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ԺԳ. օր Յիսնակի ՊահոցԺԳ. օր Յիսնակի Պահոց
Armenian Apostolic ChurchArmenian Apostolic Church
Daily Variables & ReadingsDaily Variables & Readings Day 13 of the Fast of AdventDay 13 of the Fast of Advent

2021-12-04 2021-12-04 2021-12-04

Շաբաթ Shapat Saturday

ԳՁ Kim Tsa Kim Tsa (Mode 5)

ԺԳ. օր Յիսնակի Պահոց ~ Սրբոց առաքելոցն 
եւ առաջին լուսաւորչացն մերոց Թադէոսի եւ 

Բարդուղիմէոսի

13. or Hisnagi Bahots ~ Srpots aṙakelotsn yev 
aṙachin loosavorchatsn merots Tateosi yev 

Partooghimeosi

Day 13 of the Fast of Advent ~ ԳՁ ~ Apostles 
Thaddeus and Bartholomew, Illuminators of 

Armenia

Ընթերցուածս յԻմաստութենէ Ընթերցուածս յԻմաստութենէ 
Սողոմոնայ 9.13-10.2 (ARCZ)Սողոմոնայ 9.13-10.2 (ARCZ)

Ŭntertsvadzs hImasdootene Ŭntertsvadzs hImasdootene 
Soghomona 9.13-10.2 (ARCZ)Soghomona 9.13-10.2 (ARCZ)

A Reading from the Wisdom of A Reading from the Wisdom of 
Solomon 9:13-10:2 (NRSV)Solomon 9:13-10:2 (NRSV)

13 Զի ո՞վ է մարդ` որ գիտիցէ 
զխորհուրդս Աստուծոյ, կամ ո՞վ 
ածիցէ զմտաւ թէ զինչ կամիցի Տէր։

13 Zi o՞v e mart` vor kiditse 
zkhorhoorts Asdoodzo, gam o՞v 
adzitse zmdav te zinch gamitsi 
Der:

13 For who can learn the counsel 
of God? Or who can discern what 
the Lord wills?

14 Զի խորհուրդ մահկանացուաց` 
զանգիտօղք են, եւ զաղփաղփո՛ւնք 
հնարագիտութիւնք մեր։

14 Zi khorhoort mahganatsvats` 
zankidoghk yen, yev 
zaghpaghpo՛onk hnarakidootyoonk 
mer:

14 For the reasoning of mortals 
is worthless, and our designs are 
likely to fail;

15 Զի մարմին եղծանելի` 
ծանրացուցանէ զոգի, եւ հակէ 
հողեղէն յարկս զմի՛տս բազմահոգս։

15 Zi marmin yeghdzaneli` 
dzanratsootsane zoki, yev 
hage hogheghen hargs zmi՛ds 
pazmahoks:

15 for a perishable body weighs 
down the soul, and this earthy tent 
burdens the thoughtful mind.

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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16 Եւ հազի՛ւ նկատեմք զերկրաւորս, 
եւ որ ինչ առ ոտս կայցէ` 
աշխատութեամբ գտանեմք։ Իսկ որ 
ինչ յերկինս է` ո՞վ քննեսցէ։

16 Yev hazi՛v ngademk zergravors, 
yev vor inch aṙ vods gaytse` 
ashkhadootyamp kdanemk: Isg vor 
inch hergins e` o՞v knnestse:

16 We can hardly guess at what is 
on earth, and what is at hand we 
find with labor; but who has traced 
out what is in the heavens?

17 եւ զխորհուրդս քո ո՞վ գիտաց` 
եթէ ոչ դո՛ւ ետուր իմաստութիւն, 
եւ առաքեցեր զՍուրբ Հոգիդ քո ՛ի 
բարձանց։

17 yev zkhorhoorts ko o՞v kidats` 
yete voch to՛o yedoor imasdootyoon, 
yev aṙaketser zSoorp Hokit ko ՛i 
partzants:

17 Who has learned your counsel, 
unless you have given wisdom and 
sent your holy spirit from on high?

18 Եւ ապա ուղղեցան շաւիղք 
երկրաւորացս, եւ զճանապարհս քո 
ուսա՛ն մարդիկ. եւ իմաստութեամբ քո 
փրկեցան։

18 Yev aba ooghghetsan shavighk 
yergravoratss, yev zjanabarhs ko 
oosa՛n martig. yev imasdootyamp 
ko prgetsan:

18 And thus the paths of those on 
earth were set right, and people 
were taught what pleases you, and 
were saved by wisdom.”

1 Նա զնախաստեղծն զհայրն 
աշխարհի զմիայն հաստատեալ 
պահեաց։

1 Na znakhasdeghdzn zhayrn 
ashkharhi zmiayn hasdadyal 
bahyats:

1 Wisdom protected the first-
formed father of the world, 
when he alone had been created; 
she delivered him from his 
transgression,

2 եւ փրկեաց զնա ՛ի յանցանաց 
իրոց. եւ ետ նմա զօրութիւն ունելոյ 
զամենայն։ ֍

2 yev prgyats zna ՛i hantsanats 
irots. yev yed nma zorootyoon 
oonelo zamenayn: ֍

2 and gave him strength to rule all 
things. ֍
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Ընթերցուածս յԵրեմիայ Մարգարէէ Ընթերցուածս յԵրեմիայ Մարգարէէ 
16.16-19 (ARWA)16.16-19 (ARWA)

Ŭntertsvadzs hEremia Markaree Ŭntertsvadzs hEremia Markaree 
16.16-19 (ARWA)16.16-19 (ARWA)

A Reading from the Prophecy of A Reading from the Prophecy of 
Jeremiah 16:16-19 (NKJV)Jeremiah 16:16-19 (NKJV)

16 «Ահա ես շատ ձկնորսներ բերել 
պիտի տամ, կ՚ըսէ Տէրը, Որ զանոնք 
որսան։ Անկէ ետքը շատ որսորդներ 
բերել պիտի տամ, Որ զանոնք ամէն 
լերան վրայէն Եւ ամէն բլուրի վրայէն 
Ու վէմերուն ծակերէն որսան։

16 «Aha yes shad tzgnorsner 
perel bidi dam, g՚ŭse Derŭ, Vor 
zanonk vorsan: Ange yedkŭ shad 
vorsortner perel bidi dam, Vor 
zanonk amen leran vrayen Yev 
amen ploori vrayen Oo vemeroon 
dzageren vorsan:

16 “Behold, I will send for many 
fishermen,” says the LORD, 
“and they shall fish them; and 
afterward I will send for many 
hunters, and they shall hunt them 
from every mountain and every 
hill, and out of the holes of the 
rocks.

17 Վասն զի իմ աչքերս անոնց 
բոլոր ճամբաներուն վրայ են. Իմ 
երեսէս ծածկուած չեն, Անոնց 
անօրէնութիւնը իմ աչքերուս առջեւէն 
պահուած չէ։

17 Vasn zi im achkers anonts 
polor jampaneroon vra yen. Im 
yereses dzadzgvadz chen, Anonts 
anorenootyoonŭ im achkeroos 
aṙcheven bahvadz che:

17 “For My eyes are on all their 
ways; they are not hidden from My 
face, nor is their iniquity hidden 
from My eyes.

18 Նախ անոնց անօրէնութեանը ու 
մեղքին Կրկնապատիկ հատուցում 
պիտի ընեմ, Քանի որ իմ երկիրս 
պղծեցին Եւ իրենց գարշութիւններուն 
ու պղծութիւններուն դիակներովը Իմ 
ժառանգութիւնս լեցուցին»։

18 Nakh anonts anorenootyanŭ 
oo meghkin Grgnabadig 
hadootsoom bidi ŭnem, Kani 
vor im yergirs bghdzetsin Yev 
irents karshootyoonneroon oo 
bghdzootyoonneroon tiagnerovŭ 
Im jhaṙankootyoons letsootsin»:

18 “And first I will repay double 
for their iniquity and their sin, 
because they have defiled My land; 
they have filled My inheritance 
with the carcasses of their 
detestable and abominable idols.”

19 Ո՛վ Տէր, իմ զօրութիւնս, իմ բերդս 
Ու իմ ապաստանարանս նեղութեան 
օրը, Երկրի ծայրերէն ազգերը 
քեզի պիտի գան Ու պիտի ըսեն. 
«Իրաւցընէ մեր հայրերը ստութիւն, 
Ունայնութիւն ու անօգուտ բաներ 
ժառանգեցին։ ֍

19 O՛v Der, im zorootyoons, 
im perts Oo im abasdanarans 
neghootyan orŭ, Yergri dzayreren 
azkerŭ kezi bidi kan Oo bidi ŭsen. 
«Iravtsŭne mer hayrerŭ sdootyoon, 
Oonaynootyoon oo anokood paner 
jhaṙanketsin: ֍

19 O LORD, my strength and my 
fortress, My refuge in the day of 
affliction, The Gentiles shall come 
to You From the ends of the earth 
and say, “Surely our fathers have 
inherited lies, Worthlessness and 
unprofitable things.” ֍
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Ընթերցուածս Պօղոս Առաքեալի Ընթերցուածս Պօղոս Առաքեալի 
՚ի Կորնթացւոց առաջին թղթոյն ՚ի Կորնթացւոց առաջին թղթոյն 

12.26-13.10 (ARWZ)12.26-13.10 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Boghos Aṙakyali ՚i Ŭntertsvadzs Boghos Aṙakyali ՚i 
Gorntatsvots aṙachin tghtooyn Gorntatsvots aṙachin tghtooyn 

12.26-13.10 (ARWZ)12.26-13.10 (ARWZ)

A Reading from the First Epistle A Reading from the First Epistle 
of Paul to the Corinthians 12:26-of Paul to the Corinthians 12:26-

13:10 (NKJV)13:10 (NKJV)

26 Եթէ մարմինին մէկ անդամը 
ցաւի՝ բոլոր անդամներն ալ միասին 
կը ցաւին, իսկ եթէ մէկ անդամը 
պատուըուի՝ բոլոր անդամներն ալ 
միասին կ’ուրախանան։

26 Yete marminin meg antamŭ 
tsavi՝ polor antamnern al miasin 
gŭ tsavin, isg yete meg antamŭ 
badvŭvi՝ polor antamnern al 
miasin g’oorakhanan:

26 And if one member suffers, all 
the members suffer with it; or if 
one member is honored, all the 
members rejoice with it.

27 Արդ, դուք թէպէտ առանձին-
առանձին անդամներ էք, բայց 
միասնաբար կը կազմէք Քրիստոսի 
մարմինը։

27 Art, took tebed aṙantzin-
aṙantzin antamner ek, payts 
miasnapar gŭ gazmek Krisdosi 
marminŭ:

27 Now you are the body of Christ, 
and members individually.

28 Այդ մարմինին, այսինքն՝ 
եկեղեցիին մէջ Աստուած 
բազմաթիւ անդամներ կարգեց՝ 
զանազան ծառայութեանց 
համար. նախ՝ առաքեալները, 
երկրորդ մարգարէները, երրորդ՝ 
ուսուցանողները, ապա՝ հրաշագործ 
զօրութիւն ունեցողները, եւ դեռ՝ 
բժշկելու շնորհք ունեցողները, 
ուրիշներուն օգնելու ընդունակները, 
վարչական կարողութեամբ 
օժտուածները, յափշտակութեան 
մէջ լեզուներ խօսողները եւ այդ 
լեզուներով խօսուածը մեկնաբանելու 
ատակ մարդիկը։

28 Ayt marminin, aysinkn՝ 
yegeghetsiin mech Asdvadz 
pazmativ antamner garkets՝ 
zanazan dzaṙayootyants 
hamar. nakh՝ aṙakyalnerŭ, 
yergrort markarenerŭ, 
yerrort՝ oosootsanoghnerŭ, 
aba՝ hrashakordz zorootyoon 
oonetsoghnerŭ, yev teṙ՝ pjhshgeloo 
shnorhk oonetsoghnerŭ, 
oorishneroon okneloo 
ŭntoonagnerŭ, varchagan 
garoghootyamp ojhdvadznerŭ, 
hapshdagootyan mech lezooner 
khosoghnerŭ yev ayt lezoonerov 
khosvadzŭ megnapaneloo adag 
martigŭ:

28 And God has appointed these in 
the church: first apostles, second 
prophets, third teachers, after that 
miracles, then gifts of healings, 
helps, administrations, varieties of 
tongues.
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29 Արդ, միթէ բոլորը առաքեա՞լ 
են. բոլորը մարգարէ՞ են. բոլորը 
ուսուցանո՞ղ են. բոլորը հրաշագործ 
զօրութիւն ունի՞ն.

29 Art, mite polorŭ aṙakya՞l 
yen. polorŭ markare՞ yen. 
polorŭ oosootsano՞gh yen. polorŭ 
hrashakordz zorootyoon ooni՞n.

29 Are all apostles? Are all 
prophets? Are all teachers? Are all 
workers of miracles?

30 միթէ բոլորը բժշկելու շնորհքո՞վ 
օժտուած են. բոլորը լեզուներ 
խօսելու պարգե՞ւը ունին. կամ բոլորը 
կրնա՞ն այդ լեզուներով խօսուածը 
մեկնաբանել։

30 mite polorŭ pjhshgeloo 
shnorhko՞v ojhdvadz yen. polorŭ 
lezooner khoseloo barke՞vŭ oonin. 
gam polorŭ grna՞n ayt lezoonerov 
khosvadzŭ megnapanel:

30 Do all have gifts of healings? 
Do all speak with tongues? Do all 
interpret?

31 Հետեւաբար՝ ձգտեցէք հասնիլ այն 
շնորհքներուն, որոնք լաւագոյնն են։ 
Բայց հիմա ես լաւագոյն ճամբան ցոյց 
պիտի տամ։

31 Hedevapar՝ tzkdetsek hasnil 
ayn shnorhkneroon, voronk 
lavakooynn yen: Payts hima yes 
lavakooyn jampan tsooyts bidi 
dam:

31 But earnestly desire the best 
gifts. And yet I show you a more 
excellent way.

1 Եթէ մարդոց եւ հրեշտակներու 
լեզուները խօսիմ, բայց սէր չունենամ, 
ի՞նչ տարբերութիւն կ’ունենամ 
պղինձէ շեփորէն որ կը հնչէ, կամ 
ծնծղաներէն որ կը ղօղանջեն։

1 Yete martots yev hreshdagneroo 
lezoonerŭ khosim, payts ser 
choonenam, i՞nch darperootyoon 
g’oonenam bghintze sheporen vor 
gŭ hnche, gam dzndzghaneren vor 
gŭ ghoghanchen:

1 Though I speak with the tongues 
of men and of angels, but have not 
love, I have become sounding brass 
or a clanging cymbal.

2 Եթէ մարգարէութեան պարգեւը 
ունենամ, կարենամ բոլոր 
խորհուրդներու խորքը թափանցել եւ 
հասնիմ ամբողջական գիտութեան, եւ 
նոյնիսկ լեռները տեղափոխելու չափ 
զօրաւոր հաւատք ունենամ, բայց սէր 
չունենամ, ոչինչ կ’արժեմ։

2 Yete markareootyan barkevŭ 
oonenam, garenam polor 
khorhoortneroo khorkŭ tapantsel 
yev hasnim ampoghchagan 
kidootyan, yev nooynisg leṙnerŭ 
deghapokheloo chap zoravor 
havadk oonenam, payts ser 
choonenam, vochinch g’arjhem:

2 And though I have the gift of 
prophecy, and understand all 
mysteries and all knowledge, and 
though I have all faith, so that I 
could remove mountains, but have 
not love, I am nothing.
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3 Ի՞նչ օգուտ, եթէ բոլոր ինչքերս 
աղքատներուն տամ եւ նոյնիսկ 
մարմինս կրակի մատնեմ. եթէ սէր 
չունիմ՝ ոչինչով կ’օգտուիմ։

3 I՞nch okood, yete polor inchkers 
aghkadneroon dam yev nooynisg 
marmins gragi madnem. yete ser 
choonim՝ vochinchov g’okdvim:

3 And though I bestow all my 
goods to feed the poor, and though 
I give my body to be burned, 
but have not love, it profits me 
nothing.

4 Սէր ունեցողը համբերատար կ’ըլլայ 
եւ քաղցրաբարոյ։ Սէր ունեցողը 
չի նախանձիր, չի գոռոզանար, չի 
հպարտանար,

4 Ser oonetsoghŭ hamperadar 
g’ŭlla yev kaghtsraparo: Ser 
oonetsoghŭ chi nakhantzir, chi 
koṙozanar, chi hbardanar,

4 Love suffers long and is kind; 
love does not envy; love does not 
parade itself, is not puffed up;

5 անպատշաճ վարմունք չ’ունենար, 
միայն ինքզինք չի մտածեր, 
բարկութեամբ չի գրգռուիր, 
չարութիւն չի խորհիր,

5 anbadshaj varmoonk ch’oonenar, 
miayn inkzink chi mdadzer, 
pargootyamp chi krkṙvir, 
charootyoon chi khorhir,

5 does not behave rudely, does 
not seek its own, is not provoked, 
thinks no evil;

6 անիրաւութեան վրայ 
չ’ուրախանար, այլ՝ ուրախակից 
կ’ըլլայ ճշմարտութեան։

6 aniravootyan vra ch’oorakhanar, 
ayl՝ oorakhagits g’ŭlla 
jshmardootyan:

6 does not rejoice in iniquity, but 
rejoices in the truth;

7 Սէր ունեցողը միշտ կը զիջի, միշտ 
կը հաւատայ, միշտ կը յուսայ եւ միշտ 
կը համբերէ։

7 Ser oonetsoghŭ mishd gŭ zichi, 
mishd gŭ havada, mishd gŭ hoosa 
yev mishd gŭ hampere:

7 bears all things, believes all 
things, hopes all things, endures 
all things.

8 Սէրը անվախճան է, մինչդեռ 
այս կեանքին հետ մարգարէական 
պատգամները վերջ պիտի գտնեն, 
հրեշտակներու լեզուներով խօսիլը 
պիտի դադրի, գիտութիւնն ալ վերջ 
պիտի գտնէ։

8 Serŭ anvakhjan e, minchteṙ 
ays gyankin hed markareagan 
badkamnerŭ verch bidi kdnen, 
hreshdagneroo lezoonerov khosilŭ 
bidi tatri, kidootyoonn al verch 
bidi kdne:

8 Love never fails. But whether 
there are prophecies, they will 
fail; whether there are tongues, 
they will cease; whether there is 
knowledge, it will vanish away.

9 Այժմ մեր գիտցածը անկատար է եւ 
մեր մարգարէութիւնն ալ՝ մասնակի։

9 Ayjhm mer kidtsadzŭ angadar 
e yev mer markareootyoonn al՝ 
masnagi:

9 For we know in part and we 
prophesy in part.
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10 Բայց երբ կատարեալը գայ, 
այս անկատարութիւնը վերջ պիտի 
գտնէ։ ֍

10 Payts yerp gadaryalŭ ka, 
ays angadarootyoonŭ verch bidi 
kdne: ֍

10 But when that which is perfect 
has come, then that which is in 
part will be done away. ֍

Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի 
Յիսուսի Քրիստոսի ըստ Մատթեոսի Յիսուսի Քրիստոսի ըստ Մատթեոսի 

9.35-10.7 (ARWZ)9.35-10.7 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Srpo Avedarani Ŭntertsvadzs Srpo Avedarani 
Hisoosi Krisdosi ŭsd Madteosi Hisoosi Krisdosi ŭsd Madteosi 

9.35-10.7 (ARWZ)9.35-10.7 (ARWZ)

A Reading from the Holy Gospel A Reading from the Holy Gospel 
of Jesus Christ According to of Jesus Christ According to 
Matthew 9:35-10:7 (NKJV)Matthew 9:35-10:7 (NKJV)

35 Յիսուս կը շրջէր բոլոր քաղաքներն 
ու գիւղերը, կ’ուսուցանէր 
ժողովարաններուն մէջ, Աստուծոյ 
արքայութեան աւետիսը կու տար 
եւ կը բժշկէր ժողովուրդին բոլոր 
ախտերն ու հիւանդութիւնները։

35 Hisoos gŭ shrcher polor 
kaghaknern oo kyoogherŭ, 
g’oosootsaner jhoghovaranneroon 
mech, Asdoodzo arkayootyan 
avedisŭ goo dar yev gŭ pjhshger 
jhoghovoortin polor akhdern oo 
hivantootyoonnerŭ:

35 Then Jesus went about all the 
cities and villages, teaching in 
their synagogues, preaching the 
gospel of the kingdom, and healing 
every sickness and every disease 
among the people.

36 Եւ տեսնելով ժողովուրդի 
բազմութիւնը, գթաց անոնց, 
որովհետեւ յոգնած էին եւ ցրուած՝ 
հովիւ չունեցող ոչխարներու պէս։

36 Yev desnelov jhoghovoorti 
pazmootyoonŭ, ktats anonts, 
vorovhedev hoknadz ein yev 
tsrvadz՝ hoviv choonetsogh 
vochkharneroo bes:

36 But when He saw the 
multitudes, He was moved with 
compassion for them, because they 
were weary and scattered, like 
sheep having no shepherd.

37 Այն ատեն իր աշակերտներուն 
ըսաւ.- Հունձքը առատ է, բայց 
մշակները՝ քիչ։

37 Ayn aden ir ashagerdneroon 
ŭsav.- Hoontzkŭ aṙad e, payts 
mshagnerŭ՝ kich:

37 Then He said to His disciples, 
“The harvest truly is plentiful, but 
the laborers are few.

38 Հետեւաբար խնդրեցէք հունձքի 
Տիրոջմէն, որ իր հունձքին համար 
մշակներ ղրկէ։

38 Hedevapar khntretsek hoontzki 
Dirochmen, vor ir hoontzkin 
hamar mshagner ghrge:

38 “Therefore pray the Lord of the 
harvest to send out laborers into 
His harvest.”
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1 Յիսուս իր մօտ կանչեց 
տասներկու աշակերտները եւ անոնց 
իշխանութիւն տուաւ՝ պիղծ ոգիները 
իրենց հնազանդեցնելու եւ մարդոցմէ 
դուրս հանելու զանոնք, ինչպէս 
նաեւ բժշկելու բոլոր ցաւերն ու 
հիւանդութիւնները։

1 Hisoos ir mod ganchets 
dasnergoo ashagerdnerŭ 
yev anonts ishkhanootyoon 
dvav՝ bighdz vokinerŭ irents 
hnazantetsneloo yev martotsme 
toors haneloo zanonk, inchbes 
nayev pjhshgeloo polor tsavern oo 
hivantootyoonnerŭ:

1 And when He had called His 
twelve disciples to Him, He gave 
them power over unclean spirits, 
to cast them out, and to heal all 
kinds of sickness and all kinds of 
disease.

2 Տասներկու առաքեալներուն 
անուններն են.- Առաջին՝ Սիմոն, որ 
Պետրոս կոչուեցաւ, եւ եղբայրը՝ 
Անդրէաս,

2 Dasnergoo aṙakyalneroon 
anoonnern yen.- Aṙachin՝ Simon, 
vor Bedros gochvetsav, yev 
yeghpayrŭ՝ Antreas,

2 Now the names of the twelve 
apostles are these: first, Simon, 
who is called Peter, and Andrew 
his brother; James the son of 
Zebedee, and John his brother;

3 Զեբեդէոսի որդիները՝ Յակոբոս եւ 
եղբայրը Յովհաննէս, Փիլիպպոս եւ 
Բարթողոմէոս, Թովմաս եւ Մատթէոս 
մաքսաւոր, Ալփէոսի որդին՝ 
Յակոբոս, եւ Ղեբէոս, որ Թադէոս 
կոչուեցաւ,

3 Zepeteosi vortinerŭ՝ Hagopos yev 
yeghpayrŭ Hovhannes, Pilibbos 
yev Partoghomeos, Tovmas yev 
Madteos maksavor, Alpeosi vortin՝ 
Hagopos, yev Ghepeos, vor Tateos 
gochvetsav,

3 Philip and Bartholomew; 
Thomas and Matthew the tax 
collector; James the son of 
Alphaeus, and Lebbaeus, whose 
surname was Thaddaeus;

4 Սիմոն Նախանձայոյզ եւ Յուդա 
Իսկարիոտացի, որ մատնեց զինք։

4 Simon Nakhantzahooyz yev 
Hoota Isgariodatsi, vor madnets 
zink:

4 Simon the Cananite, and Judas 
Iscariot, who also betrayed Him.

5 Յիսուս այս տասներկու 
աշակերտները ղրկեց՝ անոնց 
պատուիրելով.- Մի՛ երթաք 
հեթանոսներուն շրջանները եւ 
Սամարացիներուն քաղաքները մի՛ 
մտնէք,

5 Hisoos ays dasnergoo 
ashagerdnerŭ ghrgets՝ 
anonts badvirelov.- Mi՛ yertak 
hetanosneroon shrchannerŭ yev 
Samaratsineroon kaghaknerŭ mi՛ 
mdnek,

5 These twelve Jesus sent out and 
commanded them, saying: “Do not 
go into the way of the Gentiles, 
and do not enter a city of the 
Samaritans.

6 այլ մասնաւորաբար գացէք 
Իսրայէլի կորսուած ոչխարներուն։

6 ayl masnavorapar katsek 
Israyeli gorsvadz vochkharneroon:

6 “But go rather to the lost sheep 
of the house of Israel.



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 9 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

7 Ու երբ կ’երթաք, քարոզեցէք՝ թէ 
երկինքի արքայութիւնը մօտեցած 
է։ ֍

7 Oo yerp g’ertak, karozetsek՝ te 
yerginki arkayootyoonŭ modetsadz 
e: ֍

7 “And as you go, preach, saying, 
‘The kingdom of heaven is at 
hand.’ ֍


