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

2022‑05‑30 2022‑05‑30 2022‑05‑30 2022‑05‑30

Երկուշաբթի Yergooshapti Montag Monday

ԲԿ Pen Gen Pen Gen Pen Gen

ԽԴ. աւուր Յարութեան 44. avoor Harootyan Der 44. Tag der Auferstehung 44th Day of Resurrection

Հայր մերՀայր մեր Hayr merHayr mer Vater unserVater unser Our FatherOur Father

Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս։ 
Ամէն։

Orhnyal Der mer Hisoos Krisdos: 
Amen:

♰ Gelobet sei unser Herr Jesus 
Christus: Amen:

♰ Blessed be our Lord Jesus Christ. 
Amen.

Հայր մեր որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի 
անուն քո։ Եկեսցէ արքայութիւն քո. 
եղիցին կամք քո որպէս յերկինս եւ 
յերկրի։ Զհաց մեր հանապազորդ տուր 
մեզ այսօր։ Եւ թող մեզ զպարտիս 
մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց 
պարտապանաց։ Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի 
փորձութիւն, այլ փրկեա զմեզ ի չարէ։ 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ 
փառք, յաւիտեանս։ Ամէն։

Hayr mer vor hergins yes, soorp 
yeghitsi anoon ko: Yegestse 
arkayootyoon ko. yeghitsin gamk 
ko vorbes hergins yev hergri: 
Zhats mer hanabazort door mez 
aysor: Yev togh mez zbardis mer, 
vorbes yev mek toghoomk merots 
bardabanats: Yev mi՛ danir zmez 
i portzootyoon, ayl prgya zmez i 
chare: Zi ko e arkayootyoon yev 
zorootyoon yev paṙk, havidyans: 
Amen:

♰ Vater unser im Himmel, geheiligt 
werde dein Name. Dein Reich 
komme. Dein Wille geschehe, wie 
im Himmel so auf Erden. Unser 
tägliches Brot gib uns heute. Und 
vergib uns unsere Schuld, wie auch 
wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die 
Kraft und die Herrlichkeit in 
Ewigkeit. Amen.

♰ Our Father, who art in heaven, 
hallowed be Thy name. Thy 
kingdom come. Thy will be done on 
earth as it is in heaven. Give us this 
day our daily bread. And forgive 
us our trespasses, as we forgive 
those who trespass against us. And 
lead us not into temptation, but 
deliver us from evil. For Thine is 
the kingdom and the power and the 
glory, forever. Amen.

ՍաղմոսՍաղմոս SaghmosSaghmos PsalmPsalm PsalmPsalm

Սիրեցի, զի լուիցէ տէր զձայն աղօթից 
իմոց. զի խոնարհեցոյց զունկն իւր առ 
իս, եւ ես յաւուրս իմ կարդացի առ նա։

Siretsi, zi lvitse der ztzayn aghotits 
imots. zi khonarhetsooyts zoongn 
yoor aṙ is, yev yes havoors im 
gartatsi aṙ na:

Das ist mir lieb, daß der HERR 
meine Stimme und mein Flehen 
hört. Denn er neigte sein Ohr zu 
mir; darum will ich mein Leben 
lang ihn anrufen.

I have loved, that the Lord Shall 
hear the voice of my supplication, 
for He inclined His ear to me, and 
in my days I shall call upon Him.

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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Շրջեցան զինեւ երկունք մահու, եւ 
վիշտք դժոխոց գտին զիս։

Shrchetsan zinev yergoonk mahoo, 
yev vishdk tjhokhots kdin zis:

Stricke des Todes hatten mich 
umfangen, und Ängste der Hölle 
hatten mich getroffen;

The pains of death surrounded me, 
and the dangers of Hades found me

Զնեղութիւն եւ զանձկութիւն գտի, եւ 
զանուն տեառն կարդացի։

Zneghootyoon yev zantzgootyoon 
kdi, yev zanoon dyaṙn gartatsi:

Ich kam in Jammer und Not. Aber 
ich rief an den Namen des HERRN:

I found affliction and grief; then I 
called upon the Lord’s name

Ո՜ տէր, փրկեա՛ զանձն իմ. ողորմած եւ 
արդար է տէր աստուած մեր, ողորմի 
եւ պահէ զտղայս տէր։

Vo՜ der, prgya՛ zantzn im. 
voghormadz yev artar e der asdvadz 
mer, voghormi yev bahe zdghays 
der:

O HERR, errette mein Seele! Der 
HERR ist gnädig und gerecht, und 
unser Gott ist barmherzig. Der 
HERR behütet die Einfältigen;

O Lord, save my soul. The Lord 
our God is merciful and righteous; 
the Lord forgives and saves his 
children.

Ես խոնարհ եղէ, եւ տէր կեցոյց զիս. 
դա՛րձ, ա՛նձն իմ, ՚ի հանգիստ քո, զի տէր 
օգնեաց քեզ։

Yes khonarh yeghe, yev der 
getsooyts zis. ta՛rtz, a՛ntzn im, ՚i 
hankisd ko, zi der oknyats kez:

Wenn ich unterliege, so hilft er mir. 
Sei nun wieder zufrieden, meine 
Seele; denn der HERR tut dir 
Gutes.

I was humbled, and the Lord saved 
my life. Return, my soul, to your 
rest, for the Lord has helped you.

Փրկեաց զանձն իմ ՚ի մահուանէ, 
զաչս իմ՝ յարտասուաց եւ զոտս իմ՝ ՚ի 
գայթակղութենէ. հաճոյ եղէց առաջի 
տեառն յերկրին կենդանեաց։

Prgyats zantzn im ՚i mahvane, 
zachs im՝ hardasvats yev zods im՝ 
՚i kaytagghootene. hajo yeghets 
aṙachi dyaṙn hergrin gentanyats:

Denn du hast meine Seele aus 
dem Tode gerissen, meine Augen 
von den Tränen, meinen Fuß vom 
Gleiten. Ich werde wandeln vor dem 
HERRN im Lande der Lebendigen.

He delivered my soul from death, 
my eyes from tears, and my feet 
from slipping. I shall be well 
pleasing before the Lord in the land 
of the living.

Հաւատացի, զոր եւ խօսեցայ, եւ ես 
խոնարհ եղէ յոյժ։

Havadatsi, zor yev khosetsa, yev 
yes khonarh yeghe hooyjh:

Ich glaube, darum rede ich; ich 
werde aber sehr geplagt.

I believed; therefore, I spoke; I was 
greatly humbled.

Ես ասացի ի զարմանալ իմում, թէ 
ամենայն մարդ սուտ է։

Yes asatsi i zarmanal imoom, te 
amenayn mart sood e:

Ich sprach in meinem Zagen: Alle 
Menschen sind Lügner.

I said in amazement, “Every man is 
a liar.”

Զի՞նչ տաց տրիտուր տեառն ընդ 
ամենայնի, զոր եւ ետ ինձ։

Zi՞nch dats dridoor dyaṙn ŭnt 
amenayni, zor yev yed intz:

Wie soll ich dem HERRN vergelten 
alle seine Wohltat, die er an mir 
tut?

What shall I give back to the Lord 
For all He rendered to me?

Զբաժակ փրկութեան ընկալայց եւ 
զանուն տեառն կարդացից։

Zpajhag prgootyan ŭngalayts yev 
zanoon dyaṙn gartatsits:

Ich will den Kelch des Heils 
nehmen und des HERRN Namen 
predigen.

I will take up the cup of salvation, 
And call upon the name of the Lord.

Զաղօթս իմ տեառն տաց առաջի 
ամենայն ժողովրդեան նորա։

Zaghots im dyaṙn dats aṙachi 
amenayn jhoghovrtyan nora:

Ich will mein Gelübde dem HERRN 
bezahlen vor allem seinem Volk.

I will offer my prayer to the Lord in 
the presence of all his people.

Պատուական է առաջի տեառն մահ 
սրբոց իւրոց. ո՜ տէր, ես ծառայ քո եմ, 
ծառայ եւ որդի աղախնոյ քո։

Badvagan e aṙachi dyaṙn mah 
srpots yoorots. vo՜ der, yes dzaṙa ko 
yem, dzaṙa yev vorti aghakhno ko:

Wertgehalten vor dem HERRN ist 
der Tod seiner Heiligen. O HERR, 
ich bin dein Knecht; ich bin dein 
Knecht, deiner Magd Sohn.

Precious in the sight of the Lord Is 
the death of His holy ones. O Lord, I 
am Your servant; I am Your servant 
and the son of Your handmaid. 
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Հատեր զկապանս իմ, քեզ մատուցից 
պատարագ օրհնութեան եւ զանուն 
տեառն կարդացից։

Hader zgabans im, kez madootsits 
badarak orhnootyan yev zanoon 
dyaṙn gartatsits:

Du hast meine Bande zerrissen. 
Dir will ich Dank opfern und des 
HERRN Namen predigen.

You broke apart my bonds; to you 
shall I offer a sacrifice of praise, 
and I will call upon the name of the 
Lord.

Զաղօթս իմ տեառն տաց առաջի 
ամենայն ժողովրդեան նորա, ի գաւիթս 
տան տեառն եւ ի մէջ քո, երուսաղէ՛մ։

Zaghots im dyaṙn dats aṙachi 
amenayn jhoghovrtyan nora, i 
kavits dan dyaṙn yev i mech ko, 
yeroosaghe՛m:

Ich will meine Gelübde dem 
HERRN bezahlen vor allem seinem 
Volk, in den Höfen am Hause 
des HERRN, in dir Jerusalem. 
Halleluja!

I will offer my prayer to the Lord in 
the presence of all his people, in the 
courts of the Lord’s house, and in 
your midst, Jerusalem. Alleluia!

Օրհնեցէ՛ք զՏէր, ամենա՛յն ազինք, 
գովեցէ՛ք զՆա, ամենա՛յն ժողովուրդք։

Orhnetse՛k zDer, amena՛yn 
azink, kovetse՛k zNa, amena՛yn 
jhoghovoortk:

Lobet den HERRN, alle Heiden; 
preiset ihn, alle Völker!

Praise the Lord, all you Gentiles; 
Laud Him, all you peoples,

Զօրասցի ողորմութիւն Նորա ի վերայ 
մեր, եւ ճշմարտութիւն Տեառն մնասցէ 
յաւիտեան։

Zorastsi voghormootyoon Nora 
i vera mer, yev jshmardootyoon 
Dyaṙn mnastse havidyan:

Denn seine Gnade und Wahrheit 
waltet über uns in Ewigkeit. 
Halleluja!

For His mercy is strengthened 
toward us; And the truth of the 
Lord endures forever. Alleluia!

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, Pa՜ṙk Hor yev Vortvo yev Hokvooyn 
Srpo,

Ehre sei dem Vater und dem Sohn 
und dem Heiligen Geist,

Glory to the Father and to the Son 
and to the Holy Spirit,

Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս 
յաւիտենից։ Ամէն։ ֍

Ayjhm yev mishd yev havidyans 
havidenits: Amen: ֍

Jetzt und für immer und in alle 
Ewigkeit. Amen. ֍

Now and forever and unto the ages 
of ages. Amen. ֍

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

20.1‑8 (ARWA)

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

Ghoogasoo Ghoogasoo 20.1‑8 (ARWA)

Eine Lesung des Heiligen Eine Lesung des Heiligen 
Evangeliums unseres Herrn Evangeliums unseres Herrn 
Jesus Christus nach Lukas Jesus Christus nach Lukas 

20.1‑8 (LUTH)

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

St. Luke St. Luke 20:1‑8 (NKJV)

1 Օր մը, երբ տաճարին մէջ 
ժողովուրդին կը սորվեցնէր 
եւ աւետարանը կը քարոզէր, 
քահանայապետներն ու դպիրները 
ծերերուն հետ մէկտեղ վրայ հասան

1 Or mŭ, yerp dajarin mech 
jhoghovoortin gŭ sorvetsner 
yev avedaranŭ gŭ karozer, 
kahanayabednern oo tbirnerŭ 
dzereroon hed megdegh vra hasan

20 Und es begab sich an der Tage 
einem, da er das Volk lehrte 
im Tempel und predigte das 
Evangelium, da traten zu ihm die 
Hohenpriester und Schriftgelehrten 
mit den Ältesten

1 Now it happened on one of those 
days, as He taught the people in 
the temple and preached the gospel, 
that the chief priests and the 
scribes, together with the elders, 
confronted Him

2 եւ անոր հետ խօսեցան՝ ըսելով. «Ըսէ 
մեզի, ի՞նչ իշխանութիւնով կ՚ընես այդ 
բաները. կամ ո՞վ է այդ իշխանութիւնը 
քեզի տուողը»։

2 yev anor hed khosetsan՝ ŭselov. 
«Ŭse mezi, i՞nch ishkhanootyoonov 
g՚ŭnes ayt panerŭ. gam o՞v e ayt 
ishkhanootyoonŭ kezi dvoghŭ»:

2 und sagten zu ihm und sprachen: 
Sage uns, aus was für Macht tust 
du das? oder wer hat dir die Macht 
gegeben?

2 and spoke to Him, saying, “Tell 
us, by what authority are You doing 
these things? Or who is he who gave 
You this authority?”

3 Պատասխան տուաւ ու ըսաւ անոնց. 
«Ես ալ ձեզի բան մը հարցնեմ եւ ըսէք 
ինծի.

3 Badaskhan dvav oo ŭsav anonts. 
«Yes al tzezi pan mŭ hartsnem yev 
ŭsek indzi.

3 Er aber antwortete und sprach zu 
ihnen: Ich will euch auch ein Wort 
fragen; saget mir's:

3 But He answered and said to 
them, “I also will ask you one thing, 
and answer Me:

4 ‘Յովհաննէսին մկրտութիւնը 
երկնքէ՞ն էր թէ մարդոցմէ’»։

4 ‘Yovhannesin mgrdootyoonŭ 
yergnke՞n er te martotsme’»:

4 Die Taufe des Johannes, war sie 
vom Himmel oder von Menschen?

4 “The baptism of John—was it 
from heaven or from men?”
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5 Անոնք իրենց մէջ խորհեցան ու ըսին. 5 Anonk irents mech khorhetsan oo 
ŭsin.

5 Sie aber gedachten bei sich selbst 
und sprachen: Sagen wir: Vom 
Himmel, so wird er sagen: Warum 
habt ihr ihm denn nicht geglaubt?

5 And they reasoned among 
themselves, saying, “If we say, 
‘From heaven,’ He will say, ‘Why 
then did you not believe him?’

6 «Եթէ ըսենք՝ ‘Երկնքէն’, պիտի ըսէ, 
‘Հապա ինչո՞ւ չհաւատացիք անոր’. 
իսկ եթէ ըսենք՝ ‘Մարդոցմէ’, բոլոր 
ժողովուրդը մեզ պիտի քարկոծեն, 
վասն զի հաստատ համոզուած էին թէ՝ 
Յովհաննէս մարգարէ էր»։

6 «Yete ŭsenk՝ ‘Ergnken’, bidi ŭse, 
‘Haba incho՞o chhavadatsik anor’. 
isg yete ŭsenk՝ ‘Martotsme’, polor 
jhoghovoortŭ mez bidi kargodzen, 
vasn zi hasdad hamozvadz ein te՝ 
Hovhannes markare er»:

6 Sagen wir aber: Von Menschen, so 
wird uns das Volk steinigen; denn 
sie stehen darauf, daß Johannes ein 
Prophet sei.

6 “But if we say, ‘From men,’ all 
the people will stone us, for they 
are persuaded that John was a 
prophet.”

7 Պատասխան տուին թէ չեն գիտեր 
ուրկէ՛ էր։

7 Badaskhan dvin te chen kider 
oorge՛ er:

7 Und sie antworteten, sie wüßten's 
nicht, wo sie her wäre.

7 So they answered that they did 
not know where it was from.

8 Յիսուս ըսաւ անոնց. «Ես ալ ձեզի չեմ 
ըսեր թէ ի՞նչ իշխանութիւնով կ՚ընեմ 
այս բաները»։ ֍

8 Hisoos ŭsav anonts. «Yes al tzezi 
chem ŭser te i՞nch ishkhanootyoonov 
g՚ŭnem ays panerŭ»: ֍

8 Und Jesus sprach zu ihnen: So 
sage ich euch auch nicht, aus was 
für Macht ich das tue.

8 And Jesus said to them, “Neither 
will I tell you by what authority I do 
these things.” ֍

Ընթերցուածս ՚ի գործոց առաքելոց Ընթերցուածս ՚ի գործոց առաքելոց 
24.1‑26 (ARWA)

Ŭntertsvadzs ՚i kordzots aṙakelots Ŭntertsvadzs ՚i kordzots aṙakelots 
24.1‑26 (ARWA)

Eine Lesung des Buches der Eine Lesung des Buches der 
Apostelgeschichte Apostelgeschichte 24.1‑26 (LUTH)

A Reading of the Book of the Acts A Reading of the Book of the Acts 
of the Apostles of the Apostles 24:1‑26 (NKJV)

1 Հինգ օր ետքը Անանիա 
քահանայապետը ծերերուն ու 
Տերտիւղոս անուն ճարտասանի մը հետ 
իջաւ։ Ասոնք կուսակալին իմացուցին 
իրենց ամբաստանութիւնը Պօղոսին 
դէմ։

1 Hink or yedkŭ Anania 
kahanayabedŭ dzereroon oo 
Derdivghos anoon jardasani mŭ hed 
ichav: Asonk goosagalin imatsootsin 
irents ampasdanootyoonŭ Boghosin 
tem:

24 Über fünf Tage zog hinab der 
Hohepriester Ananias mit den 
Ältesten und mit dem Redner 
Tertullus; die erschienen vor dem 
Landpfleger wider Paulus.

1 Now after five days Ananias the 
high priest came down with the 
elders and a certain orator named 
Tertullus. These gave evidence to 
the governor against Paul.

2 Երբ կանչեցին զանիկա, Տերտիւղոս 
սկսաւ ամբաստանել ու ըսել. 
«Որովհետեւ քու ձեռքովդ լման 
խաղաղութիւն ու քու խնամքովդ 
այս ազգին գործերուն մէջ աղէկ 
կարգադրութիւն կը վայելենք,

2 Yerp ganchetsin zaniga, 
Derdivghos sgsav ampasdanel oo 
ŭsel. «Vorovhedev koo tzeṙkovt 
lman khaghaghootyoon oo koo 
khnamkovt ays azkin kordzeroon 
mech agheg garkatrootyoon gŭ 
vayelenk,

2 Da er aber berufen ward, fing an 
Tertullus zu verklagen und sprach:

2 And when he was called upon, 
Tertullus began his accusation, 
saying: “Seeing that through you we 
enjoy great peace, and prosperity is 
being brought to this nation by your 
foresight,

3 ամէն կերպով ու ամէն տեղ 
բոլորովին գոհ ըլլալով, շնորհակալ 
ենք, ո՛վ պատուական Փելիքս։

3 amen gerbov oo amen degh 
polorovin koh ŭllalov, shnorhagal 
yenk, o՛v badvagan Peliks:

3 Daß wir im großen Frieden 
leben unter dir und viel Wohltaten 
diesem Volk widerfahren durch dein 
Fürsichtigkeit, allerteuerster Felix, 
das nehmen wir an allewege und 
allenthalben mit aller Dankbarkeit.

3 “we accept it always and in all 
places, most noble Felix, with all 
thankfulness.
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4 Բայց չըլլայ որ ա՛լ աւելի 
ձանձրութիւն տամ քեզի, կ՚աղաչեմ քու 
քաղցրութիւնովդ մեզի ականջ դիր, որ 
համառօտաբար պիտի խօսինք։

4 Payts chŭlla vor a՛l aveli 
tzantzrootyoon dam kezi, 
g՚aghachem koo kaghtsrootyoonovt 
mezi aganch tir, vor hamaṙodapar 
bidi khosink:

4 Auf daß ich aber dich nicht zu 
lange aufhalte, bitte ich dich, du 
wolltest uns kürzlich hören nach 
deiner Gelindigkeit.

4 “Nevertheless, not to be tedious to 
you any further, I beg you to hear, 
by your courtesy, a few words from 
us.

5 Վասն զի մենք այս մարդը գտանք 
ապականիչ եւ խռովարար բոլոր 
Հրեաներուն, որոնք աշխարհի մէջ 
են եւ Նազովրեցիներու աղանդին 
առաջնորդ.

5 Vasn zi menk ays martŭ kdank 
abaganich yev khṙovarar polor 
Hryaneroon, voronk ashkharhi 
mech yen yev Nazovretsineroo 
aghantin aṙachnort.

5 Wir haben diesen Mann gefunden 
schädlich, und der Aufruhr erregt 
allen Juden auf dem ganzen 
Erdboden, und einen vornehmsten 
der Sekte der Nazarener,

5 “For we have found this man 
a plague, a creator of dissension 
among all the Jews throughout the 
world, and a ringleader of the sect 
of the Nazarenes.

6 որ տաճարն ալ ուզեց պղծել. որ 
բռնեցինք ու մեր օրէնքին համեմատ 
ուզեցինք դատաստանը ընել.

6 vor dajarn al oozets bghdzel. vor 
pṙnetsink oo mer orenkin hamemad 
oozetsink tadasdanŭ ŭnel.

6 der auch versucht hat, den 
Tempel zu entweihen; welchen 
wir auch griffen und wollten ihn 
gerichtet haben nach unserem 
Gesetz.

6 “He even tried to profane the 
temple, and we seized him, and 
wanted to judge him according to 
our law.

7 բայց Լիւսիաս հազարապետը եկաւ 
բռնութեամբ մեր ձեռքէն առաւ

7 payts Livsias hazarabedŭ yegav 
pṙnootyamp mer tzeṙken aṙav

7 Aber Lysias, der Hauptmann, 
kam dazu und führte ihn mit großer 
Gewalt aus unseren Händen

7 “But the commander Lysias came 
by and with great violence took him 
out of our hands,

8 եւ հրաման ըրաւ որ անոր 
դատախազները քեզի գան, որ դուն 
քննելով՝ կարենաս տեղեկանալ այն 
ամէն բաներուն, որոնց համար մենք 
ամբաստանութիւն կ՚ընենք ատոր 
վրայ»։

8 yev hraman ŭrav vor anor 
tadakhaznerŭ kezi kan, vor toon 
knnelov՝ garenas degheganal ayn 
amen paneroon, voronts hamar 
menk ampasdanootyoon g՚ŭnenk 
ador vra»:

8 und hieß seine Verkläger zu dir 
kommen; von welchem du kannst, 
so du es erforschen willst, das 
alles erkunden, um was wir ihn 
verklagen.

8 “commanding his accusers to come 
to you. By examining him yourself 
you may ascertain all these things 
of which we accuse him.”

9 Հրեաներն ալ բոլորը միասին՝ ըսին. 
«Այդպէ՛ս է»։

9 Hryanern al polorŭ miasin՝ ŭsin. 
«Aytbe՛s e»:

9 Die Juden aber redeten auch dazu 
und sprachen, es verhielte sich also.

9 And the Jews also assented, 
maintaining that these things were 
so.

10 Պատասխան տուաւ Պօղոս, (երբ 
կուսակալը անոր աչք ըրաւ որ խօսի,). 
«Գիտնալով որ շատ տարիներէ ի վեր 
դուն այս ազգին դատաւորն ես, աւելի 
յօժարութեամբ ինծի վերաբերեալ 
բաներուն համար պատասխան պիտի 
տամ.

10 Badaskhan dvav Boghos, (yerp 
goosagalŭ anor achk ŭrav vor 
khosi,). «Kidnalov vor shad 
darinere i ver toon ays azkin 
tadavorn yes, aveli hojharootyamp 
indzi veraperyal paneroon hamar 
badaskhan bidi dam.

10 Paulus aber, da ihm der 
Landpfleger winkte zu reden, 
antwortete: Dieweil ich weiß, 
daß du in diesem Volk nun viele 
Jahre ein Richter bist, will ich 
unerschrocken mich verantworten;

10 Then Paul, after the governor 
had nodded to him to speak, 
answered: “Inasmuch as I know 
that you have been for many years 
a judge of this nation, I do the more 
cheerfully answer for myself,

11 որովհետեւ կրնաս գիտնալ թէ 
ես տասներկու օրէ աւելի չէ՝ որ 
Երուսաղէմ եկայ երկրպագութիւն 
ընելու։

11 vorovhedev grnas kidnal te 
yes dasnergoo ore aveli che՝ vor 
Yeroosaghem yega yergrbakootyoon 
ŭneloo:

11 denn du kannst erkennen, daß 
es nicht mehr als zwölf Tage sind, 
daß ich bin hinauf gen Jerusalem 
gekommen, anzubeten.

11 “because you may ascertain that 
it is no more than twelve days since 
I went up to Jerusalem to worship.
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12 Զիս տաճարին մէջ մէկուն հետ 
վիճաբանութիւն ընելու վրայ, կամ 
բազմութիւնը մէկտեղ ժողված չգտան, 
ո՛չ ալ ժողովարաններուն մէջ,

12 Zis dajarin mech megoon hed 
vijapanootyoon ŭneloo vra, gam 
pazmootyoonŭ megdegh jhoghvadz 
chkdan, vo՛ch al jhoghovaranneroon 
mech,

12 Auch haben sie mich nicht 
gefunden im Tempel mit jemanden 
reden oder einen Aufruhr machen 
im Volk noch in den Schulen noch 
in der Stadt.

12 “And they neither found me in 
the temple disputing with anyone 
nor inciting the crowd, either in the 
synagogues or in the city.

13 ո՛չ քաղաքին մէջ. ո՛չ ալ կրնան 
ապացուցանել այն բաները, որոնց 
համար հիմա ամբաստանութիւն կ՚ընեն 
ինծի դէմ։

13 vo՛ch kaghakin mech. vo՛ch 
al grnan abatsootsanel ayn 
panerŭ, voronts hamar hima 
ampasdanootyoon g՚ŭnen indzi tem:

13 Sie können mir auch der 
keines beweisen, dessen sie mich 
verklagen.

13 “Nor can they prove the things of 
which they now accuse me.

14 Բայց ասիկա կը խոստովանիմ 
քեզի՝ թէ այն ճամբուն համեմատ 
որ ասոնք հերձուած կ՚ընդունին, 
ես այնպէս կը պաշտեմ իմ հայրենի 
Աստուածս, հաւատալով այն ամէն 
բաներուն, որոնք օրէնքին եւ 
մարգարէներուն մէջ գրուած են։

14 Payts asiga gŭ khosdovanim 
kezi՝ te ayn jampoon hamemad vor 
asonk hertzvadz g՚ŭntoonin, yes 
aynbes gŭ bashdem im hayreni 
Asdvadzs, havadalov ayn amen 
paneroon, voronk orenkin yev 
markareneroon mech krvadz yen:

14 Das bekenne ich aber dir, daß 
ich nach diesem Wege, den sie eine 
Sekte heißen, diene also dem Gott 
meiner Väter, daß ich glaube allem, 
was geschrieben steht im Gesetz 
und in den Propheten,

14 “But this I confess to you, that 
according to the Way which they 
call a sect, so I worship the God 
of my fathers, believing all things 
which are written in the Law and in 
the Prophets.

15 Յոյս ունիմ առ Աստուած, ինչպէս 
ասոնք ալ ակնկալութիւն ունին, 
թէ մեռելներուն յարութիւն պիտի 
ըլլայ, թէ՛ արդարներուն եւ թէ՛ 
մեղաւորներուն։

15 Hooys oonim aṙ Asdvadz, 
inchbes asonk al agngalootyoon 
oonin, te meṙelneroon harootyoon 
bidi ŭlla, te՛ artarneroon yev te՛ 
meghavorneroon:

15 und habe die Hoffnung zu 
Gott, auf welche auch sie selbst 
warten, nämlich, daß zukünftig sei 
die Auferstehung der Toten, der 
Gerechten und der Ungerechten.

15 “I have hope in God, which they 
themselves also accept, that there 
will be a resurrection of the dead, 
both of the just and the unjust.

16 Եւ ես այս բանին համար կը ջանամ, 
որ ամէն ատեն մաքուր խղճմտանք 
ունենամ Աստուծոյ առջեւ ու մարդոց 
առջեւ։

16 Yev yes ays panin hamar gŭ 
chanam, vor amen aden makoor 
khghjmdank oonenam Asdoodzo 
aṙchev oo martots aṙchev:

16 Dabei aber übe ich mich, zu 
haben ein unverletzt Gewissen 
allenthalben, gegen Gott und die 
Menschen.

16 “This being so, I myself always 
strive to have a conscience without 
offense toward God and men.

17 Արդ՝ ես շատ տարիներէ յետոյ եկայ 
իմ ազգիս ողորմութիւններ բերելու ու 
ընծաներ տալու.

17 Art՝ yes shad darinere hedo 
yega im azkis voghormootyoonner 
pereloo oo ŭndzaner daloo.

17 Aber nach vielen Jahren bin ich 
gekommen und habe ein Almosen 
gebracht meinem Volk, und Opfer.

17 “Now after many years I came 
to bring alms and offerings to my 
nation,

18 այսպէս քանի մը Ասիացի Հրեաներ 
զիս տաճարին մէջ մաքրուած գտան, 
ո՛չ բազմութիւնով եւ ո՛չ ամբոխով,

18 aysbes kani mŭ Asiatsi Hryaner 
zis dajarin mech makrvadz kdan, 
vo՛ch pazmootyoonov yev vo՛ch 
ampokhov,

18 Darüber fanden sie mich, daß 
ich mich geheiligt hatte im Tempel, 
ohne allen Lärm und Getümmel.

18 “in the midst of which some Jews 
from Asia found me purified in the 
temple, neither with a mob nor with 
tumult.

19 որոնք պէտք էր որ առջեւդ գային 
ու ամբաստանութիւն ընէին, եթէ իմ 
վրայովս ըսելու բան մը ունէին։

19 voronk bedk er vor aṙchevt kayin 
oo ampasdanootyoon ŭnein, yete im 
vrayovs ŭseloo pan mŭ oonein:

19 Das waren aber etliche Juden 
aus Asien, welche sollten hier sein 
vor dir und mich verklagen, so sie 
etwas wider mich hätten.

19 “They ought to have been here 
before you to object if they had 
anything against me.
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20 Կամ թէ ասոնք իրենք թող ըսեն, 
ի՞նչ անիրաւութիւն գտան իմ վրաս, երբ 
ատեանը կայներ էի։

20 Gam te asonk irenk togh ŭsen, 
i՞nch aniravootyoon kdan im vras, 
yerp adyanŭ gayner ei:

20 Oder laß diese selbst sagen, 
ob sie etwas Unrechtes an mir 
gefunden haben, dieweil ich stand 
vor dem Rat,

20 “Or else let those who are here 
themselves say if they found any 
wrongdoing in me while I stood 
before the council,

21 Միայն թէ այս մէկ խօսքիս համար, 
որ երբ իրենց մէջ կայներ էի, կանչեցի. 
Մեռելներու յարութեանը համար ես 
այսօր ձեզմէ կը դատուիմ»։

21 Miayn te ays meg khoskis 
hamar, vor yerp irents mech 
gayner ei, ganchetsi. Meṙelneroo 
harootyanŭ hamar yes aysor tzezme 
gŭ tadvim»:

21 außer um des einzigen Wortes 
willen, da ich unter ihnen stand 
und rief: Über die Auferstehung 
der Toten werde ich von euch heute 
angeklagt.

21 “unless it is for this one 
statement which I cried out, 
standing among them, ‘Concerning 
the resurrection of the dead I am 
being judged by you this day.’”

22 Փելիքս ուրիշ անգամուան թողուց 
հարցը, վասն զի ստոյգ տեղեկութիւն 
ունէր անոր մասին ու ըսաւ. «Երբ 
Լիւսիաս հազարապետը հոս գայ, 
պիտի քննեմ ձեր գործը»։

22 Peliks oorish ankamvan 
toghoots hartsŭ, vasn zi sdooyk 
deghegootyoon ooner anor masin oo 
ŭsav. «Yerp Livsias hazarabedŭ hos 
ka, bidi knnem tzer kordzŭ»:

22 Da aber Felix solches hörte, 
zog er sie hin; denn er wußte gar 
wohl um diesen Weg und sprach: 
Wenn Lysias, der Hauptmann, 
herabkommt, so will ich eure Sache 
erkunden.

22 But when Felix heard these 
things, having more accurate 
knowledge of the Way, he adjourned 
the proceedings and said, “When 
Lysias the commander comes down, 
I will make a decision on your case.”

23 Եւ հարիւրապետին հրաման 
ըրաւ որ Պօղոսը պահէ, բայց լայն 
ազատութիւն տայ ու չարգիլէ 
եթէ իրեններէն մէկը ուզէ անոր 
սպասաւորութիւն ընել կամ անոր քով 
երթալ։

23 Yev haryoorabedin hraman 
ŭrav vor Boghosŭ bahe, payts 
layn azadootyoon da oo charkile 
yete irenneren megŭ ooze anor 
sbasavorootyoon ŭnel gam anor kov 
yertal:

23 Er befahl aber dem 
Unterhauptmann, Paulus zu 
behalten und lassen Ruhe haben 
und daß er niemand von den Seinen 
wehrte, ihm zu dienen oder zu ihm 
zu kommen.

23 So he commanded the centurion 
to keep Paul and to let him have 
liberty, and told him not to forbid 
any of his friends to provide for or 
visit him.

24 Քանի մը օր յետոյ Փելիքս եկաւ իր 
Դրուսիղա կնոջ հետ, որ Հրեայ էր ու 
Պօղոսը կանչել տուաւ եւ լսեց անկէ 
այն հաւատքին մասին որ Քրիստոս 
Յիսուսին վրայ է։

24 Kani mŭ or hedo Peliks yegav 
ir Troosigha gnoch hed, vor Hrya 
er oo Boghosŭ ganchel dvav yev 
lsets ange ayn havadkin masin vor 
Krisdos Hisoosin vra e:

24 Nach etlichen Tagen aber kam 
Felix mit seinem Weibe Drusilla, 
die eine Jüdin war, und forderte 
Paulus und hörte ihn von dem 
Glauben an Christus.

24 And after some days, when Felix 
came with his wife Drusilla, who 
was Jewish, he sent for Paul and 
heard him concerning the faith in 
Christ.

25 Երբ անիկա արդարութեան 
ու ժուժկալութեան եւ գալու 
դատաստանին վրայով կը խօսէր, 
Փելիքս զարհուրելով պատասխան 
տուաւ. «Դուն հիմա գնա ու երբ 
ժամանակ ունենամ, քեզ նորէն կը 
կանչեմ»։

25 Yerp aniga artarootyan 
oo jhoojhgalootyan yev kaloo 
tadasdanin vrayov gŭ khoser, 
Peliks zarhoorelov badaskhan dvav. 
«Toon hima kna oo yerp jhamanag 
oonenam, kez noren gŭ ganchem»:

25 Da aber Paulus redete von 
der Gerechtigkeit und von 
der Keuschheit und von dem 
Zukünftigen Gericht, erschrak 
Felix und antwortete: Gehe hin auf 
diesmal; wenn ich gelegene Zeit 
habe, will ich dich herrufen lassen.

25 Now as he reasoned about 
righteousness, self‑control, and the 
judgment to come, Felix was afraid 
and answered, “Go away for now; 
when I have a convenient time I 
will call for you.”

26 Նաեւ յոյս ունէր, որ Պօղոսին 
կողմէն իրեն ստակ տրուի, անոր 
համար շատ անգամ կանչել կու 
տար զանիկա ու անոր հետ կը 
խօսակցէր։ ֍

26 Nayev hooys ooner, vor 
Boghosin goghmen iren sdag drvi, 
anor hamar shad ankam ganchel 
goo dar zaniga oo anor hed gŭ 
khosagtser: ֍

26 Er hoffte aber daneben, daß ihm 
von Paulus sollte Geld gegeben 
werden, daß er ihn losgäbe; darum 
er ihn auch oft fordern ließ und 
besprach sich mit ihm. ֍

26 Meanwhile he also hoped that 
money would be given him by 
Paul, that he might release him. 
Therefore he sent for him more 
often and conversed with him. ֍
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Ընթերցուածս Յովհաննու առաքելոյն Ընթերցուածս Յովհաննու առաքելոյն 
՚ի կաթողիկեայց երկրորդ թղթոյն ՚ի կաթողիկեայց երկրորդ թղթոյն 

1.1‑13 (ARWA)

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

yergrort tghtooyn yergrort tghtooyn 1.1‑13 (ARWA)

Eine Lesung aus dem zweiten Eine Lesung aus dem zweiten 
universellen Johannesbrief universellen Johannesbrief 

1.1‑13 (LUTH)

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

1‑1‑13 (NKJV)(NKJV)

1 Երէցէն՝ ընտրեալ տիկնոջը 
ու անոր որդիներուն, որոնք ես 
ճշմարտութեամբ կը սիրեմ, (եւ ո՛չ 
միայն ես, հապա ամէնքն ալ՝ որոնք 
ճշմարտութիւնը կը ճանչնան,)

1 Yeretsen՝ ŭndryal dignochŭ 
oo anor vortineroon, voronk yes 
jshmardootyamp gŭ sirem, (yev 
vo՛ch miayn yes, haba amenkn 
al՝ voronk jshmardootyoonŭ gŭ 
janchnan,)

1 Der Älteste: der auserwählten 
Frau und ihren Kindern, die ich 
liebhabe in der Wahrheit, und nicht 
allein ich sondern auch alle, die die 
Wahrheit erkannt haben,

1 The Elder, To the elect lady and 
her children, whom I love in truth, 
and not only I, but also all those 
who have known the truth,

2 Այն ճշմարտութեանը համար՝ որ մեր 
մէջ կը մնայ ու յաւիտեան մեզի հետ 
պիտի ըլլայ.

2 Ayn jshmardootyanŭ hamar՝ vor 
mer mech gŭ mna oo havidyan mezi 
hed bidi ŭlla.

2 um der Wahrheit willen, die in 
uns bleibt und bei uns sein wird in 
Ewigkeit.

2 because of the truth which abides 
in us and will be with us forever:

3 Շնորհք, ողորմութիւն, 
խաղաղութիւն Հայր Աստուծմէն եւ 
Տէր Յիսուս Քրիստոսէն, Հօրը Որդիէն, 
ձեզի հետ ըլլայ ճշմարտութիւնով ու 
սիրով։

3 Shnorhk, voghormootyoon, 
khaghaghootyoon Hayr 
Asdoodzmen yev Der Hisoos 
Krisdosen, Horŭ Vortien, tzezi hed 
ŭlla jshmardootyoonov oo sirov:

3 Gnade, Barmherzigkeit, Friede 
von Gott, dem Vater, und von dem 
HERRN Jesus Christus, dem Sohn 
des Vaters, in der Wahrheit und in 
der Liebe, sei mit euch!

3 Grace, mercy, and peace will be 
with you from God the Father and 
from the Lord Jesus Christ, the Son 
of the Father, in truth and love.

4 Շատ ուրախ եղայ ես, գտնելով 
որ քու որդիներէդ ոմանք 
ճշմարտութեամբ կը քալեն այն 
պատուիրանքին համեմատ՝ որ Հօրմէն 
առինք։

4 Shad oorakh yegha yes, kdnelov 
vor koo vortineret vomank 
jshmardootyamp gŭ kalen ayn 
badvirankin hamemad՝ vor Hormen 
aṙink:

4 Ich bin erfreut, daß ich gefunden 
habe unter deinen Kindern, die in 
der Wahrheit wandeln, wie denn 
wir ein Gebot vom Vater empfangen 
haben.

4 I rejoiced greatly that I have 
found some of your children 
walking in truth, as we received 
commandment from the Father.

5 Հիմա քեզի կ՚աղաչեմ, ո՛վ տիկին, 
նոր պատուիրանք մը չեմ գրեր քեզի, 
հապա զայն որ սկիզբէն ունէինք, որ 
մէկզմէկ սիրենք։

5 Hima kezi g՚aghachem, o՛v digin, 
nor badvirank mŭ chem krer kezi, 
haba zayn vor sgizpen ooneink, vor 
megzmeg sirenk:

5 Und nun bitte ich dich, 
Frau (nicht als schriebe ich dir 
ein neues Gebot, sondern das wir 
gehabt haben von Anfang), daß wir 
uns untereinander lieben.

5 And now I plead with you, 
lady, not as though I wrote a 
new commandment to you, but 
that which we have had from the 
beginning: that we love one another.

6 Սէրը այս է, որ անոր 
պատուիրանքներուն համեմատ 
քալենք ու պատուիրանքը այս է, որ 
ինչպէս սկիզբէն ի վեր լսեցիք, անոր 
համեմատ քալէք։

6 Serŭ ays e, vor anor 
badvirankneroon hamemad kalenk 
oo badvirankŭ ays e, vor inchbes 
sgizpen i ver lsetsik, anor hamemad 
kalek:

6 Und das ist die Liebe, daß wir 
wandeln nach seinem Gebot; das 
ist das Gebot, wie ihr gehört habt 
von Anfang, daß ihr in derselben 
wandeln sollt.

6 This is love, that we walk 
according to His commandments. 
This is the commandment, that as 
you have heard from the beginning, 
you should walk in it.

7 Վասն զի շատ մոլորեցնողներ 
ելան աշխարհի մէջ, որոնք Յիսուս 
Քրիստոսը մարմնով եկած չեն 
ընդունիր։ Անոնք մոլորեցնող ու Նեռ 
են։

7 Vasn zi shad moloretsnoghner 
yelan ashkharhi mech, voronk 
Hisoos Krisdosŭ marmnov yegadz 
chen ŭntoonir: Anonk moloretsnogh 
oo Neṙ yen:

7 Denn viele Verführer sind in die 
Welt gekommen, die nicht bekennen 
Jesum Christum, daß er in das 
Fleisch gekommen ist. Das ist der 
Verführer und der Widerchrist.

7 For many deceivers have gone out 
into the world who do not confess 
Jesus Christ as coming in the flesh. 
This is a deceiver and an antichrist.
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8 Զգուշութիւն ըրէք ձեր անձերուն, որ 
աշխատանքնիս չկորսնցնենք, հապա 
որպէս զի լման վարձք առնենք։

8 Zkooshootyoon ŭrek tzer 
antzeroon, vor ashkhadanknis 
chgorsntsnenk, haba vorbes zi lman 
vartzk aṙnenk:

8 Sehet euch vor, daß wir nicht 
verlieren, was wir erarbeitet haben, 
sondern vollen Lohn empfangen.

8 Look to yourselves, that we do not 
lose those things we worked for, but 
that we may receive a full reward.

9 Ամէն ով որ յանցանք կը գործէ ու 
Քրիստոսին վարդապետութեանը մէջ 
չի կենար, անիկա Աստուած չունի։ Ան 
որ Քրիստոսին վարդապետութեանը 
մէջ կը կենայ, անիկա Հայրն ալ ունի, 
Որդին ալ։

9 Amen ov vor hantsank gŭ kordze 
oo Krisdosin vartabedootyanŭ mech 
chi genar, aniga Asdvadz chooni: 
An vor Krisdosin vartabedootyanŭ 
mech gŭ gena, aniga Hayrn al ooni, 
Vortin al:

9 Wer übertritt und bleibt nicht in 
der Lehre Christi, der hat keinen 
Gott; wer in der Lehre Christi 
bleibt, der hat beide, den Vater und 
den Sohn.

9 Whoever transgresses and does 
not abide in the doctrine of Christ 
does not have God. He who abides 
in the doctrine of Christ has both 
the Father and the Son.

10 Եթէ մէկը ձեզի գայ ու այս 
վարդապետութիւնը չբերէ, զանիկա 
տուներնիդ մի՛ ընդունիք եւ անոր 
բարեւ մի՛ տաք։

10 Yete megŭ tzezi ka oo ays 
vartabedootyoonŭ chpere, zaniga 
doonernit mi՛ ŭntoonik yev anor 
parev mi՛ dak:

10 So jemand zu euch kommt 
und bringt diese Lehre nicht, den 
nehmet nicht ins Haus und grüßet 
ihn auch nicht.

10 If anyone comes to you and 
does not bring this doctrine, do not 
receive him into your house nor 
greet him;

11 Քանզի ով որ բարեւ տայ, անոր չար 
գործերուն հաղորդակից կ՚ըլլայ։

11 Kanzi ov vor parev da, anor char 
kordzeroon haghortagits g՚ŭlla:

11 Denn wer ihn grüßt, der macht 
sich teilhaftig seiner bösen Werke.

11 for he who greets him shares in 
his evil deeds.

12 Շատ բան ունէի ձեզի գրելու, բայց 
չուզեցի թղթով ու մելանով գրել. 
վասն զի յոյս ունիմ որ ձեզի գամ ու 
դէմ առ դէմ խօսիմ, որպէս զի մեր 
ուրախութիւնը կատարեալ ըլլայ։

12 Shad pan oonei tzezi kreloo, 
payts choozetsi tghtov oo melanov 
krel. vasn zi hooys oonim vor tzezi 
kam oo tem aṙ tem khosim, vorbes 
zi mer oorakhootyoonŭ gadaryal 
ŭlla:

12 Ich hatte euch viel zu schreiben, 
aber ich wollte nicht mit Briefen 
und Tinte; sondern ich hoffe, zu 
euch zu kommen und mündlich mit 
euch reden, auf daß unsere Freude 
vollkommen sei.

12 Having many things to write 
to you, I did not wish to do so with 
paper and ink; but I hope to come to 
you and speak face to face, that our 
joy may be full.

13 Բարեւ կ՚ընեն քեզի քու ընտրեալ 
քրոջդ որդիները։ ֍

13 Parev g՚ŭnen kezi koo ŭndryal 
krocht vortinerŭ: ֍

13 Es grüßen dich die Kinder deiner 
Schwester, der Auserwählten. 
Amen. ֍

13 The children of your elect sister 
greet you. Amen. ֍

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

Յովհաննու Յովհաննու 12.24‑26 (ARWA)

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

Hovhannoo Hovhannoo 12.24‑26 (ARWA)

Eine Lesung des Heiligen Eine Lesung des Heiligen 
Evangeliums unseres Herrn Evangeliums unseres Herrn 

Jesus Christus nach Johannes Jesus Christus nach Johannes 
12.24‑26 (LUTH)

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

St. John St. John 12:24‑26 (NKJV)

24 Ճշմարիտ ճշմարիտ կ՚ըսեմ ձեզի. 
‘Եթէ ցորենին հատը հողին մէջ իյնալով 
չմեռնի, ինք մինակ կը մնայ. բայց եթէ 
մեռնի, շատ արդիւնք կը բերէ’։

24 Jshmarid jshmarid g՚ŭsem tzezi. 
‘Ete tsorenin hadŭ hoghin mech 
iynalov chmeṙni, ink minag gŭ mna. 
payts yete meṙni, shad artyoonk gŭ 
pere’:

24 Wahrlich, wahrlich ich sage 
euch: Es sei denn, daß das 
Weizenkorn in die Erde falle und 
ersterbe, so bleibt's allein; wo es 
aber erstirbt, so bringt es viele 
Früchte.

24 “Most assuredly, I say to you, 
unless a grain of wheat falls into 
the ground and dies, it remains 
alone; but if it dies, it produces 
much grain.



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 10 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

25 Ան որ իր անձը կը սիրէ, պիտի 
կորսնցնէ զանիկա եւ ան որ իր 
անձը այս աշխարհին մէջ կ՚ատէ, 
յաւիտենական կեանքին համար պիտի 
պահէ զանիկա։

25 An vor ir antzŭ gŭ sire, bidi 
gorsntsne zaniga yev an vor ir 
antzŭ ays ashkharhin mech g՚ade, 
havidenagan gyankin hamar bidi 
bahe zaniga:

25 Wer sein Leben liebhat, der 
wird's verlieren; und wer sein 
Leben auf dieser Welt haßt, der 
wird's erhalten zum ewigen Leben.

25 “He who loves his life will lose 
it, and he who hates his life in this 
world will keep it for eternal life.

26 Եթէ մէկը ինծի կը ծառայէ, թող 
իմ ետեւէս գայ ու ես ո՛ւր որ եմ, իմ 
ծառաս ալ հոն պիտի ըլլայ. եթէ մէկը 
ինծի կը ծառայէ, Հայրը պիտի պատուէ 
զանիկա»։ ֍

26 Yete megŭ indzi gŭ dzaṙaye, 
togh im yedeves ka oo yes o՛or vor 
yem, im dzaṙas al hon bidi ŭlla. yete 
megŭ indzi gŭ dzaṙaye, Hayrŭ bidi 
badve zaniga»: ֍

26 Wer mir dienen will, der folge 
mir nach; und wo ich bin, da soll 
mein Diener auch sein. Und wer 
mir dienen wird, den wird mein 
Vater ehren. ֍

26 “If anyone serves Me, let him 
follow Me; and where I am, there 
My servant will be also. If anyone 
serves Me, him My Father will 
honor. ֍

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

Մատթէոսի Մատթէոսի 21.18‑32 (ARWA)

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

21.18‑32 (ARWA)

Eine Lesung des Heiligen Eine Lesung des Heiligen 
Evangeliums unseres Herrn Evangeliums unseres Herrn 

Jesus Christus nach Matthäus Jesus Christus nach Matthäus 
21.18‑32 (LUTH)

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

St. Matthew St. Matthew 21:18‑32 (NKJV)

18 Առտուն, երբ ինք քաղաքը կը 
դառնար, անօթեցաւ։

18 Aṙdoon, yerp ink kaghakŭ gŭ 
taṙnar, anotetsav:

18 Als er aber des Morgens wieder 
in die Stadt ging, hungerte ihn;

18 Now in the morning, as He 
returned to the city, He was 
hungry.

19 Ճամբուն վրայ թզենի մը տեսնելով 
քովը գնաց։ Անոր վրայ տերեւներէն 
զատ բան մը չգտաւ. ու ըսաւ անոր. 
«Ասկէ յետոյ պտուղ պիտի չտաս 
յաւիտեան»։ Եւ իսկոյն թզենին չորցաւ։

19 Jampoon vra tzeni mŭ desnelov 
kovŭ knats: Anor vra derevneren 
zad pan mŭ chkdav. oo ŭsav anor. 
«Asge hedo bdoogh bidi chdas 
havidyan»: Yev isgooyn tzenin 
chortsav:

19 und er sah einen Feigenbaum 
am Wege und ging hinzu und fand 
nichts daran denn allein Blätter 
und sprach zu ihm: Nun wachse 
auf dir hinfort nimmermehr eine 
Frucht! Und der Feigenbaum 
verdorrte alsbald.

19 And seeing a fig tree by the road, 
He came to it and found nothing 
on it but leaves, and said to it, “Let 
no fruit grow on you ever again.” 
Immediately the fig tree withered 
away.

20 Աշակերտները երբ տեսան, 
զարմացան ու ըսին. «Թզենին ի՞նչպէս 
շուտ մը չորցաւ»։

20 Ashagerdnerŭ yerp desan, 
zarmatsan oo ŭsin. «Tzenin i՞nchbes 
shood mŭ chortsav»:

20 Und da das die Jünger sahen, 
verwunderten sie sich und 
sprachen: Wie ist der Feigenbaum 
so bald verdorrt?

20 And when the disciples saw it, 
they marveled, saying, “How did the 
fig tree wither away so soon?”

21 Յիսուս պատասխան տուաւ ու 
ըսաւ անոնց. «Ճշմարիտ կ՚ըսեմ ձեզի. 
‘եթէ հաւատք ունենաք ու չերկմտիք, 
ոչ միայն այդ թզենիին եղածը պիտի 
ընէք, հապա նաեւ եթէ այս լերանը 
ըսէք ‘Ելի՛ր ու ծովը ինկիր’, պիտի իյնայ։

21 Hisoos badaskhan dvav oo ŭsav 
anonts. «Jshmarid g՚ŭsem tzezi. ‘ete 
havadk oonenak oo chergmdik, voch 
miayn ayt tzeniin yeghadzŭ bidi 
ŭnek, haba nayev yete ays leranŭ 
ŭsek ‘Eli՛r oo dzovŭ ingir’, bidi iyna:

21 Jesus aber antwortete und 
sprach zu ihnen: Wahrlich ich sage 
euch: So ihr Glauben habt und 
nicht zweifelt, so werdet ihr nicht 
allein solches mit dem Feigenbaum 
tun, sondern, so ihr werdet sagen 
zu diesem Berge: Hebe dich auf 
und wirf dich ins Meer! so wird's 
geschehen.

21 So Jesus answered and said to 
them, “Assuredly, I say to you, if 
you have faith and do not doubt, 
you will not only do what was done 
to the fig tree, but also if you say to 
this mountain, ‘Be removed and be 
cast into the sea,’ it will be done.

22 Ամէն ինչ որ աղօթքի մէջ 
հաւատքով կը խնդրէք, պիտի առնէք»։

22 Amen inch vor aghotki mech 
havadkov gŭ khntrek, bidi aṙnek»:

22 Und alles, was ihr bittet im 
Gebet, so ihr glaubet, werdet ihr's 
empfangen.

22 “And whatever things you ask in 
prayer, believing, you will receive.”
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23 Երբ տաճարը եկաւ, 
քահանայապետները եւ ժողովուրդին 
ծերերը անոր մօտեցան՝ երբ 
կը սորվեցնէր՝ ու ըսին. «Ի՞նչ 
իշխանութիւնով կ՚ընես այդ բաները եւ 
ո՞վ տուաւ քեզի այդ իշխանութիւնը»։

23 Yerp dajarŭ yegav, 
kahanayabednerŭ yev 
jhoghovoortin dzererŭ anor 
modetsan՝ yerp gŭ sorvetsner՝ oo 
ŭsin. «I՞nch ishkhanootyoonov g՚ŭnes 
ayt panerŭ yev o՞v dvav kezi ayt 
ishkhanootyoonŭ»:

23 Und als er in den Tempel kam, 
traten zu ihm, als er lehrte, die 
Hohenpriester und die Ältesten im 
Volk und sprachen: Aus was für 
Macht tust du das? und wer hat dir 
die Macht gegeben?

23 Now when He came into the 
temple, the chief priests and the 
elders of the people confronted Him 
as He was teaching, and said, “By 
what authority are You doing these 
things? And who gave You this 
authority?”

24 Պատասխան տուաւ Յիսուս ու ըսաւ 
անոնց. «Ես ալ ձեզի բան մը հարցնեմ, 
եթէ ինծի ըսէք, ես ալ ձեզի պիտի ըսեմ 
թէ ի՛նչ իշխանութիւնով կ՚ընեմ այս 
բաները։

24 Badaskhan dvav Hisoos oo 
ŭsav anonts. «Yes al tzezi pan 
mŭ hartsnem, yete indzi ŭsek, 
yes al tzezi bidi ŭsem te i՛nch 
ishkhanootyoonov g՚ŭnem ays 
panerŭ:

24 Jesus aber antwortete und 
sprach zu ihnen: Ich will euch auch 
ein Wort fragen; so ihr mir das sagt, 
will ich euch auch sagen aus was 
für Macht ich das tue:

24 But Jesus answered and said to 
them, “I also will ask you one thing, 
which if you tell Me, I likewise 
will tell you by what authority I do 
these things:

25 Յովհաննէսին մկրտութիւնը ուրկէ՞ 
էր, երկնքէ՞ն թէ մարդոցմէ»։ Անոնք 
իրենց մէջ կը խորհէին ու կ՚ըսէին. 
«Եթէ ըսենք՝

25 Hovhannesin mgrdootyoonŭ 
oorge՞ er, yergnke՞n te martotsme»: 
Anonk irents mech gŭ khorhein oo 
g՚ŭsein. «Yete ŭsenk՝

25 Woher war die Taufe des 
Johannes? War sie vom Himmel 
oder von den Menschen? Da 
dachten sie bei sich selbst und 
sprachen: Sagen wir, sie sei vom 
Himmel gewesen, so wird er zu uns 
sagen: Warum glaubtet ihr ihm 
denn nicht?

25 “The baptism of John—where 
was it from? From heaven or from 
men?” And they reasoned among 
themselves, saying, “If we say, 
‘From heaven,’ He will say to us, 
‘Why then did you not believe him?’

26 ‘Երկինքէն’, մեզի պիտի ըսէ թէ 
‘Հապա ինչո՞ւ չհաւատացիք անոր’, իսկ 
եթէ ըսենք՝ ‘Մարդոցմէ, ժողովուրդէն 
կը վախնանք’, վասն զի բոլորն 
ալ Յովհաննէսը իբրեւ մարգարէ 
կ՚ընդունին»

26 ‘Erginken’, mezi bidi ŭse te 
‘Haba incho՞o chhavadatsik anor’, 
isg yete ŭsenk՝ ‘Martotsme, 
jhoghovoorten gŭ vakhnank’, vasn 
zi polorn al Hovhannesŭ iprev 
markare g՚ŭntoonin»

26 Sagen wir aber, sie sei von 
Menschen gewesen, so müssen wir 
uns vor dem Volk fürchten; denn 
sie halten alle Johannes für einen 
Propheten.

26 “But if we say, ‘From men,’ we 
fear the multitude, for all count 
John as a prophet.”

27 Պատասխանեցին Յիսուսին. «Չենք 
գիտեր»։ Ինք ալ ըսաւ անոնց. «Ես ալ 
ձեզի չեմ ըսեր թէ ի՛նչ իշխանութիւնով 
կ՚ընեմ այս բաները»։

27 Badaskhanetsin Hisoosin. 
«Chenk kider»: Ink al ŭsav anonts. 
«Yes al tzezi chem ŭser te i՛nch 
ishkhanootyoonov g՚ŭnem ays 
panerŭ»:

27 Und sie antworteten Jesu und 
sprachen: Wir wissen's nicht. Da 
sprach er zu ihnen: So sage ich euch 
auch nicht, aus was für Macht ich 
das tue.

27 So they answered Jesus and 
said, “We do not know.” And He 
said to them, “Neither will I tell you 
by what authority I do these things.

28 «Ի՞նչպէս կ՚երեւնայ ձեզի. մարդ մը 
երկու որդի ունէր։ Առաջինին ըսաւ. 
«Որդեա՛կ, գնա այսօր այգիիս մէջ 
գործէ»

28 «I՞nchbes g՚erevna tzezi. mart mŭ 
yergoo vorti ooner: Aṙachinin ŭsav. 
«Vortya՛g, kna aysor aykiis mech 
kordze»

28 Was dünkt euch aber? Es hatte 
ein Mann zwei Söhne und ging 
zu dem ersten und sprach: Mein 
Sohn, gehe hin und arbeite heute in 
meinem Weinberg.

28 “But what do you think? A man 
had two sons, and he came to the 
first and said, ‘Son, go, work today 
in my vineyard.’

29 անիկա պատասխանեց. «Չեմ ուզեր 
երթալ»։ Բայց ետքը զղջաց ու գնաց։

29 aniga badaskhanets. «Chem 
oozer yertal»: Payts yedkŭ zghchats 
oo knats:

29 Er antwortete aber und sprach: 
Ich will's nicht tun. Darnach reute 
es ihn und er ging hin.

29 “He answered and said, ‘I will 
not,’ but afterward he regretted it 
and went.
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30 Հայրը միւսին ալ ըսաւ։ Անիկա 
պատասխանեց. «Կ’երթամ, Տէ՛ր», 
սակայն չգնաց։

30 Hayrŭ myoosin al ŭsav: Aniga 
badaskhanets. «G’ertam, De՛r», 
sagayn chknats:

30 Und er ging zum andern und 
sprach gleichalso. Er antwortete 
aber und sprach: Herr, ja! ‑und ging 
nicht hin.

30 “Then he came to the second and 
said likewise. And he answered and 
said, ‘I go, sir,’ but he did not go.

31 Հիմա այս երկուքէն ո՞րը իր 
հօրը կամքը կատարեց»։ Ըսին 
անոր. «Առաջինը»։ Յիսուս ըսաւ 
անոնց. «Ճշմարիտ կ՚ըսեմ ձեզի թէ 
մաքսաւորներն ու պոռնիկները 
ձեզմէ առաջ պիտի մտնեն Աստուծոյ 
թագաւորութիւնը,

31 Hima ays yergooken vo՞rŭ 
ir horŭ gamkŭ gadarets»: Ŭsin 
anor. «Aṙachinŭ»: Hisoos ŭsav 
anonts. «Jshmarid g՚ŭsem tzezi 
te maksavornern oo boṙnignerŭ 
tzezme aṙach bidi mdnen Asdoodzo 
takavorootyoonŭ,

31 Welcher unter den zweien 
hat des Vaters Willen getan? Sie 
sprachen zu ihm: Der erste. Jesus 
sprach zu ihnen: Wahrlich ich sage 
euch: Die Zöllner und Huren mögen 
wohl eher ins Himmelreich kommen 
denn ihr.

31 “Which of the two did the will 
of his father?” They said to Him, 
“The first.” Jesus said to them, 
“Assuredly, I say to you that tax 
collectors and harlots enter the 
kingdom of God before you.

32 վասն զի Յովհաննէս 
արդարութեան ճամբով եկաւ ձեզի 
եւ դուք անոր չհաւատացիք. բայց 
մաքսաւորներն ու պոռնիկները անոր 
հաւատացին եւ դուք տեսաք, սակայն 
չուզեցիք հաւատալ»։ ֍

32 vasn zi Hovhannes artarootyan 
jampov yegav tzezi yev took anor 
chhavadatsik. payts maksavornern 
oo boṙnignerŭ anor havadatsin 
yev took desak, sagayn choozetsik 
havadal»: ֍

32 Johannes kam zu euch und 
lehrte euch den rechten Weg, und 
ihr glaubtet ihm nicht; aber die 
Zöllner und Huren glaubten ihm. 
Und ob ihr's wohl sahet, tatet ihr 
dennoch nicht Buße, daß ihr ihm 
darnach auch geglaubt hättet. ֍

32 “For John came to you in the 
way of righteousness, and you did 
not believe him; but tax collectors 
and harlots believed him; and when 
you saw it, you did not afterward 
relent and believe him. ֍

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

11.12‑26 (ARWA)

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

11.12‑26 (ARWA)

Eine Lesung des Heiligen Eine Lesung des Heiligen 
Evangeliums unseres Herrn Evangeliums unseres Herrn 
Jesus Christus nach Markus Jesus Christus nach Markus 

11.12‑26 (LUTH)

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

St. Mark St. Mark 11:12‑26 (NKJV)

12 Հետեւեալ օրը Բեթանիայէն 
կ՚ելլէին, անօթեցաւ

12 Hedevyal orŭ Petaniayen g՚ellein, 
anotetsav

12 Und des anderen Tages, da sie 
von Bethanien gingen, hungerte 
ihn.

12 Now the next day, when they 
had come out from Bethany, He was 
hungry.

13 եւ հեռուէն տերեւալից թզենի մը 
տեսնելով գնաց, խորհելով թէ վրան 
բան մը կը գտնէ, բայց երբ անոր քով 
գնաց՝ տերեւներէն զատ բան չգտաւ, 
վասն զի դեռ թուզի ատենը չէր։

13 yev heṙven derevalits tzeni mŭ 
desnelov knats, khorhelov te vran 
pan mŭ gŭ kdne, payts yerp anor 
kov knats՝ derevneren zad pan 
chkdav, vasn zi teṙ toozi adenŭ 
cher:

13 Und er sah einen Feigenbaum 
von ferne, der Blätter hatte; da trat 
er hinzu, ob er etwas darauf fände, 
und da er hinzukam, fand er nichts 
denn nur Blätter, denn es war noch 
nicht Zeit, daß Feigen sein sollten.

13 And seeing from afar a fig tree 
having leaves, He went to see if 
perhaps He would find something 
on it. When He came to it, He found 
nothing but leaves, for it was not 
the season for figs.

14 Այն ատեն ըսաւ անոր. «Ասկէ յետոյ 
մէկը քեզմէ պտուղ չուտէ յաւիտեան»։ 
Իր աշակերտները լսեցին։

14 Ayn aden ŭsav anor. «Asge 
hedo megŭ kezme bdoogh choode 
havidyan»: Ir ashagerdnerŭ lsetsin:

14 Und Jesus antwortete und 
sprach zu ihm: Nun esse von dir 
niemand ewiglich! Und seine 
Jünger hörten das.

14 In response Jesus said to it, 
“Let no one eat fruit from you ever 
again.” And His disciples heard it.
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15 Երբ հասան Երուսաղէմ, Յիսուս 
տաճարը մտնելով՝ դուրս հանեց 
զանոնք, որ տաճարին մէջ կը ծախէին 
ու կը գնէին։ Ստակ փոխողներուն 
սեղաններն ու աղաւնի ծախողներուն 
աթոռները կործանեց

15 Yerp hasan Yeroosaghem, 
Hisoos dajarŭ mdnelov՝ toors 
hanets zanonk, vor dajarin mech 
gŭ dzakhein oo gŭ knein: Sdag 
pokhoghneroon seghannern oo 
aghavni dzakhoghneroon atoṙnerŭ 
gordzanets

15 Und sie kamen gen Jerusalem. 
Und Jesus ging in den Tempel, fing 
an und trieb aus die Verkäufer und 
Käufer in dem Tempel; und die 
Tische der Wechsler und die Stühle 
der Taubenkrämer stieß er um,

15 So they came to Jerusalem. 
Then Jesus went into the temple 
and began to drive out those who 
bought and sold in the temple, and 
overturned the tables of the money 
changers and the seats of those who 
sold doves.

16 եւ թող չտուաւ, որ մէկը տաճարին 
մէջէն աման մը անցնէ

16 yev togh chdvav, vor megŭ 
dajarin mechen aman mŭ antsne

16 und ließ nicht zu, das jemand 
etwas durch den Tempel trüge.

16 And He would not allow anyone 
to carry wares through the temple.

17 եւ սորվեցուց անոնց ու ըսաւ. 
«Գրուած չէ՞ թէ ‘Իմ տունս աղօթքի 
տուն պիտի կոչուի բոլոր ազգերուն’, 
բայց դուք անիկա աւազակներու այր 
ըրիք»։

17 yev sorvetsoots anonts oo ŭsav. 
«Krvadz che՞ te ‘Im doons aghotki 
doon bidi gochvi polor azkeroon’, 
payts took aniga avazagneroo ayr 
ŭrik»:

17 Und er lehrte und sprach zu 
ihnen: Steht nicht geschrieben: 
"Mein Haus soll heißen ein Bethaus 
allen Völkern"? Ihr aber habt eine 
Mördergrube daraus gemacht.

17 Then He taught, saying to them, 
“Is it not written, ‘My house shall 
be called a house of prayer for all 
nations’? But you have made it a 
‘den of thieves.’”

18 Դպիրներն ու քահանայապետները 
զայս լսելով՝ կը փնտռէին թէ 
ի՛նչպէս կորսնցնեն զանիկա, քանզի 
անկէ կը վախնային. վասն զի բոլոր 
ժողովուրդը զարմացեր էր անոր 
վարդապետութեանը վրայ։

18 Tbirnern oo kahanayabednerŭ 
zays lselov՝ gŭ pndṙein te i՛nchbes 
gorsntsnen zaniga, kanzi ange 
gŭ vakhnayin. vasn zi polor 
jhoghovoortŭ zarmatser er anor 
vartabedootyanŭ vra:

18 Und es kam vor die 
Schriftgelehrten und 
Hohenpriester; und sie trachteten, 
wie sie ihn umbrächten. Sie 
fürchteten sich aber vor ihm; denn 
alles Volk verwunderte sich über 
seine Lehre.

18 And the scribes and chief priests 
heard it and sought how they 
might destroy Him; for they feared 
Him, because all the people were 
astonished at His teaching.

19 Իրիկունը քաղաքէն դուրս ելաւ։ 19 Irigoonŭ kaghaken toors yelav: 19 Und des Abends ging er hinaus 
vor die Stadt.

19 When evening had come, He 
went out of the city.

20 Առտուն երբ անկէ կ՚անցնէին, 
թզենին տեսան արմատէն չորցած։

20 Aṙdoon yerp ange g՚antsnein, 
tzenin desan armaden chortsadz:

20 Und am Morgen gingen 
sie vorüber und sahen den 
Feigenbaum, daß er verdorrt war 
bis auf die Wurzel.

20 Now in the morning, as they 
passed by, they saw the fig tree 
dried up from the roots.

21 Պետրոսին միտքը եկաւ ու ըսաւ 
անոր. «Ռաբբի՛, ահա՛ թզենին որ 
անիծեցիր՝ չորցեր է»։

21 Bedrosin midkŭ yegav oo ŭsav 
anor. «Ṙappi՛, aha՛ tzenin vor 
anidzetsir՝ chortser e»:

21 Und Petrus gedachte daran und 
sprach zu ihm: Rabbi, siehe, der 
Feigenbaum, den du verflucht hast, 
ist verdorrt.

21 And Peter, remembering, said 
to Him, “Rabbi, look! The fig tree 
which You cursed has withered 
away.”

22 Յիսուս պատասխան տալով՝ ըսաւ 
անոնց. «Աստուծոյ վրայ հաւատք 
ունեցէք.

22 Hisoos badaskhan dalov՝ ŭsav 
anonts. «Asdoodzo vra havadk 
oonetsek.

22 Jesus antwortete und sprach zu 
ihnen: Habt Glauben an Gott.

22 So Jesus answered and said to 
them, “Have faith in God.
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23 քանզի ճշմարիտ կ՚ըսեմ ձեզի, ‘Ով 
որ այս լերան ըսէ՝ Ելի՛ր ու ծովը ինկի՛ր» 
եւ իր սրտին մէջ չերկմտի, հապա 
հաւատայ թէ ի՛նչ որ ըսէ՝ կ՚ըլլայ, պիտի 
ըլլայ անոր ինչ որ ըսէ’։

23 kanzi jshmarid g՚ŭsem tzezi, ‘Ov 
vor ays leran ŭse՝ Yeli՛r oo dzovŭ 
ingi՛r» yev ir srdin mech chergmdi, 
haba havada te i՛nch vor ŭse՝ g՚ŭlla, 
bidi ŭlla anor inch vor ŭse’:

23 Wahrlich, ich sage euch: Wer 
zu diesem Berge spräche: Hebe 
dich und wirf dich ins Meer! und 
zweifelte nicht in seinem Herzen, 
sondern glaubte, daß es geschehen 
würde, was er sagt, so wird's ihm 
geschehen, was er sagt.

23 “For assuredly, I say to you, 
whoever says to this mountain, ‘Be 
removed and be cast into the sea,’ 
and does not doubt in his heart, but 
believes that those things he says 
will be done, he will have whatever 
he says.

24 Ասոր համար կ՚ըսեմ ձեզի. ‘Ի՛նչ բան 
որ աղօթքով կը խնդրէք, հաւատացէք 
թէ պիտի առնէք եւ պիտի ըլլայ ձեզի’։

24 Asor hamar g՚ŭsem tzezi. ‘I՛nch 
pan vor aghotkov gŭ khntrek, 
havadatsek te bidi aṙnek yev bidi 
ŭlla tzezi’:

24 Darum sage ich euch: Alles, was 
ihr bittet in eurem Gebet, glaubet 
nur, daß ihr's empfangen werdet, so 
wird's euch werden.

24 “Therefore I say to you, whatever 
things you ask when you pray, 
believe that you receive them, and 
you will have them.

25 Երբ աղօթքի կը կայնիք, ներեցէ՛ք 
եթէ մէկուն դէմ բան մը ունիք, որպէս 
զի ձեր Հայրն ալ՝ որ երկինքն է՝ ներէ 
ձեզի ձեր յանցանքները։

25 Yerp aghotki gŭ gaynik, 
neretse՛k yete megoon tem pan 
mŭ oonik, vorbes zi tzer Hayrn 
al՝ vor yerginkn e՝ nere tzezi tzer 
hantsanknerŭ:

25 Und wenn ihr stehet und betet, 
so vergebet, wo ihr etwas wider 
jemand habt, auf daß auch euer 
Vater im Himmel euch vergebe eure 
Fehler.

25 “And whenever you stand 
praying, if you have anything 
against anyone, forgive him, that 
your Father in heaven may also 
forgive you your trespasses.

26 Իսկ եթէ դուք չներէք, ձեր Հայրն 
ալ որ երկինքն է, պիտի չներէ ձեր 
յանցանքները»։ ֍

26 Isg yete took chnerek, tzer 
Hayrn al vor yerginkn e, bidi chnere 
tzer hantsanknerŭ»: ֍

26 Wenn ihr aber nicht vergeben 
werdet, so wird euch euer Vater, 
der im Himmel ist, eure Fehler 
nicht vergeben. ֍

26 “But if you do not forgive, 
neither will your Father in heaven 
forgive your trespasses.” ֍

Հաւատով ԽոստովանիմՀաւատով Խոստովանիմ Havadov KhosdovanimHavadov Khosdovanim Glaubend bekenne ichGlaubend bekenne ich In faith I confessIn faith I confess

1. Հաւատով խոստովանիմ եւ 
երկիրպագանեմ քեզ, Հայր եւ Որդի եւ 
Սուրբ Հոգի, անեղ եւ անմահ բնութիւն, 
արարիչ հրեշտակաց եւ մարդկան 
եւ ամենայն եղելոց, ողորմեա քո 
արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս։

1. Havadov khosdovanim yev 
yergirbakanem kez, Hayr yev Vorti 
yev Soorp Hoki, anegh yev anmah 
pnootyoon, ararich hreshdagats yev 
martgan yev amenayn yeghelots, 
voghormya ko araradzots yev intz՝ 
pazmameghis:

1. Glaubend bekenne ich und falle 
vor dir nieder, Vater, Sohn und 
Heiliger Geist, aus dem Nichts 
entstandenes und unsterbliches 
Wesen, Schöpfer der Engel, der 
Menschen und aller Seienden, 
erbarme dich deiner Schöpfung und 
meiner, des Vielsündigen.

1. In faith I confess and bow down 
to you, Father and Son and Holy 
Spirit, uncreated and immortal 
nature, creator of angels, of human 
beings and of all things. Have 
mercy upon your creatures and 
upon me, a great sinner.
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2. Հաւատով խոստովանիմ եւ 
երկիրպագանեմ քեզ, անբաժանելի 
լոյս, միասնական սուրբ Երրորդութիւն 
եւ մի Աստուածութիւն. արարիչ 
լուսոյ եւ հալածիչ խաւարի. հալածեա 
ի հոգւոյ իմմէ զխաւար մեղաց եւ 
անգիտութեան, եւ լուսաւորեա 
զմիտս իմ ի ժամուս յայսմիկ աղօթել 
քեզ ի հաճոյս, եւ ընդունել ի քէն 
զխնդրուածս իմ. եւ ողորմեա քո 
արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս։

2. Havadov khosdovanim 
yev yergirbakanem kez, 
anpajhaneli looys, miasnagan 
soorp Yerrortootyoon yev mi 
Asdvadzootyoon. ararich looso 
yev haladzich khavari. haladzya 
i hokvo imme zkhavar meghats 
yev ankidootyan, yev loosavorya 
zmids im i jhamoos haysmig aghotel 
kez i hajooys, yev ŭntoonel i ken 
zkhntrvadzs im. yev voghormya ko 
araradzots yev intz՝ pazmameghis:

2. Glaubend bekenne ich und falle 
vor dir nieder, untrennbares Licht, 
gemeinsame Heilige Dreieinigkeit 
und eine Gottheit, Schöpfer 
des Lichtes und Vertreiber der 
Finsternis, vertreibe aus meinem 
Geist die Finsternis der Sünde 
und des Unwissens und erleuchte 
meinen Sinn, damit mein Gebet 
in dieser Stunde angenehm für 
dich wird und ich meine Bitte von 
dir annehme; und erbarme dich 
deiner Schöpfung und meiner, des 
Vielsündigen.

2. In faith I confess and bow 
down to you, O Light indivisible, 
consubstantial Holy Trinity and 
one Godhead, creator of light and 
dispeller of darkness. Dispel from 
my soul the darkness of sin and 
ignorance, and illuminate my mind 
at this hour, so that I may pray to 
you according to your pleasure and 
receive from you the answer to my 
prayers. Have mercy upon your 
creatures and upon me, a great 
sinner.

3. Հայր երկնաւոր, Աստուած ճշմարիտ, 
որ առաքեցեր զՈրդիդ քո սիրելի՝ ի 
խնդիր մոլորեալ ոչխարին. մեղայ 
յերկինս եւ առաջի քո. ընկալ զիս 
որպէս զանառակ որդին, եւ զգեցո 
ինձ զպատմուճանն զառաջին զոր 
մերկացայ մեղօք. եւ ողորմեա քո 
արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս։

3. Hayr yergnavor, Asdvadz 
jshmarid, vor aṙaketser zOrtit ko 
sireli՝ i khntir moloryal vochkharin. 
megha hergins yev aṙachi ko. 
ŭngal zis vorbes zanaṙag vortin, 
yev zketso intz zbadmoojann 
zaṙachin zor mergatsa meghok. yev 
voghormya ko araradzots yev intz՝ 
pazmameghis:

3. Himmlischer Vater, wahrer 
Gott, du, der du deinen geliebten 
Sohn geschickt hast, um dein 
verirrtes Schaf zu suchen, ich habe 
gegen den Himmel und vor dir 
gesündigt, empfange mich wie den 
verlorenen Sohn und bekleide mich 
mit dem ersten Gewand, welches 
ich aufgrund meiner Sünden 
abgelegt habe; und erbarme dich 
deiner Schöpfung und meiner, des 
Vielsündigen.

3. Heavenly Father, true God, who 
sent your beloved Son in search of 
the sheep that had gone astray. I 
have sinned against heaven and 
before you. Receive me as the 
prodigal son and clothe me with 
the original garment of which I was 
stripped by sin. Have mercy upon 
your creatures and upon me, a great 
sinner.

4. Որդի Աստուծոյ, Աստուած ճշմարիտ, 
որ խոնարհեցար ի հայրական ծոցոյ, 
եւ առեր մարմին ի սրբոյ կուսէն 
Մարիամայ վասն մերոյ փրկութեան. 
խաչեցար, թաղեցար եւ յարեար ի 
մեռելոց, եւ համբարձար փառօք առ 
Հայր. մեղայ յերկինս եւ առաջի քո. 
յիշեա զիս որպէս զաւազակն՝ յորժամ 
գաս արքայութեամբ քով. եւ ողորմեա 
քո արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս։

4. Vorti Asdoodzo, Asdvadz 
jshmarid, vor khonarhetsar i 
hayragan dzotso, yev aṙer marmin 
i srpo goosen Mariama vasn 
mero prgootyan. khachetsar, 
taghetsar yev haryar i meṙelots, 
yev hampartzar paṙok aṙ Hayr. 
megha hergins yev aṙachi ko. 
hishya zis vorbes zavazagn՝ 
horjham kas arkayootyamp kov. yev 
voghormya ko araradzots yev intz՝ 
pazmameghis:

4. Sohn Gottes, wahrer Gott, du, 
der sich vom väterlichen Schoß 
demütigte und für unsere Errettung 
von der Heiligen Jungfrau 
Maria Leib annahm. Du wurdest 
gekreuzigt, begraben, bist von 
den Toten auferstanden und in 
Herrlichkeit zum Himmel gefahren 
und neben dem Vater aufgestiegen. 
Ich habe gesündigt, gegen den 
Himmel und vor dir. Wenn du mit 
deinem Reich kommst, gedenke 
meiner wie des Diebes; und 
erbarme dich deiner Schöpfung und 
meiner, des Vielsündigen.

4. Son of God, true God, who 
descended from the bosom of the 
Father and took flesh of the holy 
Virgin Mary for our salvation: you 
were crucified, buried and raised 
from the dead, and ascended with 
glory to the Father. I have sinned 
against heaven and before you. 
Remember me as the thief when 
you come with your kingdom. Have 
mercy upon your creatures and 
upon me, a great sinner.
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5. Հոգի Աստուծոյ, Աստուած 
ճշմարիտ, որ իջեր ի Յորդանան եւ ի 
վերնատունն, եւ լուսաւորեցեր զիս 
մկրտութեամբ սուրբ աւազանին. 
մեղայ յերկինս եւ առաջի քո. մաքրեա 
զիս վերստին աստուածային հրով 
քով՝ որպէս հրեղէն լեզուօք սուրբ 
զառաքեալսն. եւ ողորմեա քո 
արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս։

5. Hoki Asdoodzo, Asdvadz 
jshmarid, vor icher i Hortanan yev 
i vernadoonn, yev loosavoretser 
zis mgrdootyamp soorp avazanin. 
megha hergins yev aṙachi ko. 
makrya zis versdin asdvadzayin 
hrov kov՝ vorbes hreghen lezvok 
soorp zaṙakyalsn. yev voghormya ko 
araradzots yev intz՝ pazmameghis:

5. Heiliger Geist, wahrer Gott, 
du, der du in den Jordan und in 
das Obergemach herabgestiegen 
bist und mich durch die Taufe im 
heiligen Taufbecken erleuchtet 
hast, ich habe gesündigt gegen den 
Himmel und vor dir, reinige mich 
erneut durch dein göttliches Feuer, 
wie du mit Feuerzungen die Apostel 
gereinigt hast; und erbarme dich 
deiner Schöpfung und meiner, des 
Vielsündigen.

5. Spirit of God, true God, 
who descended upon the River 
Jordan and the Upper Room, 
and enlightened me through the 
baptism of the holy font. I have 
sinned against heaven and before 
you. Purify me anew with your 
divine fire as you purified the holy 
apostles with fiery tongues. Have 
mercy upon your creatures and 
upon me, a great sinner.

6. Անեղ բնութիւն, մեղայ քեզ մտօք 
իմովք, հոգւով եւ մարմնով իմով. 
մի՛ յիշեր զմեղս իմ զառաջինս՝ վասն 
անուանդ քո սրբոյ. եւ ողորմեա քո 
արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս։

6. Anegh pnootyoon, megha kez 
mdok imovk, hokvov yev marmnov 
imov. mi՛ hisher zmeghs im 
zaṙachins՝ vasn anvant ko srpo. yev 
voghormya ko araradzots yev intz՝ 
pazmameghis:

6. Aus dem Nichts entstandenes 
Wesen, ich habe gesündigt durch 
meine Gedanken, in meinem Geist 
und mit meinem Leib, erinnere dich 
nicht an meine früheren Sünden, 
um deines Heiligen Namens willen; 
und erbarme dich deiner Schöpfung 
und meiner, des Vielsündigen.

6. Uncreated Nature, I have sinned 
against you in my thoughts, with 
my soul and body. For the sake of 
your holy name, remember not my 
former sins. Have mercy upon your 
creatures and upon me, a great 
sinner.

7. Տեսող ամենայնի, մեղայ քեզ 
խորհրդով, բանիւ եւ գործով. ջնջեա 
զձեռագիր յանցանաց իմոց. եւ գրեա 
զանուն իմ ի դպրութեան կենաց. 
եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ՝ 
բազմամեղիս։

7. Desogh amenayni, megha kez 
khorhrtov, paniv yev kordzov. 
chnchya ztzeṙakir hantsanats 
imots. yev krya zanoon im i 
tbrootyan genats. yev voghormya ko 
araradzots yev intz՝ pazmameghis:

7. Allsehender Gott, ich habe 
gesündigt in Gedanken, Worten 
und Taten, lösche die Handschrift 
meiner Frevel aus und schreibe 
meinen Namen in das Buch des 
Lebens; und erbarme dich deiner 
Schöpfung und meiner, des 
Vielsündigen.

7. Seer of all, I have sinned 
against you in thought, word, 
and deed. Erase the record of my 
transgressions and write my name 
in the book of life. Have mercy upon 
your creatures and upon me, a great 
sinner.

8. Քննող գաղտնեաց, մեղայ քեզ 
կամաւ եւ ակամայ, գիտութեամբ եւ 
անգիտութեամբ. թողութիւն շնորհեա 
մեղաւորիս, զի ի ծնընդենէ սուրբ 
աւազանին մինչեւ ցայսօր մեղուցեալ 
եմ առաջի աստուածութեանդ քո 
զգայարանօք իմովք եւ ամենայն 
անդամօք մարմնոյս. եւ ողորմեա քո 
արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս։

8. Knnogh kaghdnyats, megha kez 
gamav yev agama, kidootyamp 
yev ankidootyamp. toghootyoon 
shnorhya meghavoris, zi i 
dznŭntene soorp avazanin minchev 
tsaysor meghootsyal yem aṙachi 
asdvadzootyant ko zkayaranok 
imovk yev amenayn antamok 
marmnooys. yev voghormya ko 
araradzots yev intz՝ pazmameghis:

8. Prüfer der Geheimnisse, ich 
habe gesündigt gegen dich, gewollt 
und ungewollt, wissentlich und 
unwissentlich. Gewähre mir, dem 
Sündigen, Vergebung, denn ich 
habe seit meiner Geburt im heiligen 
Taufbecken bis zum heutigen Tag 
vor deiner Gottheit gesündigt, mit 
meinen Sinnen und allen Gliedern 
meines Leibes; und erbarme dich 
deiner Schöpfung und meiner, des 
Vielsündigen.

8. Searcher of secrets, I have 
sinned against you willingly 
and unwillingly, knowingly and 
unknowingly. Grant forgiveness 
to me, a sinner, for since my birth 
at the holy font until this day I 
have sinned before your Godhead 
with my senses and with all the 
members of my body. Have mercy 
upon your creatures and upon me, 
a great sinner.and with all the 
members of my body. Have mercy 
upon your creatures and upon me, a 
great sinner.
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9. Ամենախնամ Տէր, դիր պահապան 
աչաց իմոց զերկիւղ քո սուրբ՝ ո՛չ 
եւս հայիլ յայրատ, եւ ականջաց 
իմոց՝ ո՛չ ախորժել լսել զբանս 
չարութեան, եւ բերանոյ իմոյ՝ ո՛չ խօսել 
զստութիւն, եւ սրտի իմոյ՝ ո՛չ խորհել 
ըզչարութիւն, եւ ձեռաց իմոց ո՛չ գործել 
զանիրաւութիւն, եւ ոտից իմոց՝ ո՛չ 
գնալ ի ճանապարհս անօրէնութեան. 
այլ ուղղեա ըզշարժումն սոցա՝ 
լինել միշտ ըստ պատուիրանաց քոց 
յամենայնի. եւ ողորմեա քո արարածոց 
եւ ինձ՝ բազմամեղիս։

9. Amenakhnam Der, tir bahaban 
achats imots zergyoogh ko soorp՝ 
vo՛ch yevs hayil hayrad, yev 
aganchats imots՝ vo՛ch akhorjhel lsel 
zpans charootyan, yev perano imo՝ 
vo՛ch khosel zsdootyoon, yev srdi 
imo՝ vo՛ch khorhel ŭzcharootyoon, 
yev tzeṙats imots vo՛ch kordzel 
zaniravootyoon, yev vodits imots՝ 
vo՛ch knal i janabarhs anorenootyan. 
ayl ooghghya ŭzsharjhoomn sotsa՝ 
linel mishd ŭsd badviranats kots 
hamenayni. yev voghormya ko 
araradzots yev intz՝ pazmameghis:

9. Allsorgender Gott, stelle deine 
heilige Furcht als Wache an meine 
Augen, damit ich nichts Sündhaftes 
schaue; und an meine Ohren, damit 
ich kein Vergnügen empfinde, böse 
Worte zu hören; und an meinen 
Mund, damit ich keine Lügen 
spreche; und an mein Herz, damit 
ich nicht an Böses denke; und 
an meine Hände, damit ich nicht 
Ungerechtigkeit übe; und an meine 
Füße, damit ich nicht auf dem 
unrechten Weg gehe, sondern leite 
deren Bewegung, dass sie immer 
gemäß aller deiner Gebote seien; 
und erbarme dich deiner Schöpfung 
und meiner, des Vielsündigen.

9. All‑caring Lord, place your holy 
fear as a shield before my eyes, 
that they may no longer gaze with 
lust; before my ears, that they 
may not delight in hearing words 
of evil; before my mouth, that it 
may utter no falsehood; before 
my heart, that it may ponder no 
evil; before my hands, that they 
may do no injustice; before my 
feet, that they may not walk on 
the paths of iniquity. But so direct 
their movements that they may, 
at all times, be according to your 
commandments in all things. Have 
mercy upon your creatures and 
upon me, a great sinner.

10. Հուր կենդանի Քրիստոս, զհուր 
սիրոյ քո զոր արկեր յերկիր՝ բորբոքեա 
յանձն իմ, զի այրեսցէ զաղտ հոգւոյ 
իմոյ, եւ սրբեսցէ ըզխիղճ մտաց իմոց, 
եւ մաքրեսցէ զմեղս մարմնոյ իմոյ, եւ 
վառեսցէ զլոյս գիտութեան քո ի սրտի 
իմում. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ 
ինձ՝ բազմամեղիս։

10. Hoor gentani Krisdos, zhoor 
siro ko zor arger hergir՝ porpokya 
hantzn im, zi ayrestse zaghd hokvo 
imo, yev srpestse ŭzkhighj mdats 
imots, yev makrestse zmeghs 
marmno imo, yev vaṙestse zlooys 
kidootyan ko i srdi imoom. yev 
voghormya ko araradzots yev intz՝ 
pazmameghis:

10. Lebendiges Feuer, Christus, das 
Feuer deiner Liebe, das du auf die 
Welt geworfen hast, entzünde in 
mir selbst, damit es den Schmutz 
meines Geistes verbrennt und mein 
Gewissen reinigt und die Sünde 
meines Leibes tilgt und das Licht 
deines Wissens in meinem Herzen 
entflammt; und erbarme dich 
deiner Schöpfung und meiner, des 
Vielsündigen.

10. Christ, living Fire, inflame my 
soul with the fire of your love, which 
you sent forth upon the earth, that 
it may consume the impurities of 
my soul, cleanse my conscience, 
purge the sins of my body and 
ignite in my heart the light of your 
knowledge. Have mercy upon your 
creatures and upon me, a great 
sinner.

11. Իմաստութիւն Հօր Յիսուս, տուր 
ինձ իմաստութիւն՝ զբարիս խորհել եւ 
խօսել եւ գործել առաջի քո յամենայն 
ժամ. ի չար խորհրդոց, ի բանից եւ ի 
գործոց փրկեա զիս. եւ ողորմեա քո 
արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս։

11. Imasdootyoon Hor Hisoos, door 
intz imasdootyoon՝ zparis khorhel 
yev khosel yev kordzel aṙachi ko 
hamenayn jham. i char khorhrtots, 
i panits yev i kordzots prgya zis. yev 
voghormya ko araradzots yev intz՝ 
pazmameghis:

11. Weisheit des Vaters, Christus, 
gib mir die Weisheit, das Gute zu 
denken, zu sprechen und zu tun 
vor dir jeder Zeit. Errette mich von 
bösen Gedanken, Reden und Taten; 
und erbarme dich deiner Schöpfung 
und meiner, des Vielsündigen.

11. Jesus, Wisdom of the Father, 
grant me wisdom that I may at all 
times think, speak and do before 
you that which is good in your sight. 
And save me from evil thoughts, 
words and deeds. Have mercy upon 
your creatures and upon me, a great 
sinner.
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12. Կամեցող բարեաց, Տէր կամարար, 
մի՛ թողուր զիս ի կամս անձին իմոյ 
գնալ, այլ առաջնորդեա ինձ՝ լինել 
միշտ ըստ կամաց քոց բարեսիրաց. 
եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ՝ 
բազմամեղիս։

12. Gametsogh paryats, Der 
gamarar, mi՛ toghoor zis i gams 
antzin imo knal, ayl aṙachnortya 
intz՝ linel mishd ŭsd gamats kots 
paresirats. yev voghormya ko 
araradzots yev intz՝ pazmameghis:

12. Herr, Gönner des Guten und 
Schöpfer des Willens, lasse mich 
nicht nach meinem eigenen Willen 
gehen, sondern leite mich, immer 
gemäß deines wohlwollenden 
Willens zu sein; und erbarme dich 
deiner Schöpfung und meiner, des 
Vielsündigen.

12. Willer of good, O Lord, fulfiller 
of the believers’ will, let me not 
pursue my own will but guide me 
so that I may, at all times, live 
according to your benevolent will. 
Have mercy upon your creatures 
and upon me, a great sinner.

13. Արքայ երկնաւոր, տուր ինձ 
զարքայութիւն քո զոր խոստացար 
սիրելեաց քոց, եւ զօրացո զսիրտ իմ 
ատել զմեղս, եւ սիրել ըզքեզ միայն, 
եւ առնել զկամս քո. եւ ողորմեա քո 
արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս։

13. Arka yergnavor, door intz 
zarkayootyoon ko zor khosdatsar 
sirelyats kots, yev zoratso zsird 
im adel zmeghs, yev sirel ŭzkez 
miayn, yev aṙnel zgams ko. yev 
voghormya ko araradzots yev intz՝ 
pazmameghis:

13. Himmlischer König, gib mir 
dein Reich, das du denen, die 
dich lieben, versprochen hast 
und stärke mein Herz, um die 
Sünde zu verabscheuen und nur 
dich zu lieben und deinen Willen 
zu erfüllen; und erbarme dich 
deiner Schöpfung und meiner, des 
Vielsündigen.

13. Heavenly King, grant me your 
kingdom, which you promised to 
your beloved, and strengthen my 
heart to hate sin and to love you 
only and to do your will. Have 
mercy upon your creatures, and 
upon me, a great sinner.

14. Խնամող արարածոց, պահեա 
նշանաւ խաչի քո զհոգի եւ զմարմին իմ 
ի պատրանաց մեղաց, ի փորձութեանց 
դիւաց, եւ ի մարդոց անիրաւաց, եւ 
յամենայն վտանգից հոգւոյ եւ մարմնոյ. 
եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ՝ 
բազմամեղիս։

14. Khnamogh araradzots, bahya 
nshanav khachi ko zhoki yev 
zmarmin im i badranats meghats, 
i portzootyants tivats, yev i 
martots aniravats, yev hamenayn 
vdankits hokvo yev marmno. yev 
voghormya ko araradzots yev intz՝ 
pazmameghis:

14. Versorger der Schöpfung, 
bewahre unter dem Zeichen deines 
Kreuzes meinen Geist und meinen 
Leib vor den Täuschungen der 
Sünde, vor den Versuchungen 
des Teufels, vor den unrechten 
Menschen und vor aller Gefahr der 
Seele und des Leibes; und erbarme 
dich deiner Schöpfung und meiner, 
des Vielsündigen.

14. Protector of all creatures, by 
the sign of your cross keep my soul 
and body from the deceptions of sin, 
from the temptations of evil spirits, 
from unrighteous people and from 
all perils of soul and body. Have 
mercy upon your creatures and 
upon me, a great sinner.

15. Պահապան ամենայնի Քրիստոս, 
աջ քո հովանի լիցի ի վերայ իմ՝ ի տուէ 
եւ ի գիշերի, ի նստիլ ի տան, ի գնալ ի 
ճանապարհ, ի ննջել եւ ի յառնել, զի մի՛ 
երբեք սասանեցայց. եւ ողորմեա քո 
արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս։

15. Bahaban amenayni Krisdos, 
ach ko hovani litsi i vera im՝ i dve 
yev i kisheri, i nsdil i dan, i knal 
i janabarh, i nnchel yev i haṙnel, 
zi mi՛ yerpek sasanetsayts. yev 
voghormya ko araradzots yev intz՝ 
pazmameghis:

15. Beschützer Aller, Christus, 
möge deine rechte Hand schützend 
über mir sein am Tage und in der 
Nacht, wenn ich zu Hause bin, 
wenn ich auf dem Weg bin, wenn 
ich schlafe und aufwache, dass ich 
niemals wanke; und erbarme dich 
deiner Schöpfung und meiner, des 
Vielsündigen.

15. Christ, Guardian of all 
creatures, let your right hand 
protect me day and night, tarrying 
at home and traveling, sleeping and 
rising, that I may never stumble. 
Have mercy upon your creatures 
and upon me, a great sinner.
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16. Աստուած իմ, որ բանաս զձեռն 
քո, եւ լընուս զամենայն արարածս 
ողորմութեամբ քով. քեզ յանձն առնեմ 
զանձն իմ. դու հոգա եւ պատրաստեա 
զպէտս հոգւոյ եւ մարմնոյ իմոյ՝ 
յայսմհետէ մինչեւ յաւիտեան. եւ 
ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ՝ 
բազմամեղիս։

16. Asdvadz im, vor panas ztzeṙn 
ko, yev lŭnoos zamenayn araradzs 
voghormootyamp kov. kez hantzn 
aṙnem zantzn im. too hoka yev 
badrasdya zbeds hokvo yev marmno 
imo՝ haysmhede minchev havidyan. 
yev voghormya ko araradzots yev 
intz՝ pazmameghis:

16. Mein Gott, du, der du 
deine Hand öffnest und deine 
ganze Schöpfung mit deiner 
Barmherzigkeit sättigst, vertraue 
ich mich dir an. Bereite und sorge 
du für die Bedürfnisse meiner Seele 
und meines Leibes von nun an bis 
in alle Ewigkeit; und erbarme dich 
deiner Schöpfung und meiner, des 
Vielsündigen.

16. My God, you who open your 
hand and fill all creatures with your 
mercy, I commit myself to you. Take 
care of and provide for the needs 
of my body and soul from this time 
forth and forevermore. Have mercy 
upon your creatures, and upon me, 
a great sinner.

17. Դարձուցիչ մոլորելոց, դարձո զիս 
ի չար սովորութեանց իմոց ի բարի 
սովորութիւն, եւ բեւեռեա ի հոգի 
իմ զսոսկալի օր մահուն, եւ զերկիւղ 
գեհենոյն, եւ զսէր արքայութեանն, 
զի զղջացայց ի մեղաց, եւ գործեցից 
զարդարութիւն. եւ ողորմեա քո 
արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս։

17. Tartzootsich molorelots, tartzo 
zis i char sovorootyants imots i pari 
sovorootyoon, yev peveṙya i hoki im 
zsosgali or mahoon, yev zergyoogh 
kehenooyn, yev zser arkayootyann, 
zi zghchatsayts i meghats, yev 
kordzetsits zartarootyoon. yev 
voghormya ko araradzots yev intz՝ 
pazmameghis:

17. Du, der du die Verlorenen 
umkehrst, wende mich ab, von 
meinen bösen Gewohnheiten zu 
guten Gewohnheiten und festige in 
meiner Seele den Tag meines Todes 
und die Furcht der Hölle und die 
Liebe des himmlischen Reiches, 
damit ich meine Sünden bereue und 
Gerechtigkeit übe; und erbarme 
dich deiner Schöpfung und meiner, 
des Vielsündigen.

17. You who turn back those who 
have gone astray, turn me away 
from my evil habits to good habits 
and imprint upon my soul the 
dreadful day of death, the fear of 
hell and the love of the kingdom, 
so that I may repent from my sins 
and do acts of righteousness. Have 
mercy upon your creatures and 
upon me, a great sinner.

18. Աղբիւր անմահութեան, 
աղբերացո ի սրտէ իմմէ զարտասուս 
ապաշխարութեան՝ որպէս պոռնըկին, 
զի լուացից զմեղս անձին իմոյ յառաջ 
քան զելանելն իմ յաշխարհէս. եւ 
ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ՝ 
բազմամեղիս։

18. Aghpyoor anmahootyan, 
aghperatso i srde imme zardasoos 
abashkharootyan՝ vorbes 
boṙnŭgin, zi lvatsits zmeghs 
antzin imo haṙach kan zelaneln im 
hashkharhes. yev voghormya ko 
araradzots yev intz՝ pazmameghis:

18. Quelle der Unsterblichkeit, lass 
aus meinem Herzen die Tränen 
der Reue fließen, wie die der 
Dirne, damit ich meine Sünden 
reinwasche, bevor ich aus dieser 
Welt scheide; und erbarme dich 
deiner Schöpfung und meiner, des 
Vielsündigen.

18. Fountain of immortality, 
make tears of penitence flow from 
my heart like the tears of the 
adulteress, so that I may wash 
away my sins before departing from 
this world. Have mercy upon your 
creatures and upon me, a great 
sinner.

19. Պարգեւիչ ողորմութեան, 
պարգեւեա ինձ ուղղափառ հաւատով, 
եւ բարի գործով, եւ սուրբ մարմնոյ եւ 
արեան քո հաղորդութեամբ գալ առ 
քեզ. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ՝ 
բազմամեղիս։

19. Barkevich voghormootyan, 
barkevya intz ooghghapaṙ havadov, 
yev pari kordzov, yev soorp marmno 
yev aryan ko haghortootyamp kal aṙ 
kez. yev voghormya ko araradzots 
yev intz՝ pazmameghis:

19. Spender der Barmherzigkeit, 
gewähre mir, im rechten Glauben 
und mit guten Taten und durch die 
Speisung deines Blutes und Leibes 
zu dir zu kommen; und erbarme 
dich deiner Schöpfung und meiner, 
des Vielsündigen.

19. Granter of mercy, grant that 
I may come to you in true faith 
and with good works and by the 
communion of your holy body 
and blood. Have mercy upon your 
creatures and upon me, a great 
sinner.
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20. Բարերար Տէր, հրեշտակի բարւոյ 
յանձն արասցես զիս՝ քաղցրութեամբ 
աւանդել զհոգի իմ, եւ անխռով 
անցուցանել ընդ չարութիւն այսոցն, 
որք են ի ներքոյ երկնից. եւ ողորմեա 
քո արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս։

20. Parerar Der, hreshdagi 
parvo hantzn arastses zis՝ 
kaghtsrootyamp avantel zhoki 
im, yev ankhṙov antsootsanel ŭnt 
charootyoon aysotsn, vork yen i 
nerko yergnits. yev voghormya ko 
araradzots yev intz՝ pazmameghis:

20. Gütiger Herr, vertraue mich 
einem guten Engel an, damit ich 
sanft meinen Geist aufgebe und 
ungestört durch die bösen Teufel, 
die unter dem Himmel sind, 
hinübergehe; und erbarme dich 
deiner Schöpfung und meiner, des 
Vielsündigen.

20. Beneficent Lord, commit me to 
the good angel, so that I may give 
up my soul in gentleness, and pass 
unperturbed through the evil spirits 
that roam this earth. Have mercy 
upon your creatures and upon me, a 
great sinner.

21. Լոյս ճշմարիտ Քրիստոս, 
արժանաւորեա զհոգի իմ՝ 
ուրախութեամբ տեսանել զլոյս 
փառաց քոց ի կոչման աւուրն, եւ 
հանգչել յուսով բարեաց յօթեվանս 
արդարոց մինչեւ Հօր մեծի գալստեան 
քո. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ՝ 
բազմամեղիս։

21. Looys jshmarid Krisdos, 
arjhanavorya zhoki im՝ 
oorakhootyamp desanel zlooys 
paṙats kots i gochman avoorn, yev 
hankchel hoosov paryats hotevans 
artarots minchev Hor medzi 
kalsdyan ko. yev voghormya ko 
araradzots yev intz՝ pazmameghis:

21. Wahres Licht, Christus, mache 
meinen Geist würdig, am Tage, an 
dem du mich rufst, das Licht deiner 
Herrlichkeit in Freude zu erblicken 
und in der Herberge der Gerechten 
in guter Hoffnung zu ruhen, bis 
zum Tag deines großen Kommens; 
und erbarme dich deiner Schöpfung 
und meiner, des Vielsündigen.

21. Christ, true Light, make my 
soul worthy to behold with joy the 
light of your glory on the day we 
are called, and to rest in the hope of 
good things in the dwelling place of 
the righteous until the day of your 
glorious coming. Have mercy upon 
your creatures and upon me, a great 
sinner.

22. Դատաւոր արդար, յորժամ գաս 
փառօք Հօր՝ դատել զկենդանիս եւ 
զմեռեալս, մի՛ մտաներ ի դատաստան 
ընդ ծառայի քում, այլ փրկեա զիս ի 
յաւիտենական հրոյն, եւ լըսելի արա 
ինձ զերանաւէտ կոչումն արդարոց 
յերկնից արքայութիւնդ. եւ ողորմեա քո 
արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս։

22. Tadavor artar, horjham kas 
paṙok Hor՝ tadel zgentanis yev 
zmeṙyals, mi՛ mdaner i tadasdan 
ŭnt dzaṙayi koom, ayl prgya zis i 
havidenagan hrooyn, yev lŭseli ara 
intz zeranaved gochoomn artarots 
hergnits arkayootyoont. yev 
voghormya ko araradzots yev intz՝ 
pazmameghis:

22. Gerechter Richter, wenn du 
in der Herrlichkeit des Vaters 
kommst, um die Lebenden und die 
Toten zu richten, gehe nicht ins 
Gericht mit deinem Diener, sondern 
errette mich von dem ewigen 
Feuer und mache mir hörbar die 
selige Stimme, die die Gerechten 
zum himmlischen Reich ruft; und 
erbarme dich deiner Schöpfung und 
meiner, des Vielsündigen.

22. Righteous Judge, when you 
come with the glory of the Father 
to judge the living and the dead, 
enter not into judgment with your 
servant, but deliver me from the 
eternal fire, and make me hear 
the blissful calling of the righteous 
into your heavenly kingdom. Have 
mercy upon your creatures and 
upon me, a great sinner.

23. Ամենողորմ Տէր, ողորմեա՛ 
ամենայն հաւատացելոց ի քեզ, իմոց 
եւ օտարաց, ծանօթից եւ անծանօթից, 
կենդանեաց եւ մեռելոց. շնորհեա 
եւ թշնամեաց իմոց եւ ատելեաց՝ 
զթողութիւն որ առ իս յանցանացն, 
եւ դարձո զնոսա ի չարեացն զոր 
ունին վասն իմ, զի ողորմութեան 
քում արժանի եղիցին, եւ ողորմեա քո 
արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս։

23. Amenoghorm Der, voghormya՛ 
amenayn havadatselots i kez, 
imots yev odarats, dzanotits yev 
andzanotits, gentanyats yev 
meṙelots. shnorhya yev tshnamyats 
imots yev adelyats՝ ztoghootyoon 
vor aṙ is hantsanatsn, yev tartzo 
znosa i charyatsn zor oonin vasn 
im, zi voghormootyan koom arjhani 
yeghitsin, yev voghormya ko 
araradzots yev intz՝ pazmameghis:

23. Barmherzigster Herr, erbarme 
dich aller deiner Gläubigen, der 
Unseren und der Fremden; der 
Bekannten und Unbekannten; 
der Lebenden und der Toten, und 
schenke meinen Feinden und 
denen, die mich hassen, Vergebung 
wegen derer Sünden, die sie gegen 
mich begangen haben. Wende sie 
ab, von den bösen Gedanken, die sie 
gegen mich hegen, damit sie deiner 
Barmherzigkeit würdig werden, 
und erbarme dich deiner Schöpfung 
und meiner, des Vielsündigen.

23. All‑merciful Lord, have mercy 
upon all those who believe in you: 
on those who are mine and on those 
who are strangers, on those I know 
and those I know not, on the living 
and on the dead. Also, grant my 
enemies and those who hate me 
forgiveness for the transgressions 
they have committed against me, 
and turn them away from the 
malice they bear toward me, so that 
they may be worthy of your mercy. 
Have mercy upon your creatures 
and upon me, a great sinner.
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24. Փառաւորեալ Տէր, ընկալ 
զաղաչանս ծառայիս քո, եւ 
կատարեա ի բարի զխնդըրուածս 
իմ. բարեխօսութեամբ սրբուհւոյ 
Աստուածածնին, եւ Յովհաննու 
Մկրտչին, եւ սրբոյն Ստեփանոսի 
Նախավկային, եւ սրբոյն 
Գրիգորի մերոյ Լուսաւորչին, եւ 
սրբոց առաքելոց, մարգարէից, 
վարդապետաց, մարտիրոսաց, 
հայրապետաց, ճգնաւորաց, կուսանաց, 
միանձանց, եւ ամենայն սրբոց քոց 
երկնաւորաց եւ երկրաւորաց։ Եւ 
քեզ փառք եւ երկրպագութիւն՝ 
անբաժանելի սուրբ Երրորդութեանդ, 
յաւիտեանս յաւիտենից։

24. Paṙavoryal Der, ŭngal 
zaghachans dzaṙayis ko, yev 
gadarya i pari zkhntŭrvadzs 
im. parekhosootyamp srpoohvo 
Asdvadzadznin, yev Hovhannoo 
Mgrdchin, yev srpooyn Sdepanosi 
Nakhavgayin, yev srpooyn 
Krikori mero Loosavorchin, yev 
srpots aṙakelots, markareits, 
vartabedats, mardirosats, 
hayrabedats, jknavorats, goosanats, 
miantzants, yev amenayn srpots 
kots yergnavorats yev yergravorats: 
Yev kez paṙk yev yergrbakootyoon՝ 
anpajhaneli soorp Yerrortootyant, 
havidyans havidenits:

24. Verherrlichter Herr, erhöre 
das Flehen deines Dieners und 
erfülle im Guten meine Bitte 
durch die Fürsprache der Heiligen 
Mutter Gottes und Johannes des 
Täufers, des Heiligen Stephans, 
des ersten Märtyrers, des Heiligen 
Gregors unseres Erleuchters und 
der Heiligen Apostel, Propheten, 
Lehrer, Märtyrer, Patriarchen, 
Eremiten, Jungfrauen, Mönche und 
aller deiner Heiligen im Himmel 
sowie auf Erden. Dir, deiner 
untrennbaren Dreieinigkeit Lob 
und Anbetung von Ewigkeit zur 
Ewigkeit. Amen.

24. Glorious Lord, accept the 
supplications of your servant and 
fulfill my prayers unto that which 
is good, through the intercession 
of the holy Mother of God, John 
the Baptist, and Saint Stephen the 
Protomartyr, and Saint Gregory 
our Illuminator, and the holy 
apostles, the prophets, the teachers, 
the martyrs, the patriarchs, the 
hermits, the virgins, the monks, 
and of all your saints in heaven and 
on earth. And glory and worship be 
to you, O indivisible Holy Trinity, 
forever and ever. Amen.

Հայր մերՀայր մեր Hayr merHayr mer Vater unserVater unser Our FatherOur Father

Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս։ 
Ամէն։

Orhnyal Der mer Hisoos Krisdos: 
Amen:

♰ Gelobet sei unser Herr Jesus 
Christus: Amen:

♰ Blessed be our Lord Jesus Christ. 
Amen.

Հայր մեր որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի 
անուն քո։ Եկեսցէ արքայութիւն քո. 
եղիցին կամք քո որպէս յերկինս եւ 
յերկրի։ Զհաց մեր հանապազորդ տուր 
մեզ այսօր։ Եւ թող մեզ զպարտիս 
մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց 
պարտապանաց։ Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի 
փորձութիւն, այլ փրկեա զմեզ ի չարէ։ 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ 
փառք, յաւիտեանս։ Ամէն։

Hayr mer vor hergins yes, soorp 
yeghitsi anoon ko: Yegestse 
arkayootyoon ko. yeghitsin gamk 
ko vorbes hergins yev hergri: 
Zhats mer hanabazort door mez 
aysor: Yev togh mez zbardis mer, 
vorbes yev mek toghoomk merots 
bardabanats: Yev mi՛ danir zmez 
i portzootyoon, ayl prgya zmez i 
chare: Zi ko e arkayootyoon yev 
zorootyoon yev paṙk, havidyans: 
Amen:

♰ Vater unser im Himmel, geheiligt 
werde dein Name. Dein Reich 
komme. Dein Wille geschehe, wie 
im Himmel so auf Erden. Unser 
tägliches Brot gib uns heute. Und 
vergib uns unsere Schuld, wie auch 
wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die 
Kraft und die Herrlichkeit in 
Ewigkeit. Amen.

Our Father, who art in heaven, 
hallowed be thy name; thy kingdom 
come, thy will be done on earth as 
it is in heaven. Give us this day 
our daily bread; and forgive us our 
trespasses, as we forgive those who 
trespass against us; and lead us not 
into temptation; but deliver us from 
evil. For thine is the kingdom and 
the power and the glory for ever and 
ever. Amen.


