարիւր տիգաւոր զինուորներ 
թող պատրաստ ըլլան գիշերուան 
ժամը իննին դէպի Կեսարիա ճամբայ 
ելլելու։

23 Aba hazarabedŭ 
haryoorabedneren yergoo hoki 
ganchelov, ŭsav.‑ Yergoo haryoor 
hedevag, yotanasoon hedzyal yev 
yergoo haryoor dikavor zinvorner 
togh badrasd ŭllan kishervan 
jhamŭ innin tebi Gesaria jampa 
yelleloo:

23 And he called for two 
centurions, saying, “Prepare 
two hundred soldiers, seventy 
horsemen, and two hundred 
spearmen to go to Caesarea at the 
third hour of the night;

24 Պօղոսին համար ալ գրաստ 
պատրաստեցէք եւ զայն ապահով 
կերպով Ֆելիքս կառավարիչին 
հասցուցէք։

24 Boghosin hamar al krasd 
badrasdetsek yev zayn abahov 
gerbov Feliks gaṙavarichin 
hastsootsek:

24 “and provide mounts to set Paul 
on, and bring him safely to Felix 
the governor.”

25 Նամակ մըն ալ գրեց, հետեւեալ 
բովանդակութեամբ.‑

25 Namag mŭn al krets, hedevyal 
povantagootyamp.‑

25 He wrote a letter in the 
following manner:

26 «Կլաւդիոս Լիսիասի կողմէ՝ 
նորէն գերազանցութիւն Ֆելիքս 
կառավարիչին։ Ողջոյն»։

26 «Glavtios Lisiasi goghme՝ 
noren kerazantsootyoon Feliks 
gaṙavarichin: Voghchooyn»:

26 Claudius Lysias, To the 
most excellent governor Felix: 
Greetings.

27 «Հրեաներ բռներ էին այս մարդը 
եւ զինք սպաննելու վրայ էին։ 
Իմանալով որ Հռոմայեցի է, վրայ 
հասայ եւ զինք ազատեցի։

27 «Hryaner pṙner ein ays martŭ 
yev zink sbanneloo vra ein: 
Imanalov vor Hṙomayetsi e, vra 
hasa yev zink azadetsi:

27 This man was seized by the 
Jews and was about to be killed 
by them. Coming with the troops I 
rescued him, having learned that 
he was a Roman.

28 Ուզեցի գիտնալ թէ ի՛նչ 
յանցանքով կ’ամբաստանեն զինք. 
ուստի իրենց Ատեանը տարի զինք.

28 Oozetsi kidnal te i՛nch 
hantsankov g’ampasdanen zink. 
oosdi irents Adyanŭ dari zink.

28 And when I wanted to know the 
reason they accused him, I brought 
him before their council.
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29 եւ հասկցայ թէ իրենց Օրէնքին 
վերաբերող խնդիրներու համար 
կ’ամբաստանեն. այսինքն՝ մահուան 
կամ բանտարկութեան արժանի 
յանցանք մը չունի։

29 yev hasgtsa te irents Orenkin 
veraperogh khntirneroo hamar 
g’ampasdanen. aysinkn՝ mahvan 
gam pandargootyan arjhani 
hantsank mŭ chooni:

29 I found out that he was accused 
concerning questions of their law, 
but had nothing charged against 
him deserving of death or chains.

30 Բայց երբ ինծի իմացուցին՝ 
թէ Հրեաներ դաւ մը լարած են 
իր կեանքին դէմ, զայն իսկոյն 
քեզի՛ ղրկեցի, հրամայելով 
որ ամբաստանողները քեզի 
ներկայացնեն իրենց ըսելիքները։ Ողջ 
եղիր»։

30 Payts yerp indzi imatsootsin՝ 
te Hryaner tav mŭ laradz yen 
ir gyankin tem, zayn isgooyn 
kezi՛ ghrgetsi, hramayelov 
vor ampasdanoghnerŭ kezi 
nergayatsnen irents ŭseliknerŭ: 
Voghch yeghir»:

30 And when it was told me that 
the Jews lay in wait for the man, 
I sent him immediately to you, 
and also commanded his accusers 
to state before you the charges 
against him. Farewell.

31 Հազարապետին հրամանին 
համաձայն, հետեւակ զինուորները 
առին Պօղոսը եւ գիշերով 
Անտիպատրիս փոխադրեցին,

31 Hazarabedin hramanin 
hamatzayn, hedevag zinvornerŭ 
aṙin Boghosŭ yev kisherov 
Andibadris pokhatretsin,

31 Then the soldiers, as they 
were commanded, took Paul 
and brought him by night to 
Antipatris.

32 եւ յաջորդ օրը զայն իրենց 
ընկերացող հեծեալներուն յանձնելով՝ 
իրենք զօրանոց վերադարձան։

32 yev hachort orŭ zayn irents 
ŭngeratsogh hedzyalneroon 
hantznelov՝ irenk zoranots 
veratartzan:

32 The next day they left the 
horsemen to go on with him, and 
returned to the barracks.

33 Հեծեալները Կեսարիա հասան 
եւ նամակը կառավարիչին տալով՝ 
Պօղոսն ալ անոր ներկայացուցին։

33 Hedzyalnerŭ Gesaria hasan 
yev namagŭ gaṙavarichin dalov՝ 
Boghosn al anor nergayatsootsin:

33 When they came to Caesarea 
and had delivered the letter to the 
governor, they also presented Paul 
to him.

34 Կառավարիչը նամակը կարդաց եւ 
Պօղոսին հարցուց թէ կայսրութեան 
ո՛ր նահանգէն է. եւ հասկնալէ ետք 
թէ Կիլիկիայէն է,

34 Gaṙavarichŭ namagŭ gartats 
yev Boghosin hartsoots te 
gaysrootyan vo՛r nahanken e. yev 
hasgnale yedk te Giligiayen e,

34 And when the governor had 
read it, he asked what province he 
was from. And when he understood 
that he was from Cilicia,
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35 ըսաւ.‑ Երբ որ քեզ 
ամբաստանողները գան՝ կը լսեմ քեզ։ 
Եւ հրամայեց որ զայն Հերովդէսի 
ապարանքին մէջ պահեն։ ֍

35 ŭsav.‑ Yerp vor kez 
ampasdanoghnerŭ kan՝ gŭ 
lsem kez: Yev hramayets vor 
zayn Herovtesi abarankin mech 
bahen: ֍

35 he said, “I will hear you when 
your accusers also have come.” 
And he commanded him to be kept 
in Herod's Praetorium. ֍
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Ընթերցուածս Յովհաննու Ընթերցուածս Յովհաննու 
առաքելոյն ՚ի կաթողիկեայց առաջին առաքելոյն ՚ի կաթողիկեայց առաջին 

թղթոյն թղթոյն 5.13‑21 (ARWZ)

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

aṙachin tghtooyn aṙachin tghtooyn 5.13‑21 (ARWZ)

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

5:13‑21 (NKJV)

13 Ասիկա գրեցի ձեզի, Աստուծոյ 
Որդիին հաւատացողներուդ, որպէսզի 
գիտակցիք՝ թէ յաւիտենական կեանք 
ունիք։

13 Asiga kretsi tzezi, Asdoodzo 
Vortiin havadatsoghneroot, 
vorbeszi kidagtsik՝ te havidenagan 
gyank oonik:

13 These things I have written to 
you who believe in the name of the 
Son of God, that you may know 
that you have eternal life, and that 
you may continue to believe in the 
name of the Son of God.

14 Ուստի համարձակ կերպով 
կը դիմենք Աստուծոյ, այն 
վստահութեամբ՝ որ երբ իր կամքին 
համաձայն բան մը խնդրենք՝ կը լսէ 
մեզ։

14 Oosdi hamartzag gerbov 
gŭ timenk Asdoodzo, ayn 
vsdahootyamp՝ vor yerp ir gamkin 
hamatzayn pan mŭ khntrenk՝ gŭ 
lse mez:

14 Now this is the confidence that 
we have in Him, that if we ask 
anything according to His will, He 
hears us.

15 Եւ երբ գիտենք թէ մեր 
խնդրանքները կը լսէ, գիտենք 
նաեւ՝ թէպիտի ստանանք ինչ որ կը 
խնդրենք իրմէ։

15 Yev yerp kidenk te mer 
khntranknerŭ gŭ lse, kidenk 
nayev՝ tebidi sdanank inch vor gŭ 
khntrenk irme:

15 And if we know that He hears 
us, whatever we ask, we know that 
we have the petitions that we have 
asked of Him.

16 Երբ մէկը տեսնէ, թէ իր 
հաւատացեալ եղբայրներէն մէկը 
գործեց մեղք մը որ մահացու չէ, թող 
աղօթէ՛ Աստուծոյ՝ որ կեանք տայ 
անոր։ Ասիկա կ’ըսեմ միայն անոնց 
համար՝ որոնց մեղքերը մահացու 
չեն,որովհետեւ մահացու մեղքեր 
ալ կան, որոնց համար չեմ ըսեր որ 
աղօթէ։

16 Yerp megŭ desne, te ir 
havadatsyal yeghpayrneren 
megŭ kordzets meghk mŭ vor 
mahatsoo che, togh aghote՛ 
Asdoodzo՝ vor gyank da anor: 
Asiga g’ŭsem miayn anonts hamar՝ 
voronts meghkerŭ mahatsoo 
chen,vorovhedev mahatsoo 
meghker al gan, voronts hamar 
chem ŭser vor aghote:

16 If anyone sees his brother 
sinning a sin which does not lead 
to death, he will ask, and He will 
give him life for those who commit 
sin not leading to death. There is 
sin leading to death. I do not say 
that he should pray about that.
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17 Ամէն անիրաւութիւն մեղք է, բայց 
ամէն մեղք մահացու չէ։

17 Amen aniravootyoon meghk e, 
payts amen meghk mahatsoo che:

17 All unrighteousness is sin, and 
there is sin not leading to death.

18 Գիտենք, թէ ով որ Աստուծմէ 
ծնած է՝ չի մեղանչեր, այլ Աստուծոյ 
ծնունդը՝ Քրիստոս կը պահպանէ 
զայն եւ Չարը անոր չի մօտենար։

18 Kidenk, te ov vor Asdoodzme 
dznadz e՝ chi meghancher, ayl 
Asdoodzo dznoontŭ՝ Krisdos gŭ 
bahbane zayn yev Charŭ anor chi 
modenar:

18 We know that whoever is born 
of God does not sin; but he who has 
been born of God keeps himself, 
and the wicked one does not touch 
him.

19 Թէպէտ ամբողջ աշխարհը Չարին 
ենթակայ ըլլայ, մենք գիտենք թէ 
Աստուծմէ ենք։

19 Tebed ampoghch ashkharhŭ 
Charin yentaga ŭlla, menk kidenk 
te Asdoodzme yenk:

19 We know that we are of God, 
and the whole world lies under the 
sway of the wicked one.

20 Եւ գիտենք՝ թէ Աստուծոյ Որդին 
եկաւ ու բացաւ մեր միտքերը, 
որպէսզի ճանչնանք ճշմարիտ 
Աստուածը։ Մենք միացած ենք 
ճշմարիտ Աստուծոյ եւ անոր Որդիին՝ 
Յիսուս Քրիստոսի։ Ա՛ն է ճշմարիտ 
Աստուածը եւ յաւիտենական կեանքը։

20 Yev kidenk՝ te Asdoodzo Vortin 
yegav oo patsav mer midkerŭ, 
vorbeszi janchnank jshmarid 
Asdvadzŭ: Menk miatsadz 
yenk jshmarid Asdoodzo yev 
anor Vortiin՝ Hisoos Krisdosi: 
A՛n e jshmarid Asdvadzŭ yev 
havidenagan gyankŭ:

20 And we know that the Son of 
God has come and has given us an 
understanding, that we may know 
Him who is true; and we are in 
Him who is true, in His Son Jesus 
Christ. This is the true God and 
eternal life.

21 Որդեակնե՛ր, դուք ձեզ կուռքերէ 
հեռո՛ւ պահեցէք։ ֍

21 Vortyagne՛r, took tzez gooṙkere 
heṙo՛o bahetsek: ֍

21 Little children, keep yourselves 
from idols. 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 12.12‑23 (ARWZ)

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

Hovhannoo Hovhannoo 12.12‑23 (ARWZ)

A Reading of the Holy Gospel of A Reading of the Holy Gospel of 
our Lord Jesus Christ according our Lord Jesus Christ according 

to St. John to St. John 12:12‑23 (NKJV)

12 Յաջորդ օր, ժողովուրդի մեծ 
բազմութիւն մը, որ Զատիկի տօնին 
առիթով Երուսաղէմ եկած էր, երբ 
լսեց թէ Յիսուս Երուսաղէմ կու գայ,

12 Hachort or, jhoghovoorti medz 
pazmootyoon mŭ, vor Zadigi donin 
aṙitov Yeroosaghem yegadz er, 
yerp lsets te Hisoos Yeroosaghem 
goo ka,

12 The next day a great multitude 
that had come to the feast, when 
they heard that Jesus was coming 
to Jerusalem,

13 արմաւենիի ճիւղեր առաւ 
եւ Յիսուսը դիմաւորելու ելաւ, 
բարձրաձայն աղաղակելով. 
«Ովսաննա՜, օրհնեա՜լ ըլլայ ան՝ որ 
կու գայ Տիրոջ անունով, Իսրայէլի 
թագաւորը»։

13 armavenii jyoogher aṙav 
yev Hisoosŭ timavoreloo yelav, 
partzratzayn aghaghagelov. 
«Ovsanna՜, orhnya՜l ŭlla an՝ vor 
goo ka Diroch anoonov, Israyeli 
takavorŭ»:

13 took branches of palm trees and 
went out to meet Him, and cried 
out: “Hosanna! ‘Blessed is He who 
comes in the name of the LORD!’ 
The King of Israel!”

14 Յիսուս էշ մը գտնելով՝ նստաւ 
անոր վրայ, ինչպէս որ Սուրբ 
գիրքերուն մէջ գրուած է.‑

14 Hisoos esh mŭ kdnelov՝ nsdav 
anor vra, inchbes vor Soorp 
kirkeroon mech krvadz e.‑

14 Then Jesus, when He had found 
a young donkey, sat on it; as it is 
written:

15 «Մի՛ վախնար, ո՜վ Երուսաղէմ, 
Սիոնի՛ աղջիկ. ահա թագաւորդ քեզի 
կու գայ իշու մը աւանակին վրայ 
նստած»։

15 «Mi՛ vakhnar, o՜v Yeroosaghem, 
Sioni՛ aghchig. aha takavort kezi 
goo ka ishoo mŭ avanagin vra 
nsdadz»:

15 “Fear not, daughter of Zion; 
Behold, your King is coming, 
Sitting on a donkey's colt.”

16 Յիսուսի աշակերտները այս բոլորը 
չհասկցան ատենին, բայց երբ Յիսուս 
փառաւորուեցաւ՝ այն ատեն յիշեցին, 
թէ այս կատարուածները Յիսուսի 
համար գրուած էին եւ իրենք այդ 
գրուածն էր որ կատարեցին։

16 Hisoosi ashagerdnerŭ ays 
polorŭ chhasgtsan adenin, payts 
yerp Hisoos paṙavorvetsav՝ 
ayn aden hishetsin, te ays 
gadarvadznerŭ Hisoosi hamar 
krvadz ein yev irenk ayt krvadzn 
er vor gadaretsin:

16 His disciples did not 
understand these things at first; 
but when Jesus was glorified, then 
they remembered that these things 
were written about Him and that 
they had done these things to Him.
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17 Բոլոր անոնք, որոնք Յիսուսի հետ 
էին՝ երբ անիկա Ղազարոսը կանչեց 
գերեզմանէն եւ զայն մեռելներէն 
յարուցանեց, այդ մասին վկայութիւն 
կու տային։

17 Polor anonk, voronk Hisoosi 
hed ein՝ yerp aniga Ghazarosŭ 
ganchets kerezmanen yev zayn 
meṙelneren harootsanets, ayt 
masin vgayootyoon goo dayin:

17 Therefore the people, who were 
with Him when He called Lazarus 
out of his tomb and raised him 
from the dead, bore witness.

18 Այդ իսկ պատճառով Երուսաղէմ 
գտնուողները բոլորն ալ զինք 
դիմաւորելու ելան, որովհետեւ լսած 
էին, թէ ի՛նչպէս անիկա յարութեան 
հրաշքը գործած էր։

18 Ayt isg badjaṙov Yeroosaghem 
kdnvoghnerŭ polorn al zink 
timavoreloo yelan, vorovhedev 
lsadz ein, te i՛nchbes aniga 
harootyan hrashkŭ kordzadz er:

18 For this reason the people also 
met Him, because they heard that 
He had done this sign.

19 Իսկ Փարիսեցիները իրարու 
կ’ըսէին.‑ Կը տեսնէ՞ք որ բան մըն 
ալ չենք կրնար ընել. ահա ամբողջ 
աշխարհը իրեն կը հետեւի։

19 Isg Parisetsinerŭ iraroo 
g’ŭsein.‑ Gŭ desne՞k vor pan 
mŭn al chenk grnar ŭnel. aha 
ampoghch ashkharhŭ iren gŭ 
hedevi:

19 The Pharisees therefore said 
among themselves, “You see that 
you are accomplishing nothing. 
Look, the world has gone after 
Him!”

20 Տօնին առիթով կարգ մը Յոյներ 
ալ եկած էին Երուսաղէմ՝ Աստուծոյ 
երկրպագելու։

20 Donin aṙitov gark mŭ Hooyner 
al yegadz ein Yeroosaghem՝ 
Asdoodzo yergrbakeloo:

20 Now there were certain Greeks 
among those who came up to 
worship at the feast.

21 Անոնք մօտեցան Փիլիպպոսի, որ 
Գալիլեայի Բեթսայիդա քաղաքէն էր, 
եւ աղաչելով ըսին.‑ Տէ՛ր, կ’ուզենք 
Յիսուսը տեսնել։

21 Anonk modetsan Pilibbosi, 
vor Kalilyai Petsayita kaghaken 
er, yev aghachelov ŭsin.‑ De՛r, 
g’oozenk Hisoosŭ desnel:

21 Then they came to Philip, who 
was from Bethsaida of Galilee, and 
asked him, saying, “Sir, we wish to 
see Jesus.”

22 Փիլիպպոս եկաւ Անդրէասին 
ըսաւ եւ երկուքը միասին Յիսուսի 
ներկայացուցին անոնց խնդրանքը։

22 Pilibbos yegav Antreasin 
ŭsav yev yergookŭ miasin 
Hisoosi nergayatsootsin anonts 
khntrankŭ:

22 Philip came and told Andrew, 
and in turn Andrew and Philip 
told Jesus.
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23 Յիսուս պատասխանեց անոնց.‑ 
Ահա Մարդու Որդիին փառաւորուելու 
ժամը հասաւ։ ֍

23 Hisoos badaskhanets anonts.‑ 
Aha Martoo Vortiin paṙavorveloo 
jhamŭ hasav: ֍

23 But Jesus answered them, 
saying, “The hour has come 
that the Son of Man should be 
glorified.  ֍
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Ընթերցուածս սրբոյ աւետարանի Ընթերցուածս սրբոյ աւետարանի 
Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ 

Մատթէոսի Մատթէոսի 20.29‑21.17 (ARWZ)

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

Madteosi Madteosi 20.29‑21.17 (ARWZ)

A Reading of the Holy Gospel A Reading of the Holy Gospel 
of our Lord Jesus Christ of our Lord Jesus Christ 
according to St. Matthew according to St. Matthew 

20:29‑21:17 (NKJV)

29 Երբ Յիսուս եւ իր աշակերտները 
Երիքովէն դուրս կ’ելլէին, մեծ 
բազմութիւն մը հետեւեցաւ իրեն։

29 Yerp Hisoos yev ir 
ashagerdnerŭ Yerikoven toors 
g’ellein, medz pazmootyoon mŭ 
hedevetsav iren:

29 Now as they went out of 
Jericho, a great multitude followed 
Him.

30 Ճամբու եզերքին նստած երկու 
կոյրեր, երբ լսեցին որ Յիսուս 
կ’անցնի, սկսան աղաղակել.‑ Ողորմէ՛ 
մեզի, Յիսո՜ւս, Դաւիթի՛ Որդի։

30 Jampoo yezerkin nsdadz yergoo 
gooyrer, yerp lsetsin vor Hisoos 
g’antsni, sgsan aghaghagel.‑ 
Voghorme՛ mezi, Hiso՜os, Taviti՛ 
Vorti:

30 And behold, two blind men 
sitting by the road, when they 
heard that Jesus was passing by, 
cried out, saying, “Have mercy on 
us, O Lord, Son of David!”

31 Ժողովուրդը սաստեց զանոնք 
որ լռեն, բայց անոնք աւելի բարձր 
ձայնով շարունակեցին աղաղակել.‑ 
Ողորմէ՛ մեզի, Տէ՜ր, Դաւիթի՛ Որդի։

31 Jhoghovoortŭ sasdets zanonk 
vor lṙen, payts anonk aveli 
partzr tzaynov sharoonagetsin 
aghaghagel.‑ Voghorme՛ mezi, De՜r, 
Taviti՛ Vorti:

31 Then the multitude warned 
them that they should be quiet; 
but they cried out all the more, 
saying, “Have mercy on us, O Lord, 
Son of David!”

32 Յիսուս կանգ առաւ, իր մօտ 
կանչեց կոյրերը եւ հարցուց.‑ Ի՞նչ 
կ’ուզէք որ ընեմ ձեզի։

32 Hisoos gank aṙav, ir mod 
ganchets gooyrerŭ yev hartsoots.‑ 
I՞nch g’oozek vor ŭnem tzezi:

32 So Jesus stood still and called 
them, and said, “What do you want 
Me to do for you?”

33 Անոնք պատասխանեցին.‑ Տէ՛ր, 
թող մեր աչքերը բացուին։

33 Anonk badaskhanetsin.‑ De՛r, 
togh mer achkerŭ patsvin:

33 They said to Him, “Lord, that 
our eyes may be opened.”

34 Յիսուս գթաց եւ անոնց աչքերուն 
դպաւ։ Կոյրերը անմիջապէս սկսան 
տեսնել եւ հետեւեցան Յիսուսի։

34 Hisoos ktats yev anonts 
achkeroon tbav: Gooyrerŭ 
anmichabes sgsan desnel yev 
hedevetsan Hisoosi:

34 So Jesus had compassion 
and touched their eyes. And 
immediately their eyes received 
sight, and they followed Him.



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 28 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

1 Երբ Երուսաղէմի մօտեցան եւ 
հասան Բեթփագէ, Ձիթենեաց լերան 
կողին, Յիսուս իր աշակերտներէն 
երկուքը ղրկեց՝

1 Yerp Yeroosaghemi modetsan 
yev hasan Petpake, Tzitenyats 
leran goghin, Hisoos ir 
ashagerdneren yergookŭ ghrgets՝

1 Now when they drew near 
Jerusalem, and came to 
Bethphage, at the Mount of Olives, 
then Jesus sent two disciples,

2 անոնց պատուիրելով.‑ Գացէք սա 
դիմացի գիւղը եւ անմիջապէս հոն 
կապուած էշ մը պիտի գտնէք իր 
աւանակին հետ. քակեցէք եւ ինծի 
բերէք։

2 anonts badvirelov.‑ Katsek sa 
timatsi kyooghŭ yev anmichabes 
hon gabvadz esh mŭ bidi kdnek ir 
avanagin hed. kagetsek yev indzi 
perek:

2 saying to them, “Go into 
the village opposite you, and 
immediately you will find a donkey 
tied, and a colt with her. Loose 
them and bring them to Me.

3 Եւ եթէ մէկը առարկէ, ըսէք. «Տէրը 
պէտք ունի», եւ անմիջապէս թոյլ 
պիտի տայ ձեզի։

3 Yev yete megŭ aṙarge, ŭsek. 
«Derŭ bedk ooni», yev anmichabes 
tooyl bidi da tzezi:

3 “And if anyone says anything to 
you, you shall say, ‘The Lord has 
need of them,’ and immediately he 
will send them.”

4 Ասիկա պատահեցաւ, որպէսզի 
իրականանայ ինչ որ Տէրը ըսած էր 
մարգարէին բերնով.‑

4 Asiga badahetsav, vorbeszi 
iraganana inch vor Derŭ ŭsadz er 
markarein pernov.‑

4 All this was done that it might 
be fulfilled which was spoken by 
the prophet, saying:

5 «Երուսաղէմի ըսէք.‑ Ահա 
թագաւորդ քեզի կու գայ. անիկա հեզ 
է, նստած՝ իշու մը աւանակին վրայ»։

5 «Yeroosaghemi ŭsek.‑ Aha 
takavort kezi goo ka. aniga hez e, 
nsdadz՝ ishoo mŭ avanagin vra»:

5 “Tell the daughter of Zion, 
‘Behold, your King is coming 
to you, Lowly, and sitting on 
a donkey, A colt, the foal of a 
donkey.’”

6 Աշակերտները գացին եւ 
կատարեցին ինչ որ Յիսուս 
պատուիրեց իրենց։

6 Ashagerdnerŭ katsin yev 
gadaretsin inch vor Hisoos 
badvirets irents:

6 So the disciples went and did as 
Jesus commanded them.

7 Բերին էշն ու աւանակը եւ իրենց 
վերարկուները անոնց վրայ դրին։ 
Ապա Յիսուս նստաւ աւանակին վրայ։

7 Perin eshn oo avanagŭ yev irents 
verargoonerŭ anonts vra trin: Aba 
Hisoos nsdav avanagin vra:

7 They brought the donkey and 
the colt, laid their clothes on them, 
and set Him on them.
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8 Ժողովուրդէն շատեր իրենց 
վերարկուները կը փռէին ճամբուն 
վրայ, ուրիշներ ծառերէն ոստեր կը 
կտրէին եւ կը տարածէին ճամբուն 
վրայ։

8 Jhoghovoorten shader irents 
verargoonerŭ gŭ pṙein jampoon 
vra, oorishner dzaṙeren vosder gŭ 
gdrein yev gŭ daradzein jampoon 
vra:

8 And a very great multitude 
spread their clothes on the road; 
others cut down branches from the 
trees and spread them on the road.

9 Եւ ամբողջ բազմութիւնը, որ 
թափօրին մէջ Յիսուսի առջեւէն 
կ’երթար կամ կը հետեւէր իրեն, 
կ’աղաղակէր.‑ «Օրհնութի՜ւն Դաւիթի 
Որդիին, օրհնեալ է ան՝ որ կու 
գայ Տիրոջ անունով։ Օրհնութի՜ւն 
Բարձրեալին»։

9 Yev ampoghch pazmootyoonŭ, 
vor taporin mech Hisoosi aṙcheven 
g’ertar gam gŭ hedever iren, 
g’aghaghager.‑ «Orhnootyo՜on 
Taviti Vortiin, orhnyal e an՝ 
vor goo ka Diroch anoonov: 
Orhnootyo՜on Partzryalin»:

9 Then the multitudes who went 
before and those who followed 
cried out, saying: “Hosanna to the 
Son of David! ‘Blessed is He who 
comes in the name of the LORD!’ 
Hosanna in the highest!”

10 Երբ Յիսուս Երուսաղէմ մտաւ, 
ամբողջ քաղաքը դղրդեցաւ։‑ Ո՞վ 
է ասիկա,‑ կը հարցնէին քաղաքի 
բնակիչները։

10 Yerp Hisoos Yeroosaghem 
mdav, ampoghch kaghakŭ 
tghrtetsav:‑ O՞v e asiga,‑ gŭ 
hartsnein kaghaki pnagichnerŭ:

10 And when He had come into 
Jerusalem, all the city was moved, 
saying, “Who is this?”

11 Եւ ամբոխը կը պատասխանէր.‑ 
Ասիկա Յիսուս մարգարէն է, 
Գալիլեայի Նազարէթ քաղաքէն։

11 Yev ampokhŭ gŭ badaskhaner.‑ 
Asiga Hisoos markaren e, Kalilyai 
Nazaret kaghaken:

11 So the multitudes said, “This is 
Jesus, the prophet from Nazareth 
of Galilee.”

12 Ապա Յիսուս տաճար մտաւ եւ 
դուրս վռնտեց բոլոր անոնք, որոնք 
տաճարի շրջափակին մէջ առուծախ 
կ’ընէին. լումայափոխներուն 
սեղանները եւ աղաւնեվաճառներուն 
աթոռները շրջեց

12 Aba Hisoos dajar mdav yev 
toors vṙndets polor anonk, 
voronk dajari shrchapagin 
mech aṙoodzakh g’ŭnein. 
loomayapokhneroon seghannerŭ 
yev aghavnevajaṙneroon atoṙnerŭ 
shrchets

12 Then Jesus went into the 
temple of God and drove out all 
those who bought and sold in the 
temple, and overturned the tables 
of the money changers and the 
seats of those who sold doves.
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13 եւ ըսաւ անոնց.‑ Սուրբ գիրքերուն 
մէջ գրուած է. «Իմ տունս աղօթքի 
տուն պիտի կոչուի», մինչ դուք զայն 
աւազակներու որջի վերածած էք։

13 yev ŭsav anonts.‑ Soorp 
kirkeroon mech krvadz e. «Im 
doons aghotki doon bidi gochvi», 
minch took zayn avazagneroo 
vorchi veradzadz ek:

13 And He said to them, “It is 
written, ‘My house shall be called 
a house of prayer,’ but you have 
made it a ‘den of thieves.’”

14 Տաճարին մէջ Յիսուսի մօտեցան 
կոյրեր ու կաղեր, եւ անիկա բժշկեց 
զանոնք։

14 Dajarin mech Hisoosi modetsan 
gooyrer oo gagher, yev aniga 
pjhshgets zanonk:

14 Then the blind and the lame 
came to Him in the temple, and He 
healed them.

15 Երբ աւագ քահանաները եւ 
Օրէնքի ուսուցիչները տեսան 
Յիսուսի կատարած հրաշքները եւ 
լսեցին աղաղակը մանուկներուն, 
որոնք տաճարին մէջ կը գոչէին. 
«Օրհնութի՜ւն Դաւիթի Որդիին», 
բարկացան

15 Yerp avak kahananerŭ yev 
Orenki oosootsichnerŭ desan 
Hisoosi gadaradz hrashknerŭ yev 
lsetsin aghaghagŭ manoogneroon, 
voronk dajarin mech gŭ kochein. 
«Orhnootyo՜on Taviti Vortiin», 
pargatsan

15 But when the chief priests and 
scribes saw the wonderful things 
that He did, and the children 
crying out in the temple and 
saying, “Hosanna to the Son of 
David!” they were indignant

16 եւ Յիսուսի ըսին.‑ Կը լսե՞ս 
ինչ կ’ըսեն ատոնք։ Յիսուս 
պատասխանեց.‑ Այո՛, չէ՞ք կարդացած 
Սուրբ գիրքին սա խօսքը, թէ 
«Մանուկներու եւ կաթնկեր 
երեխաներու բերնով գովեստ 
հիւսեցիր»։

16 yev Hisoosi ŭsin.‑ Gŭ lse՞s 
inch g’ŭsen adonk: Hisoos 
badaskhanets.‑ Ayo՛, che՞k 
gartatsadz Soorp kirkin sa khoskŭ, 
te «Manoogneroo yev gatnger 
yerekhaneroo pernov kovesd 
hyoosetsir»:

16 and said to Him, “Do You hear 
what these are saying?” And Jesus 
said to them, “Yes. Have you never 
read, ‘Out of the mouth of babes 
and nursing infants You have 
perfected praise’?”

17 Ապա Յիսուս զանոնք ձգելով 
քաղաքէն դուրս ելաւ՝ դէպի 
Բեթանիա, եւ հոն գիշերեց։ ֍

17 Aba Hisoos zanonk tzkelov 
kaghaken toors yelav՝ tebi 
Petania, yev hon kisherets: ֍

17 Then He left them and went 
out of the city to Bethany, and He 
lodged there. ֍
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Ընթերցուածս սրբոյ աւետարանի Ընթերցուածս սրբոյ աւետարանի 
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Մարկոսի Մարկոսի 15.20‑37 (ARWZ)

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

15.20‑37 (ARWZ)

A Reading of the Holy Gospel of A Reading of the Holy Gospel of 
our Lord Jesus Christ according our Lord Jesus Christ according 

to St. Mark to St. Mark 15:20‑37 (NKJV)

20 Այսպէս ծաղրելէ ետք, Յիսուսի 
վրայէն հանեցին ծիրանի հագուստը, 
իր հագուստները հագցուցին եւ դուրս 
հանեցին՝ որպէսզի խաչեն զայն։

20 Aysbes dzaghrele yedk, Hisoosi 
vrayen hanetsin dzirani hakoosdŭ, 
ir hakoosdnerŭ haktsootsin yev 
toors hanetsin՝ vorbeszi khachen 
zayn:

20 And when they had mocked 
Him, they took the purple off Him, 
put His own clothes on Him, and 
led Him out to crucify Him.

21 Սիմոն անունով Կիւրենացի 
մը, Աղեքսանդրի եւ Ռուֆոսի 
հայրը, արտէն վերադարձին 
այդտեղէն կ’անցնէր։ Զինուորները 
զայն կեցուցին եւ ստիպեցին որ 
խաչափայտը շալկէ։

21 Simon anoonov Gyoorenatsi 
mŭ, Agheksantri yev Ṙoofosi 
hayrŭ, arden veratartzin 
aytdeghen g’antsner: Zinvornerŭ 
zayn getsootsin yev sdibetsin vor 
khachapaydŭ shalge:

21 Then they compelled a certain 
man, Simon a Cyrenian, the father 
of Alexander and Rufus, as he 
was coming out of the country and 
passing by, to bear His cross.

22 Եւ Յիսուսը տարին Գողգոթա, որ 
կը նշանակէ գանկի վայր։

22 Yev Hisoosŭ darin Koghkota, 
vor gŭ nshanage kangi vayr:

22 And they brought Him to 
the place Golgotha, which is 
translated, Place of a Skull.

23 Հոն զմուռսով խառնուած գինի 
տուին իրեն, բայց ինք չխմեց։

23 Hon zmooṙsov khaṙnvadz kini 
dvin iren, payts ink chkhmets:

23 Then they gave Him wine 
mingled with myrrh to drink, but 
He did not take it.

24 Ապա խաչը հանեցին զայն եւ 
հագուստները բաժնելու համար 
վիճակ ձգեցին, տեսնելու համար թէ 
ո՞վ ի՛նչ բաժին պիտի առնէ։

24 Aba khachŭ hanetsin zayn yev 
hakoosdnerŭ pajhneloo hamar 
vijag tzketsin, desneloo hamar te 
o՞v i՛nch pajhin bidi aṙne:

24 And when they crucified Him, 
they divided His garments, casting 
lots for them to determine what 
every man should take.

25 Առաւօտեան ժամը ինն էր, երբ 
զինք խաչեցին։

25 Aṙavodyan jhamŭ inn er, yerp 
zink khachetsin:

25 Now it was the third hour, and 
they crucified Him.
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26 Իր դատապարտութեան 
արձանագրութիւնը կ’ըսէր. 
«Հրեաներու թագաւորն է»։

26 Ir tadabardootyan 
artzanakrootyoonŭ g’ŭser. 
«Hryaneroo takavorn e»:

26 And the inscription of His 
accusation was written above: 
THE KING OF THE JEWS.

27 Իրեն հետ խաչ հանեցին երկու 
աւազակներ ալ, մէկը իր աջ կողմը, 
իսկ միւսը՝ ձախ կողմը։

27 Iren hed khach hanetsin yergoo 
avazagner al, megŭ ir ach goghmŭ, 
isg myoosŭ՝ tzakh goghmŭ:

27 With Him they also crucified 
two robbers, one on His right and 
the other on His left.

28 Այս ձեւով իրականացաւ Սուրբ 
գիրքերուն մէջ գրուածը, որ 
կ’ըսէ. «Չարագործներու կարգին 
դասուեցաւ»։

28 Ays tzevov iraganatsav Soorp 
kirkeroon mech krvadzŭ, vor 
g’ŭse. «Charakordzneroo garkin 
tasvetsav»:

28 So the Scripture was fulfilled 
which says, “And He was 
numbered with the transgressors.”

29 Անոնք որոնք կ’անցնէին խաչին 
առջեւէն, կը նախատէին զինք եւ 
իրենց գլուխը շարժելով կ’ըսէին.‑ 
Դուն տաճարը պիտի քանդէիր եւ 
երեք օրէն շինէիր, հա՞.

29 Anonk voronk g’antsnein 
khachin aṙcheven, gŭ nakhadein 
zink yev irents klookhŭ sharjhelov 
g’ŭsein.‑ Toon dajarŭ bidi kanteir 
yev yerek oren shineir, ha՞.

29 And those who passed by 
blasphemed Him, wagging their 
heads and saying, “Aha! You who 
destroy the temple and build it in 
three days,

30 դուն քեզ ազատէ եւ վա՛ր իջիր 
խաչէն։

30 toon kez azade yev va՛r ichir 
khachen:

30 “save Yourself, and come down 
from the cross!”

31 Նոյնպէս աւագ քահանաները 
Օրէնքի ուսուցիչներուն հետ 
կը հեգնէին զինք ու կ’ըսէին.‑ 
Ուրիշները ազատեց,բայցինքզինք չի 
կրնարազատել։

31 Nooynbes avak kahananerŭ 
Orenki oosootsichneroon hed 
gŭ heknein zink oo g’ŭsein.‑ 
Oorishnerŭ azadets,paytsinkzink 
chi grnarazadel:

31 Likewise the chief priests also, 
mocking among themselves with 
the scribes, said, “He saved others; 
Himself He cannot save.

32 Այդ Քրիստոսը, Իսրայէլի 
թագաւորը, թող հիմա խաչէն 
վար իջնէ, որպէսզի տեսնենք 
եւ հաւատանք իրեն։ Իր հետ 
խաչուած երկու աւազակներն ալ կը 
նախատէին զինք։

32 Ayt Krisdosŭ, Israyeli takavorŭ, 
togh hima khachen var ichne, 
vorbeszi desnenk yev havadank 
iren: Ir hed khachvadz yergoo 
avazagnern al gŭ nakhadein zink:

32 “Let the Christ, the King of 
Israel, descend now from the cross, 
that we may see and believe.” 
Even those who were crucified 
with Him reviled Him.
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33 Գրեթէ կէսօր էր, երբ խաւարը 
պատեց ամբողջ երկիրը մինչեւ ժամը 
երեք։

33 Krete gesor er, yerp khavarŭ 
badets ampoghch yergirŭ minchev 
jhamŭ yerek:

33 Now when the sixth hour had 
come, there was darkness over the 
whole land until the ninth hour.

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

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

34 And at the ninth hour Jesus 
cried out with a loud voice, saying, 
“Eloi, Eloi, lama sabachthani?” 
which is translated, “My God, My 
God, why have You forsaken Me?”

35 Իր շուրջը գտնուողներէն ոմանք, 
որոնք լսեցին, ըսին.‑ Եղիան կը 
կանչէ։

35 Ir shoorchŭ kdnvoghneren 
vomank, voronk lsetsin, ŭsin.‑ 
Yeghian gŭ ganche:

35 Some of those who stood by, 
when they heard that, said, “Look, 
He is calling for Elijah!”

36 Անոնցմէ մէկը վազեց եւ սպունգը 
քացախին մէջ թաթխելով՝ եղէգին 
ծայրը անցուց եւ տուաւ Յիսուսի, որ 
խմէ, ու կ’ըսէր.‑ Ձգեցէք տեսնենք, 
Եղիան պիտի գա՞յ զինք խաչէն վար 
իջեցնելու։

36 Anontsme megŭ vazets 
yev sboonkŭ katsakhin mech 
tatkhelov՝ yeghekin dzayrŭ 
antsoots yev dvav Hisoosi, vor 
khme, oo g’ŭser.‑ Tzketsek 
desnenk, Yeghian bidi ka՞ zink 
khachen var ichetsneloo:

36 Then someone ran and filled 
a sponge full of sour wine, put it 
on a reed, and offered it to Him to 
drink, saying, “Let Him alone; let 
us see if Elijah will come to take 
Him down.”

37 Յիսուս բարձր աղաղակ մը 
արձակեց եւ հոգին աւանդեց։ ֍

37 Hisoos partzr aghaghag mŭ 
artzagets yev hokin avantets: ֍

37 And Jesus cried out with a loud 
voice, and breathed His last.  ֍
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Ընթերցուածս սրբոյ աւետարանի Ընթերցուածս սրբոյ աւետարանի 
Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ 

Մարկոսի Մարկոսի 10.46‑11.11 (ARWZ)

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

10.46‑11.11 (ARWZ)

A Reading of the Holy Gospel of A Reading of the Holy Gospel of 
our Lord Jesus Christ according our Lord Jesus Christ according 
to St. Mark to St. Mark 10:46‑11:11 (NKJV)

46 Երիքով եկան։ Երբ Յիսուս իր 
աշակերտներուն եւ մեծ բազմութեան 
մը հետ դուրս կու գար Երիքովէն, 
Տիմէի որդին՝ Բարտիմէոսը, որ կոյր 
մուրացկան մըն էր, ճամբու եզերքին 
նստած էր։

46 Yerikov yegan: Yerp Hisoos 
ir ashagerdneroon yev medz 
pazmootyan mŭ hed toors goo 
kar Yerikoven, Dimei vortin՝ 
Pardimeosŭ, vor gooyr mooratsgan 
mŭn er, jampoo yezerkin nsdadz 
er:

46 Now they came to Jericho. As 
He went out of Jericho with His 
disciples and a great multitude, 
blind Bartimaeus, the son of 
Timaeus, sat by the road begging.

47 Երբ լսեց որ անցնողը Նազովրեցի 
Յիսուսն է, սկսաւ աղաղակել.‑ 
Դաւիթի՛ Որդի, Յիսո՜ւս, ողորմէ՛ ինծի։

47 Yerp lsets vor antsnoghŭ 
Nazovretsi Hisoosn e, sgsav 
aghaghagel.‑ Taviti՛ Vorti, Hiso՜os, 
voghorme՛ indzi:

47 And when he heard that it was 
Jesus of Nazareth, he began to cry 
out and say, “Jesus, Son of David, 
have mercy on me!”

48 Շատեր սաստեցին զայն որ լռէ, 
իսկ անիկա աւելի բարձր ձայնով 
կ’աղաղակէր.‑ Դաւիթի՛ Որդի, ողորմէ՛ 
ինծի։

48 Shader sasdetsin zayn vor lṙe, 
isg aniga aveli partzr tzaynov 
g’aghaghager.‑ Taviti՛ Vorti, 
voghorme՛ indzi:

48 Then many warned him to 
be quiet; but he cried out all the 
more, “Son of David, have mercy 
on me!”

49 Յիսուս կանգ առաւ եւ հրամայեց 
իրեն բերել կոյրը։ Անոնք կանչեցին 
կոյրը եւ ըսին.‑ Քաջալերուէ՛, ե՛լ, քեզ 
կը կանչէ։

49 Hisoos gank aṙav yev 
hramayets iren perel gooyrŭ: 
Anonk ganchetsin gooyrŭ yev 
ŭsin.‑ Kachalerve՛, ye՛l, kez gŭ 
ganche:

49 So Jesus stood still and 
commanded him to be called. Then 
they called the blind man, saying 
to him, “Be of good cheer. Rise, He 
is calling you.”

50 Անիկա վերարկուն նետեց, ոտքի 
ցատկեց եւ Յիսուսի մօտ եկաւ։

50 Aniga verargoon nedets, vodki 
tsadgets yev Hisoosi mod yegav:

50 And throwing aside his 
garment, he rose and came to 
Jesus.
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51 Յիսուս հարցուց անոր.‑ Ի՞նչ 
կ’ուզես որ ընեմ քեզի։ Կոյրը 
պատասխանեց.‑ Վարդապե՛տ, 
կ’ուզեմ որ աչքերս բացուին։

51 Hisoos hartsoots anor.‑ I՞nch 
g’oozes vor ŭnem kezi: Gooyrŭ 
badaskhanets.‑ Vartabe՛d, g’oozem 
vor achkers patsvin:

51 So Jesus answered and said to 
him, “What do you want Me to do 
for you?” The blind man said to 
Him, “Rabboni, that I may receive 
my sight.”

52 Յիսուս ըսաւ.‑ Գնա՛, հաւատքդ 
քեզ բժշկեց։ Անմիջապէս անոր 
աչքերը բացուեցան եւ ճամբու 
ընթացքին Յիսուսի կը հետեւէր։

52 Hisoos ŭsav.‑ Kna՛, havadkt 
kez pjhshgets: Anmichabes anor 
achkerŭ patsvetsan yev jampoo 
ŭntatskin Hisoosi gŭ hedever:

52 Then Jesus said to him, “Go 
your way; your faith has made you 
well.” And immediately he received 
his sight and followed Jesus on the 
road.

1 Երբ մօտեցան Երուսաղէմի, 
Բեթփագէի եւ Բեթանիայի, 
Ձիթենեաց լերան մօտիկը, Յիսուս իր 
աշակերտներէն երկու հոգի ղրկեց,

1 Yerp modetsan Yeroosaghemi, 
Petpakei yev Petaniayi, 
Tzitenyats leran modigŭ, Hisoos 
ir ashagerdneren yergoo hoki 
ghrgets,

1 Now when they drew near 
Jerusalem, to Bethphage and 
Bethany, at the Mount of Olives, 
He sent two of His disciples;

2 անոնց պատուիրելով.‑ Գացէք սա 
դիմացի գիւղը. հազիւ մտած՝ հոն 
կապուած աւանակ մը պիտի գտնէք, 
որուն վրայ ոչ ոք նստած է տակաւին։ 
Քակեցէ՛ք զայն եւ բերէ՛ք։

2 anonts badvirelov.‑ Katsek sa 
timatsi kyooghŭ. haziv mdadz՝ hon 
gabvadz avanag mŭ bidi kdnek, 
voroon vra voch vok nsdadz e 
dagavin: Kagetse՛k zayn yev pere՛k:

2 and He said to them, “Go into the 
village opposite you; and as soon 
as you have entered it you will find 
a colt tied, on which no one has 
sat. Loose it and bring it.

3 Եթէ ոեւէ մէկը հարցնէ՝ «Ինչո՞ւ 
կը քակէք աւանակը», իրեն ըսէք՝ 
«Տէրը անոր պէտք ունի», եւ անիկա 
անմիջապէս հոս պիտի ղրկէ զայն։

3 Yete voyeve megŭ hartsne՝ 
«Incho՞o gŭ kagek avanagŭ», iren 
ŭsek՝ «Derŭ anor bedk ooni», yev 
aniga anmichabes hos bidi ghrge 
zayn:

3 “And if anyone says to you, ‘Why 
are you doing this?’ say, ‘The Lord 
has need of it,’ and immediately he 
will send it here.”

4 Երկու աշակերտները գացին 
եւ դուրսը փողոցին մէջ գտան 
աւանակը, տան մը դրան կապուած, 
ու քակեցին զայն։

4 Yergoo ashagerdnerŭ katsin 
yev toorsŭ poghotsin mech kdan 
avanagŭ, dan mŭ tran gabvadz, oo 
kagetsin zayn:

4 So they went their way, and 
found the colt tied by the door 
outside on the street, and they 
loosed it.
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5 Հոն կեցողներէն ոմանք ըսին.‑ 
Այդ ի՞նչ կ’ընէք, ինչո՞ւ կը քակէք 
աւանակը։

5 Hon getsoghneren vomank ŭsin.‑ 
Ayt i՞nch g’ŭnek, incho՞o gŭ kagek 
avanagŭ:

5 But some of those who stood 
there said to them, “What are you 
doing, loosing the colt?”

6 Աշակերտները պատասխանեցին 
այնպէս՝ ինչպէս պատուիրած էր 
Յիսուս. ուստի թոյլ տուին իրենց։

6 Ashagerdnerŭ badaskhanetsin 
aynbes՝ inchbes badviradz er 
Hisoos. oosdi tooyl dvin irents:

6 And they spoke to them just as 
Jesus had commanded. So they let 
them go.

7 Աշակերտները բերին զայն Յիսուսի 
եւ իրենց վերարկուները աւանակին 
վրայ դրին։ Ապա Յիսուս նստաւ անոր 
վրայ։

7 Ashagerdnerŭ perin zayn Hisoosi 
yev irents verargoonerŭ avanagin 
vra trin: Aba Hisoos nsdav anor 
vra:

7 Then they brought the colt to 
Jesus and threw their clothes on it, 
and He sat on it.

8 Շատեր իրենց վերարկուները կը 
փռէին ճամբուն վրայ, իսկ ուրիշներ 
ծառերէն ոստեր կը կտրէին եւ կը 
տարածէին ճամբուն վրայ։

8 Shader irents verargoonerŭ gŭ 
pṙein jampoon vra, isg oorishner 
dzaṙeren vosder gŭ gdrein yev gŭ 
daradzein jampoon vra:

8 And many spread their clothes 
on the road, and others cut down 
leafy branches from the trees and 
spread them on the road.

9 Անոնք որոնք Յիսուսի առջեւէն 
կ’երթային կամ կը հետեւէին 
իրեն, կ’աղաղակէին.‑ «Ովսաննա՜ 
Բարձրեալին, օրհնեա՜լ ըլլաս դուն որ 
կու գաս Տիրոջ անունով.

9 Anonk voronk Hisoosi aṙcheven 
g’ertayin gam gŭ hedevein 
iren, g’aghaghagein.‑ «Ovsanna՜ 
Partzryalin, orhnya՜l ŭllas toon vor 
goo kas Diroch anoonov.

9 Then those who went before 
and those who followed cried out, 
saying: “Hosanna! ‘Blessed is He 
who comes in the name of the 
LORD!’

10 օրհնեա՜լ ըլլայ քու 
թագաւորութիւնդ, մեր հօր Դաւիթի 
թագաւորութիւնը, որ կու գայ, 
խաղաղութի՜ւն երկինքի մէջ եւ փա՜ռք 
Բարձրեալին»։

10 orhnya՜l ŭlla koo 
takavorootyoont, mer hor Taviti 
takavorootyoonŭ, vor goo ka, 
khaghaghootyo՜on yerginki mech 
yev pa՜ṙk Partzryalin»:

10 Blessed is the kingdom of our 
father David That comes in the 
name of the Lord! Hosanna in the 
highest!”
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11 Յիսուս Երուսաղէմ մտաւ եւ 
տաճար գնաց, ուր իր շուրջը ամէն 
ինչ աչքէ անցուց։ Եւ որովհետեւ 
արդէն երեկոյ եղած էր, տասներկու 
աշակերտներուն հետ Բեթանիա 
գնաց։ ֍

11 Hisoos Yeroosaghem mdav 
yev dajar knats, oor ir shoorchŭ 
amen inch achke antsoots: Yev 
vorovhedev arten yerego yeghadz 
er, dasnergoo ashagerdneroon hed 
Petania knats: ֍

11 And Jesus went into Jerusalem 
and into the temple. So when He 
had looked around at all things, as 
the hour was already late, He went 
out to Bethany with the twelve. ֍


