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Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ Alleluia՜: Alleluia՜:Alleluia՜: Alleluia՜: Alleluia՜: Alleluia՜:Alleluia՜: Alleluia՜:

Արի՛, Տէր Աստուա՛ծ իմ, ի հրամանս Քո, զոր 
պատուիրեցեր, եւ ժողովք ժողովրդոց շուրջ եղիցին 
զՔեւ. վասն այսորիկ ի բարձո՛ւնս դարձ, Տէ՛ր. եւ Տէր 
դատի զժողովուրդս Իւր։ ֍

Ari՛, Der Asdva՛dz im, i hramans Ko, zor 
badviretser, yev jhoghovk jhoghovrtots shoorch 
yeghitsin zKev. vasn aysorig i partzo՛ons tartz, 
De՛r. yev Der tadi zjhoghovoorts Yoor: ֍

Arise, Lord, my God, in your judgment that you 
commanded, and the congregations of peoples 
shall compass about you. For their sakes the 
Lord shall return from on high and judge his 
people. ֍

Երկիւղացութեամբ լուարուք սրբոյ աւետարանիս Երկիւղացութեամբ լուարուք սրբոյ աւետարանիս 
Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ Յովհաննու Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ Յովհաննու 

6.22‑38 (ARWZ)6.22‑38 (ARWZ)

Yergyooghatsootyamp lvarook srpo Yergyooghatsootyamp lvarook srpo 
avedaranis Hisoosi Krisdosi vor ŭsd avedaranis Hisoosi Krisdosi vor ŭsd 

Hovhannoo Hovhannoo 6.22‑38 (ARWZ)6.22‑38 (ARWZ)

Stand up in the fear of God and let us listen Stand up in the fear of God and let us listen 
to the Holy Gospel of Jesus Christ according to the Holy Gospel of Jesus Christ according 

to St. John to St. John 6:22‑38 (NKJV)6:22‑38 (NKJV)

22 Յաջորդ օր, ժողովուրդը՝ որ մնացած էր լիճին 
միւս կողմը, տեսաւ թէ հոն միայն մէկ նաւակ 
կար, որուն մէջ Յիսուսի աշակերտները մտան եւ 
առանձինն գացին. իսկ Յիսուս աշակերտներուն 
հետ նաւակ չմտաւ։

22 Hachort or, jhoghovoortŭ՝ vor mnatsadz er 
lijin myoos goghmŭ, desav te hon miayn meg 
navag gar, voroon mech Hisoosi ashagerdnerŭ 
mdan yev aṙantzinn katsin. isg Hisoos 
ashagerdneroon hed navag chmdav:

22 On the following day, when the people who 
were standing on the other side of the sea saw 
that there was no other boat there, except 
that one which His disciples had entered, and 
that Jesus had not entered the boat with His 
disciples, but His disciples had gone away 
alone—

23 Յետոյ Տիբերիայէն ուրիշ նաւակներ ալ եկան 
հոն, ուր Յիսուս Աստուծոյ գոհութիւն տալով 
բազմացուցած էր հացը եւ տուած ժողովուրդին, 
որպէսզի ուտեն։

23 Hedo Diperiayen oorish navagner al 
yegan hon, oor Hisoos Asdoodzo kohootyoon 
dalov pazmatsootsadz er hatsŭ yev dvadz 
jhoghovoortin, vorbeszi ooden:

23 however, other boats came from Tiberias, 
near the place where they ate bread after the 
Lord had given thanks—

24 Ժողովուրդը տեսնելով թէ Յիսուս հոն չէր, 
ոչ ալ իր աշակերտները, նաւակները առին եւ 
Կափառնաում եկան Յիսուսը փնտռելու համար։

24 Jhoghovoortŭ desnelov te Hisoos hon cher, 
voch al ir ashagerdnerŭ, navagnerŭ aṙin yev 
Gapaṙnaoom yegan Hisoosŭ pndṙeloo hamar:

24 when the people therefore saw that Jesus 
was not there, nor His disciples, they also got 
into boats and came to Capernaum, seeking 
Jesus.

25 Երբ զինք գտան լիճին միւս կողմը, հարցուցին.‑ 
Վարդապե՛տ, ե՞րբ եկար հոս։

25 Yerp zink kdan lijin myoos goghmŭ, 
hartsootsin.‑ Vartabe՛d, ye՞rp yegar hos:

25 And when they found Him on the other side 
of the sea, they said to Him, “Rabbi, when did 
You come here?”

26 Յիսուս անոնց պատասխանեց.‑ Կ’ըսեմ 
ձեզի, վստահաբար դուք զիս կը փնտռէք՝ ո՛չ թէ 
որովհետեւ հրաշքներ տեսաք, այլ որովհետեւ այդ 
հացէն կերաք եւ կշտացաք։

26 Hisoos anonts badaskhanets.‑ G’ŭsem 
tzezi, vsdahapar took zis gŭ pndṙek՝ vo՛ch te 
vorovhedev hrashkner desak, ayl vorovhedev 
ayt hatsen gerak yev gshdatsak:

26 Jesus answered them and said, “Most 
assuredly, I say to you, you seek Me, not 
because you saw the signs, but because you ate 
of the loaves and were filled.
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27 Փոխանակ կորստական ուտելիքը փնտռելու, 
ջանացէք ապահովել այն կերակուրը որ 
յաւիտենական կեանքի մէջ կը մնայ։ Այդ կերակուրը 
Մարդու Որդին պիտի տայ ձեզի, որովհետեւ Հայրն 
Աստուած իր հաւանութեան կնիքը դրաւ անոր 
վրայ։

27 Pokhanag gorsdagan oodelikŭ pndṙeloo, 
chanatsek abahovel ayn geragoorŭ vor 
havidenagan gyanki mech gŭ mna: Ayt 
geragoorŭ Martoo Vortin bidi da tzezi, 
vorovhedev Hayrn Asdvadz ir havanootyan 
gnikŭ trav anor vra:

27 “Do not labor for the food which perishes, 
but for the food which endures to everlasting 
life, which the Son of Man will give you, 
because God the Father has set His seal on 
Him.”

28 Անոնք հարցուցին.‑ Ի՞նչ ընենք, որ Աստուծոյ 
ուզածը կատարած ըլլանք։

28 Anonk hartsootsin.‑ I՞nch ŭnenk, vor 
Asdoodzo oozadzŭ gadaradz ŭllank:

28 Then they said to Him, “What shall we do, 
that we may work the works of God?”

29 Յիսուս անոնց պատասխանեց.‑ Աստուծոյ 
ուզած գործը այն է, որ հաւատաք անոր՝ որ ինք 
ղրկեց։

29 Hisoos anonts badaskhanets.‑ Asdoodzo 
oozadz kordzŭ ayn e, vor havadak anor՝ vor ink 
ghrgets:

29 Jesus answered and said to them, “This is 
the work of God, that you believe in Him whom 
He sent.”

30 Անոնք ըսին.‑ Ի՞նչ հրաշք պիտի գործես, որպէսզի 
տեսնենք եւ քեզի հաւատանք. ի՞նչ պիտի ընես։

30 Anonk ŭsin.‑ I՞nch hrashk bidi kordzes, 
vorbeszi desnenk yev kezi havadank. i՞nch bidi 
ŭnes:

30 Therefore they said to Him, “What sign 
will You perform then, that we may see it and 
believe You? What work will You do?

31 Մեր հայրերը մանանան կերան անապատին մէջ, 
ինչպէս գրուած է. «Անոնց երկինքէն հաց տուաւ 
ուտելու համար»։

31 Mer hayrerŭ mananan geran anabadin 
mech, inchbes krvadz e. «Anonts yerginken hats 
dvav oodeloo hamar»:

31 “Our fathers ate the manna in the desert; as 
it is written, ‘He gave them bread from heaven 
to eat.’”

32 Յիսուս անոնց ըսաւ.‑ Ճշմարտութիւնը կ’ըսեմ 
ձեզի, թէ ինչ որ Մովսէս ձեզի տուաւ՝ երկինքէն 
իջած հացը չէր։ Հայրս է որ ձեզի կու տայ երկինքէն 
իջած ճշմարիտ հացը։

32 Hisoos anonts ŭsav.‑ Jshmardootyoonŭ 
g’ŭsem tzezi, te inch vor Movses tzezi dvav՝ 
yerginken ichadz hatsŭ cher: Hayrs e vor tzezi 
goo da yerginken ichadz jshmarid hatsŭ:

32 Then Jesus said to them, “Most assuredly, 
I say to you, Moses did not give you the bread 
from heaven, but My Father gives you the true 
bread from heaven.

33 Որովհետեւ Աստուծոյ տուած հացը ան է՝ որ 
երկինքէն կ’իջնէ եւ կեանք կու տայ աշխարհին։

33 Vorovhedev Asdoodzo dvadz hatsŭ an e՝ vor 
yerginken g’ichne yev gyank goo da ashkharhin:

33 “For the bread of God is He who comes down 
from heaven and gives life to the world.”

34 Անոնք ըսին.‑ Տէ՜ր, մի՛շտ տուր մեզի այդ հացը։ 34 Anonk ŭsin.‑ De՜r, mi՛shd door mezi ayt 
hatsŭ:

34 Then they said to Him, “Lord, give us this 
bread always.”

35 Յիսուս ըսաւ անոնց.‑ Ես եմ կեանքի հացը։ Ան 
որ ինծի կու գայ՝ բնաւ պիտի չանօթենայ եւ ան որ 
ինծի կը հաւատայ՝ երբեք պիտի չծարաւնայ։

35 Hisoos ŭsav anonts.‑ Yes yem gyanki hatsŭ: 
An vor indzi goo ka՝ pnav bidi chanotena yev an 
vor indzi gŭ havada՝ yerpek bidi chdzaravna:

35 And Jesus said to them, “I am the bread of 
life. He who comes to Me shall never hunger, 
and he who believes in Me shall never thirst.

36 Բայց հիմա ըսի ձեզի, տեսաք ալ զիս, եւ 
տակաւին չէք հաւատար։

36 Payts hima ŭsi tzezi, desak al zis, yev 
dagavin chek havadar:

36 “But I said to you that you have seen Me and 
yet do not believe.

37 Բոլոր անոնք որ Հայրը ինծի կու տայ՝ ինծի 
պիտի գան, եւ ես ինծի եկողը պիտի չմերժեմ.

37 Polor anonk vor Hayrŭ indzi goo da՝ indzi 
bidi kan, yev yes indzi yegoghŭ bidi chmerjhem.

37 “All that the Father gives Me will come to 
Me, and the one who comes to Me I will by no 
means cast out.

38 որովհետեւ ես երկինքէն իջայ՝ ո՛չ թէ իմ կամքս 
կատարելու, այլ կամքը անոր՝ որ զիս ղրկեց։ ֍

38 vorovhedev yes yerginken icha՝ vo՛ch te 
im gamks gadareloo, ayl gamkŭ anor՝ vor zis 
ghrgets: ֍

38 “For I have come down from heaven, not to 
do My own will, but the will of Him who sent 
Me. ֍


