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

2022‑02‑19 2022‑02‑19 2022‑02‑19

Շաբաթ Shapat Saturday

ԱԿ Ayp Gen Ayp Gen

Սուրբ Սահակ Պարթեւ հայրապետին մեորյ Soorp Sahag Bartev hayrabedin meory Saint Sahag Barthev our patriarch

Ընթերցուածս յԱռակաց Ընթերցուածս յԱռակաց 
իմաստութեան Սողոմոնի իմաստութեան Սողոմոնի 

7.1‑30 (ARWA)7.1‑30 (ARWA)

Ŭntertsvadzs hAṙagats Ŭntertsvadzs hAṙagats 
imasdootyan Soghomoni imasdootyan Soghomoni 

7.1‑30 (ARWA)7.1‑30 (ARWA)

A Reading from the Wisdom of A Reading from the Wisdom of 
Solomon Solomon 7:1‑30 (NRSV)7:1‑30 (NRSV)

1 Ե՛մ ե՛մ եւ ես մարդ մահկանացու 
հանգոյն ամենեցուն. եւ ծնունդ 
հողածնի նախաստեղծին։ Եւ 
յորովայնի մօր նկարեցայ մարմին։

1 Ye՛m ye՛m yev yes mart 
mahganatsoo hankooyn 
amenetsoon. yev dznoont 
hoghadzni nakhasdeghdzin: Yev 
horovayni mor ngaretsa marmin:

1 I also am mortal, like everyone 
else, a descendant of the 
first‑formed child of earth; and 
in the womb of a mother I was 
molded into flesh,

2 եւ տասնամսեայ ժամանակաւ` 
մածեալ արեամբ ՛ի սերմանէ առն եւ ՛ի 
ցանկութենէ քնոյ ՛ի վերայ հասելոյ։

2 yev dasnamsya jhamanagav` 
madzyal aryamp ՛i sermane aṙn yev 
՛i tsangootene kno ՛i vera haselo:

2 within the period of ten months, 
compacted with blood, from the 
seed of a man and the pleasure of 
marriage.

3 Եւ ես եղեալ` զհասարակաց օդն 
ձգեցի յիս. եւ ՛ի նոյն ՛ի նմանավիշտ 
յերկիր անկայ։ Զառաջին բարբառն 
զնմանն ամենեցուն նո՛յնգունակ 
լացեալ։

3 Yev yes yeghyal` zhasaragats 
otn tzketsi his. yev ՛i nooyn ՛i 
nmanavishd hergir anga: Zaṙachin 
parpaṙn znmann amenetsoon 
no՛oynkoonag latsyal:

3 And when I was born, I began to 
breathe the common air, and fell 
upon the kindred earth; my first 
sound was a cry, as is true of all.

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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4 ՛ի խանձարուրս սնայ եւ ՛ի հոգս։ 4 ՛i khantzaroors sna yev ՛i hoks: 4 I was nursed with care in 
swaddling cloths.

5 Ո՛չ ոք ՛ի թագաւորաց այլազգ ինչ 
սկիզբն կալաւ լինելոյ։

5 Vo՛ch vok ՛i takavorats aylazk 
inch sgizpn galav linelo:

5 For no king has had a different 
beginning of existence;

6 Մի՛ մուտ է ամենեցուն յաշխարհ` եւ 
մի՛ ել հասարակաց։

6 Mi՛ mood e amenetsoon 
hashkharh` yev mi՛ yel hasaragats:

6 there is for all one entrance into 
life, and one way out.

7 Վասն այնորիկ խնդրեցի աղօթիւք, 
եւ տուաւ ինձ հանճար. կոչեցի` եւ ե՛կն 
ինձ հոգի իմաստութեան։

7 Vasn aynorig khntretsi aghotivk, 
yev dvav intz hanjar. gochetsi` yev 
ye՛gn intz hoki imasdootyan:

7 Therefore I prayed, and 
understanding was given me; I 
called on God, and the spirit of 
wisdom came to me.

8 Եւ նախամեծա՛ր ընտրեցի զնա 
քան զիշխանութիւնս եւ զաթոռս։ Եւ 
զմեծութիւն ոչի՛նչ համարեցայ առ 
նորա՛ համեմատութեամբ։

8 Yev nakhamedza՛r ŭndretsi 
zna kan zishkhanootyoons 
yev zatoṙs: Yev zmedzootyoon 
vochi՛nch hamaretsa aṙ nora՛ 
hamemadootyamp:

8 I preferred her to scepters and 
thrones, and I accounted wealth as 
nothing in comparison with her.

9 Ո՛չ նմանեցուցի նմա զակա՛նս 
պատուականս. զի ամենայն ոսկի 
առ նովաւ` իբրեւ սակաւ մի՛ աւազ, 
եւ իբրեւ զկա՛ւ համարեսցի արծաթ 
առաջի նորա։

9 Vo՛ch nmanetsootsi nma zaga՛ns 
badvagans. zi amenayn vosgi aṙ 
novav` iprev sagav mi՛ avaz, yev 
iprev zga՛v hamarestsi ardzat 
aṙachi nora:

9 Neither did I liken to her any 
priceless gem, because all gold is 
but a little sand in her sight, and 
silver will be accounted as clay 
before her.

10 Քան զառողջութիւն եւ 
զգեղեցկութիւն` սիրեցի՛ զնա, եւ 
ընտրեցի զնա նախ փոխանա՛կ լուսոյ 
ունել. զի անքո՛ւն է լոյսն որ ՛ի նմանէ 
է։

10 Kan zaṙoghchootyoon yev 
zkeghetsgootyoon` siretsi՛ zna, yev 
ŭndretsi zna nakh pokhana՛g looso 
oonel. zi anko՛on e looysn vor ՛i 
nmane e:

10 I loved her more than health 
and beauty, and I chose to have 
her rather than light, because her 
radiance never ceases.

11 Եւ եկին ինձ բարութիւնք 
միանգամայն ընդ նմա, եւ անթի՛ւ 
մեծութիւնք ՛ի ձեռին նորա։

11 Yev yegin intz parootyoonk 
miankamayn ŭnt nma, yev anti՛v 
medzootyoonk ՛i tzeṙin nora:

11 All good things came to me 
along with her, and in her hands 
uncounted wealth.



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 3 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

12 Ուրա՛խ եղէ ընդ ամենեսին որոց 
առաջնորդէր իմաստութիւն. բայց 
գիտէի ո՛չ զնա` թէ ծնո՛ւնդ իցէ սոցա։

12 Oora՛kh yeghe ŭnt amenesin 
vorots aṙachnorter imasdootyoon. 
payts kidei vo՛ch zna` te dzno՛ont 
itse sotsa:

12 I rejoiced in them all, because 
wisdom leads them; but I did not 
know that she was their mother.

13 Առանց նենգութեան ուսայ, 
եւ առանց նախանձո՛ւ բաշխեցից. 
զմեծութիւն նորա ո՛չ թաքուցից։

13 Aṙants nenkootyan oosa, yev 
aṙants nakhantzo՛o pashkhetsits. 
zmedzootyoon nora vo՛ch takootsits:

13 I learned without guile and I 
impart without grudging; I do not 
hide her wealth,

14 զի անպակաս գա՛նձ է նա 
մարդկան։ Որով որք վարեցան` 
առ Աստուած առաքեցին 
զբարեկամութիւն, վասն առ ՛ի 
խրատուէ պարգեւացն ընծայեալք։

14 zi anbagas ka՛ntz e na martgan: 
Vorov vork varetsan` aṙ Asdvadz 
aṙaketsin zparegamootyoon, 
vasn aṙ ՛i khradve barkevatsn 
ŭndzayyalk:

14 for it is an unfailing treasure 
for mortals; those who get it obtain 
friendship with God, commended 
for the gifts that come from 
instruction.

15 Բայց ինձ տացէ՛ Աստուած ասել 
ըստ միտս, եւ խորհել արժանաւոր 
ըստ բանից ասացելոց. զի նա՛ իսկ 
եւ իմաստութեան առաջնորդ է, եւ 
իմաստնոց ուղղիչ։

15 Payts intz datse՛ Asdvadz asel 
ŭsd mids, yev khorhel arjhanavor 
ŭsd panits asatselots. zi na՛ isg 
yev imasdootyan aṙachnort e, yev 
imasdnots ooghghich:

15 May God grant me to speak 
with judgment, and to have 
thoughts worthy of what I have 
received; for he is the guide even 
of wisdom and the corrector of the 
wise.

16 Զի ՛ի ձեռի՛ն նորա եմք, եւ մե՛ք` եւ 
բանք մեր, եւ ամենայն հանճար` եւ 
գործոց խելամտութիւն։

16 Zi ՛i tzeṙi՛n nora yemk, 
yev me՛k` yev pank mer, yev 
amenayn hanjar` yev kordzots 
khelamdootyoon:

16 For both we and our words 
are in his hand, as are all 
understanding and skill in crafts.

17 Զի նա՛ ետ ինձ զանվրէպ 
գիտութիւն զեղելոցս, գիտել 
զհաստատութիւն աշխարհի, եւ 
զազդեցութիւն բնութեանց։

17 Zi na՛ yed intz zanvreb 
kidootyoon zeghelotss, kidel 
zhasdadootyoon ashkharhi, yev 
zaztetsootyoon pnootyants:

17 For it is he who gave me 
unerring knowledge of what exists, 
to know the structure of the world 
and the activity of the elements;



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 4 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

18 զսկիզբն եւ զկատարած եւ զմէջ 
ժամանակաց. զշրջանաց փոփոխումն, 
եւ զշրջել ժամանակաց։

18 zsgizpn yev zgadaradz yev 
zmech jhamanagats. zshrchanats 
popokhoomn, yev zshrchel 
jhamanagats:

18 the beginning and end and 
middle of times, the alternations 
of the solstices and the changes of 
the seasons,

19 Զտարեաց բոլորմունս, եւ 
զաստեղաց դիրս։

19 Zdaryats polormoons, yev 
zasdeghats tirs:

19 the cycles of the year and the 
constellations of the stars,

20 զբարս անասնոց, եւ 
զգազանութիւն գազանաց. զհողմոց 
բռնութիւնս, եւ զխօսս մարդկան. 
զայլակերպութիւնս տնկոց, եւ 
զզօրութիւնս արմատոց։

20 zpars anasnots, yev 
zkazanootyoon kazanats. 
zhoghmots pṙnootyoons, 
yev zkhoss martgan. 
zaylagerbootyoons dngots, yev 
zzorootyoons armadots:

20 the natures of animals and 
the tempers of wild animals, the 
powers of spirits and the thoughts 
of human beings, the varieties of 
plants and the virtues of roots;

21 որ ինչ ծածուկ` եւ որ ինչ 
յայտնի` գիտացի։ Զի ամենեցունց 
ճարտարապետն ուսո՛յց ինձ 
իմաստութիւն։

21 vor inch dzadzoog` yev vor inch 
haydni` kidatsi: Zi amenetsoonts 
jardarabedn ooso՛oyts intz 
imasdootyoon:

21 I learned both what is secret 
and what is manifest,

22 Զի գո՛յ ՛ի նմա հոգի մտաւոր, 
սուրբ, միածին, բազմաբաշխ, նուրբ, 
դիւրաշարժ, պարզ, անարատ, 
յայտնի, անվրէպ, բարեսէր, երագ, 
անարգե՛լ, բարերար։

22 Zi ko՛ ՛i nma hoki mdavor, 
soorp, miadzin, pazmapashkh, 
noorp, tyoorasharjh, barz, anarad, 
haydni, anvreb, pareser, yerak, 
anarke՛l, parerar:

22 for wisdom, the fashioner of 
all things, taught me. There is 
in her a spirit that is intelligent, 
holy, unique, manifold, subtle, 
mobile, clear, unpolluted, distinct, 
invulnerable, loving the good, 
keen, irresistible,

23 մարդասէր, հաստատուն, 
զգուշաւոր, անհոգ, ամենազօր, 
ամենահայեաց, եւ ամենայն իրաց 
բաւական. մտաւորաց, սրբոց, նրբից։

23 martaser, hasdadoon, 
zkooshavor, anhok, amenazor, 
amenahayyats, yev amenayn 
irats pavagan. mdavorats, srpots, 
nrpits:

23 beneficent, humane, steadfast, 
sure, free from anxiety, 
all‑powerful, overseeing all, and 
penetrating through all spirits 
that are intelligent, pure, and 
altogether subtle.
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24 Քան զամենայն շարժունս 
շարժնագո՛յն է իմաստութիւն. 
դարմանէ եւ ընդմտանէ ընդ ամենայն 
վասն յստակութեան։

24 Kan zamenayn sharjhoons 
sharjhnako՛oyn e imasdootyoon. 
tarmane yev ŭntmdane ŭnt 
amenayn vasn hsdagootyan:

24 For wisdom is more mobile 
than any motion; because of 
her pureness she pervades and 
penetrates all things.

25 Քանզի ճաճա՛նչ է Աստուծոյ 
զօրութեանն, եւ ծագումն ճշմարիտ 
փառաց Ամենակալին. վասն այնորիկ 
եւ ո՛չ մի ինչ պղծեալ խառնի ՛ի նա։

25 Kanzi jaja՛nch e Asdoodzo 
zorootyann, yev dzakoomn 
jshmarid paṙats Amenagalin. vasn 
aynorig yev vo՛ch mi inch bghdzyal 
khaṙni ՛i na:

25 For she is a breath of the power 
of God, and a pure emanation 
of the glory of the Almighty; 
therefore nothing defiled gains 
entrance into her.

26 Քանզի նշո՛յլ է մշտնջենաւոր 
լուսոյն, եւ հայելի անարա՛տ Աստուծոյ 
ազդեցութեանն. եւ պատկեր 
առատութեան նորա։

26 Kanzi nsho՛oyl e mshdnchenavor 
loosooyn, yev hayeli anara՛d 
Asdoodzo aztetsootyann. yev 
badger aṙadootyan nora:

26 For she is a reflection of eternal 
light, a spotless mirror of the 
working of God, and an image of 
his goodness.

27 Մի՛ է` եւ ամենայնի կարօղ. կա՛յ 
յինքեան` եւ զամենայն նորոգէ. եւ 
ըստ ազգաց յոգի՛ս սուրբս փոփոխի. 
բարեկամս Աստուծոյ եւ մարգարէս 
յարդարէ։

27 Mi՛ e` yev amenayni garogh. ga՛ 
hinkyan` yev zamenayn noroke. 
yev ŭsd azkats hoki՛s soorps 
popokhi. paregams Asdoodzo yev 
markares hartare:

27 Although she is but one, she 
can do all things, and while 
remaining in herself, she renews 
all things; in every generation she 
passes into holy souls and makes 
them friends of God, and prophets;

28 Ո՛չ զոք սիրէ Աստուած` բայց զայն 
որ ընդ իմաստութեան բնակիցէ։

28 Vo՛ch zok sire Asdvadz` 
payts zayn vor ŭnt imasdootyan 
pnagitse:

28 for God loves nothing so much 
as the person who lives with 
wisdom.

29 Զի գեղեցկագո՛յն է նա քան 
զարեգակն, եւ քան զամենա՛յն դիրս 
աստեղաց. ընդ լուսոյ համեմատեալ` 
առաւե՛լ գտանի։

29 Zi keghetsgako՛oyn e na kan 
zarekagn, yev kan zamena՛yn tirs 
asdeghats. ŭnt looso hamemadyal` 
aṙave՛l kdani:

29 She is more beautiful than the 
sun, and excels every constellation 
of the stars. Compared with the 
light she is found to be superior,

30 զի զնա գիշեր փոխանակէ, 
բայց իմաստութեանն ո՛չ յաղթէ 
չարութիւն։ ֍

30 zi zna kisher pokhanage, 
payts imasdootyann vo՛ch haghte 
charootyoon: ֍

30 for it is succeeded by the night, 
but against wisdom evil does not 
prevail. ֍
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Ընթերցուածս յԵսայեայ Մարգարէէ Ընթերցուածս յԵսայեայ Մարգարէէ 
61.1‑11 (ARWA)61.1‑11 (ARWA)

Ŭntertsvadzs hEsayya Markaréé Ŭntertsvadzs hEsayya Markaréé 
61.1‑11 (ARWA)61.1‑11 (ARWA)

A Reading from the Prophency of A Reading from the Prophency of 
Isaiah Isaiah 61:1‑11 (NKJV)61:1‑11 (NKJV)

1 Հոգի Տեառն ի վերայ իմ, վասն 
որոյ եւ օծ իսկ զիս, աւետարանել 
աղքատաց առաքեաց զիս, բժշկել 
զբեկեալս սրտիւք, քարոզել գերեաց 
զթողութիւն եւ կուրաց տեսանել։

1 Hoki Dyaṙn i vera im, vasn 
voro yev odz isg zis, avedaranel 
aghkadats aṙakyats zis, pjhshgel 
zpegyals srdivk, karozel keryats 
ztoghootyoon yev goorats desanel:

1 “The Spirit of the Lord GOD 
is upon Me, Because the LORD 
has anointed Me To preach good 
tidings to the poor; He has sent 
Me to heal the brokenhearted, To 
proclaim liberty to the captives, 
And the opening of the prison to 
those who are bound;

2 կոչել ամ Տեառն ընդունելի եւ 
օր հատուցման Աստուծոյ մերոյ, 
մխիթարել զամենայն սգաւորս։

2 gochel am Dyaṙn ŭntooneli yev 
or hadootsman Asdoodzo mero, 
mkhitarel zamenayn skavors:

2 To proclaim the acceptable 
year of the LORD, And the day of 
vengeance of our God; To comfort 
all who mourn,

3 տալ սգաւորաց Սիոնի փառս. 
փոխանակ մոխրոյն` օծումն 
ուրախութեան, եւ սգաւորացն 
հանդերձ փառաց` փոխանակ ոգւոցն 
վհատութեան, եւ կոչեսցին նոքա 
ազգք արդարութեան` տունկ Տեառն 
ի փառս։

3 dal skavorats Sioni paṙs. 
pokhanag mokhrooyn` odzoomn 
oorakhootyan, yev skavoratsn 
hantertz paṙats` pokhanag 
vokvotsn vhadootyan, yev 
gochestsin noka azkk artarootyan` 
doong Dyaṙn i paṙs:

3 To console those who mourn 
in Zion, To give them beauty for 
ashes, The oil of joy for mourning, 
The garment of praise for the 
spirit of heaviness; That they may 
be called trees of righteousness, 
The planting of the LORD, that He 
may be glorified.”

4 Եւ շինեսցեն զաւերակսն 
յաւիտենից, եւ զյառաջագոյն 
աւերեալսն կանգնեսցեն, եւ 
նորոգեսցեն զքաղաքս աւերեալս 
ազգաց մինչեւ յազգս։

4 Yev shinestsen zaveragsn 
havidenits, yev zhaṙachakooyn 
averyalsn ganknestsen, yev 
norokestsen zkaghaks averyals 
azkats minchev hazks:

4 And they shall rebuild the old 
ruins, They shall raise up the 
former desolations, And they 
shall repair the ruined cities, The 
desolations of many generations.
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5 Եւ եկեսցեն օտարածինք, հովիւք 
խաշանց քոց, եւ այլազգիք մաճակալք 
եւ այգեգործք քո։

5 Yev yegestsen odaradzink, 
hovivk khashants kots, yev 
aylazkik majagalk yev aykekordzk 
ko:

5 Strangers shall stand and feed 
your flocks, And the sons of the 
foreigner Shall be your plowmen 
and your vinedressers.

6 Բայց դուք` քահանայք Տեառն 
կոչեսջիք, պաշտօնեայք Աստուծոյ 
մերոյ անուանեսջիք, զզօրութիւն 
ազգաց կերիջիք, եւ մեծութեամբ 
նոցա սքանչելի լինիջիք։

6 Payts took` kahanayk Dyaṙn 
gocheschik, bashdonyak Asdoodzo 
mero anvaneschik, zzorootyoon 
azkats gerichik, yev medzootyamp 
notsa skancheli linichik:

6 But you shall be named the 
priests of the LORD, They shall 
call you the servants of our God. 
You shall eat the riches of the 
Gentiles, And in their glory you 
shall boast.

7 Փոխանակ ամօթոյ ձերոյ` կրկին 
ուրախութիւն, եւ փոխանակ 
անարգանաց ձերոց` ցնծութիւն, 
եւ ապա զերկիրն յերկրորդում 
ժառանգեսցեն, եւ ուրախութիւն 
յաւիտենից ի վերայ գլխոց նոցա։

7 Pokhanag amoto tzero` grgin 
oorakhootyoon, yev pokhanag 
anarkanats tzerots` tsndzootyoon, 
yev aba zergirn hergrortoom 
jhaṙankestsen, yev oorakhootyoon 
havidenits i vera klkhots notsa:

7 Instead of your shame you shall 
have double honor, And instead 
of confusion they shall rejoice in 
their portion. Therefore in their 
land they shall possess double; 
Everlasting joy shall be theirs.

8 Զի ես եմ Տէր որ սիրեմ 
զարդարութիւն, եւ ատեամ 
զյափշտակութիւն յանիրաւութենէ. 
եւ տաց զվաստակս նոցա արդարոց, 
եւ ուխտ յաւիտենից ուխտեցից ընդ 
նոսա։

8 Zi yes yem Der vor sirem 
zartarootyoon, yev adyam 
zhapshdagootyoon haniravootene. 
yev dats zvasdags notsa artarots, 
yev ookhd havidenits ookhdetsits 
ŭnt nosa:

8 “For I, the LORD, love justice; 
I hate robbery for burnt offering; 
I will direct their work in truth, 
And will make with them an 
everlasting covenant.

9 Եւ ծանիցի ի մէջ ազգաց 
զաւակ նոցա, եւ ծնունդք նոցա 
ի մէջ ժողովրդոց. ամենեքին որ 
տեսանիցեն` ճանաչիցեն զնոսա թէ 
սոքա են զաւակ օրհնեալ յԱստուծոյ։

9 Yev dzanitsi i mech azkats 
zavag notsa, yev dznoontk notsa i 
mech jhoghovrtots. amenekin vor 
desanitsen` janachitsen znosa te 
soka yen zavag orhnyal hAsdoodzo:

9 Their descendants shall be 
known among the Gentiles, 
And their offspring among the 
people. All who see them shall 
acknowledge them, That they are 
the posterity whom the LORD has 
blessed.”
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10 Ուրախութեամբ ուրախ եղիցին 
ի Տէր. ցնծասցէ անձն իմ ի Տէր, զի 
զգեցոյց ինձ հանդերձ փրկութեան 
եւ պատմուճան ուրախութեան, 
իբրեւ փեսայի եդ ինձ պսակ, եւ իբրեւ 
հարսն զարդու զարդարեաց զիս։

10 Oorakhootyamp oorakh 
yeghitsin i Der. tsndzastse 
antzn im i Der, zi zketsooyts intz 
hantertz prgootyan yev badmoojan 
oorakhootyan, iprev pesayi yet 
intz bsag, yev iprev harsn zartoo 
zartaryats zis:

10 I will greatly rejoice in the 
LORD, My soul shall be joyful in 
my God; For He has clothed me 
with the garments of salvation, 
He has covered me with the robe 
of righteousness, As a bridegroom 
decks himself with ornaments, 
And as a bride adorns herself with 
her jewels.

11 Եւ իբրեւ երկիր որ աճեցուցանէ 
զծաղիկս իւր, եւ իբրեւ զպարտէզ որ 
բուսուցանէ զսերմանիս իւր. այնպէս 
ծագեսցէ Տէր զարդարութիւն իւր 
եւ զցնծութիւն առաջի ամենայն 
ազգաց։ ֍

11 Yev iprev yergir vor 
ajetsootsane zdzaghigs yoor, yev 
iprev zbardez vor poosootsane 
zsermanis yoor. aynbes dzakestse 
Der zartarootyoon yoor yev 
ztsndzootyoon aṙachi amenayn 
azkats: ֍

11 For as the earth brings forth 
its bud, As the garden causes the 
things that are sown in it to spring 
forth, So the Lord GOD will cause 
righteousness and praise to spring 
forth before all the nations. ֍
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Ընթերցուածս Պօղոս Ընթերցուածս Պօղոս 
Առաքեալի յԵբրայեցիս թղթոյն Առաքեալի յԵբրայեցիս թղթոյն 

13.1‑25 (ARWZ)13.1‑25 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Boghos Aṙakyali Ŭntertsvadzs Boghos Aṙakyali 
hEprayetsis tghtooyn hEprayetsis tghtooyn 

13.1‑25 (ARWZ)13.1‑25 (ARWZ)

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

13:1‑25 (NKJV)13:1‑25 (NKJV)

1 Եղբայրսիրութիւնը թող մնայուն 
սկզբունք ըլլայ ձեզի համար։

1 Yeghpayrsirootyoonŭ togh 
mnayoon sgzpoonk ŭlla tzezi 
hamar:

1 Let brotherly love continue.

2 Մի՛ մոռնաք հիւրասէր ըլլալ, 
որովհետեւ այդպիսով ոմանք 
առանց գիտնալու հրեշտակներ 
հիւրասիրեցին։

2 Mi՛ moṙnak hyooraser ŭllal, 
vorovhedev aytbisov vomank 
aṙants kidnaloo hreshdagner 
hyoorasiretsin:

2 Do not forget to entertain 
strangers, for by so doing some 
have unwittingly entertained 
angels.

3 Յիշեցէ՛ք բանտի մէջ եղողները, 
դուք ձեզ անոնց բանտակից զգալով։ 
Նոյնպէս յիշեցէք չարչարանքներու 
մէջ եղողները, դուք ձեզ անոնց տեղ 
դնելով։

3 Hishetse՛k pandi mech 
yeghoghnerŭ, took tzez anonts 
pandagits zkalov: Nooynbes 
hishetsek charcharankneroo mech 
yeghoghnerŭ, took tzez anonts 
degh tnelov:

3 Remember the prisoners as if 
chained with them—those who are 
mistreated—since you yourselves 
are in the body also.

4 Բոլորդ ալ պատուեցէ՛ք 
ամուսնութիւնը եւ ամուսնական 
կապը սուրբ պահեցէք, որովհետեւ 
Աստուած կը դատապարտէ 
շնացողներն ու պոռնկութիւն 
ընողները։

4 Polort al badvetse՛k 
amoosnootyoonŭ yev amoosnagan 
gabŭ soorp bahetsek, vorovhedev 
Asdvadz gŭ tadabarde 
shnatsoghnern oo boṙngootyoon 
ŭnoghnerŭ:

4 Marriage is honorable among 
all, and the bed undefiled; but 
fornicators and adulterers God will 
judge.

5 Դրամասիրութիւնը թող տեղ 
չունենայ ձեր կեանքին մէջ. գոհացէ՛ք 
ձեր ունեցածով, որովհետեւ Աստուած 
ինք կ’ըսէ. «Բնաւ երեսի վրայ պիտի 
չձգեմ եւ պիտի չլքեմ քեզ»։

5 Tramasirootyoonŭ togh degh 
choonena tzer gyankin mech. 
kohatse՛k tzer oonetsadzov, 
vorovhedev Asdvadz ink g’ŭse. 
«Pnav yeresi vra bidi chtzkem yev 
bidi chlkem kez»:

5 Let your conduct be without 
covetousness; be content with 
such things as you have. For He 
Himself has said, “I will never 
leave you nor forsake you.”
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6 Այնպէս որ, համարձակօրէն ըսենք.‑ 
«Տէրն է իմ օգնականս, հետեւաբար 
չեմ վախնար. ի՞նչ կրնայ ընել մարդը 
ինծի»։

6 Aynbes vor, hamartzagoren 
ŭsenk.‑ «Dern e im oknagans, 
hedevapar chem vakhnar. i՞nch 
grna ŭnel martŭ indzi»:

6 So we may boldly say: “The 
LORD is my helper; I will not fear. 
What can man do to me?”

7 Յիշեցէ՛ք ձեր առաջնորդները, 
որոնք Աստուծոյ խօսքը բերին ձեզի։ 
Նայեցէք թէ ի՛նչպէս ապրեցան եւ 
ի՛նչպէս մեռան անոնք, եւ օրինակ 
առէք անոնց հաւատքէն։

7 Hishetse՛k tzer aṙachnortnerŭ, 
voronk Asdoodzo khoskŭ perin 
tzezi: Nayetsek te i՛nchbes 
abretsan yev i՛nchbes meṙan 
anonk, yev orinag aṙek anonts 
havadken:

7 Remember those who rule over 
you, who have spoken the word 
of God to you, whose faith follow, 
considering the outcome of their 
conduct.

8 Յիսուս Քրիստոս նո՛յնն է միշտ 
երէկ, այսօր եւ յաւիտեան։

8 Hisoos Krisdos no՛oynn e mishd 
yereg, aysor yev havidyan:

8 Jesus Christ is the same 
yesterday, today, and forever.

9 Տեսակ‑տեսակ օտարոտի 
ուսուցումներէ մի՛ տարուիք։ Լաւ 
է որ սիրտը Աստուծոյ շնորհքով 
ամրապնդուի, քան՝ ուտելիքներու 
եւ չուտելիքներու վերաբերող 
կանոններով, որոնց հետեւողները 
ոեւէ բանով չօգտուեցան։

9 Desag‑desag odarodi 
oosootsoomnere mi՛ darvik: Lav 
e vor sirdŭ Asdoodzo shnorhkov 
amrabntvi, kan՝ oodelikneroo 
yev choodelikneroo veraperogh 
ganonnerov, voronts hedevoghnerŭ 
voyeve panov chokdvetsan:

9 Do not be carried about with 
various and strange doctrines. 
For it is good that the heart be 
established by grace, not with 
foods which have not profited 
those who have been occupied with 
them.

10 Մենք ունինք սեղան մը, որուն 
վրայ մատուցուած զոհէն ճաշակելու 
իրաւունք չունի՛ն հին սրբարանին 
ծառայող քահանաները։

10 Menk oonink seghan mŭ, 
voroon vra madootsvadz zohen 
jashageloo iravoonk chooni՛n hin 
srparanin dzaṙayogh kahananerŭ:

10 We have an altar from which 
those who serve the tabernacle 
have no right to eat.

11 Արդարեւ, այն անասունները, 
որոնց արիւնը քահանայապետին 
ձեռքով սրբարան կը տարուէր՝ իբրեւ 
մեղքի համար մատուցուած զոհ, 
անոնց մարմինները բնակութեան 
վայրէն դուրս տեղ մը կ’այրուէին։

11 Artarev, ayn anasoonnerŭ, 
voronts aryoonŭ kahanayabedin 
tzeṙkov srparan gŭ darver՝ iprev 
meghki hamar madootsvadz zoh, 
anonts marminnerŭ pnagootyan 
vayren toors degh mŭ g’ayrvein:

11 For the bodies of those animals, 
whose blood is brought into the 
sanctuary by the high priest for 
sin, are burned outside the camp.
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12 Ճիշդ այդ պատճառով՝ Յիսուս 
ի՛նք ալ քաղաքէն դուրս տարուելով 
չարչարուեցաւ, որպէսզի իր արիւնով 
սրբէ ժողովուրդին մեղքերը։

12 Jisht ayt badjaṙov՝ Hisoos 
i՛nk al kaghaken toors darvelov 
charcharvetsav, vorbeszi ir 
aryoonov srpe jhoghovoortin 
meghkerŭ:

12 Therefore Jesus also, that He 
might sanctify the people with His 
own blood, suffered outside the 
gate.

13 Արդ, եկէք մենք ալ մեր 
բնակութեան վայրերէն դուրս գանք 
եւ իրեն երթանք, մեր վրայ առնելով 
իր կրած նախատինքները,

13 Art, yegek menk al mer 
pnagootyan vayreren toors kank 
yev iren yertank, mer vra aṙnelov 
ir gradz nakhadinknerŭ,

13 Therefore let us go forth to 
Him, outside the camp, bearing 
His reproach.

14 որովհետեւ հոս՝ այս աշխարհի 
մէջ մնայուն քաղաք մը չունինք, այլ՝ 
գալիք երկնաւոր քաղաքին է որ կը 
ցանկանք։

14 vorovhedev hos՝ ays ashkharhi 
mech mnayoon kaghak mŭ 
choonink, ayl՝ kalik yergnavor 
kaghakin e vor gŭ tsangank:

14 For here we have no continuing 
city, but we seek the one to come.

15 Հետեւաբար, մենք Քրիստոսի 
միջոցաւ տեւականօրէն 
օրհներգութիւն մատուցանենք 
Աստուծոյ՝ իբրեւ զոհ, այսինքն՝ մեր 
շրթները թող իր անունը դաւանին, 
իբրեւ լաւագոյն նուէր մեր կողմէ։

15 Hedevapar, menk Krisdosi 
michotsav devaganoren 
orhnerkootyoon madootsanenk 
Asdoodzo՝ iprev zoh, aysinkn՝ mer 
shrtnerŭ togh ir anoonŭ tavanin, 
iprev lavakooyn nver mer goghme:

15 Therefore by Him let us 
continually offer the sacrifice of 
praise to God, that is, the fruit 
of our lips, giving thanks to His 
name.

16 Եւ մի՛ մոռնաք բարեգործութիւն 
ընել եւ օգնել ուրիշներուն, 
որովհետեւ ատոնք են Աստուծոյ 
կամեցած զոհերը։

16 Yev mi՛ moṙnak 
parekordzootyoon ŭnel yev oknel 
oorishneroon, vorovhedev adonk 
yen Asdoodzo gametsadz zoherŭ:

16 But do not forget to do good and 
to share, for with such sacrifices 
God is well pleased.
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17 Մտի՛կ ըրէք ձեր առաջնորդներուն 
խօսքը, որովհետեւ անոնք անքուն 
կը հսկեն ձեր հոգիներուն համար, 
գիտնալով՝ որ հաշիւ պիտի տան ձեզի 
համար. եւ հնազանդ եղէք անոնց, 
որպէսզի ուրախութեամբ կատարեն 
իրենց պաշտօնը եւ ո՛չ թէ հառաչելով, 
որովհետեւ ատիկա ձեր օգուտին 
համար չ’ըլլար։

17 Mdi՛g ŭrek tzer aṙachnortneroon 
khoskŭ, vorovhedev anonk ankoon 
gŭ hsgen tzer hokineroon hamar, 
kidnalov՝ vor hashiv bidi dan 
tzezi hamar. yev hnazant yeghek 
anonts, vorbeszi oorakhootyamp 
gadaren irents bashdonŭ yev vo՛ch 
te haṙachelov, vorovhedev adiga 
tzer okoodin hamar ch’ŭllar:

17 Obey those who rule over you, 
and be submissive, for they watch 
out for your souls, as those who 
must give account. Let them do 
so with joy and not with grief, for 
that would be unprofitable for you.

18 Աղօթեցէ՛ք մեզի համար, 
որովհետեւ համոզուած ենք թէ մեր 
խիղճը մաքուր է, եւ կ’ուզենք ամէն 
բանի մէջ ուղիղը գործել։

18 Aghotetse՛k mezi hamar, 
vorovhedev hamozvadz yenk 
te mer khighjŭ makoor e, yev 
g’oozenk amen pani mech ooghighŭ 
kordzel:

18 Pray for us; for we are confident 
that we have a good conscience, 
in all things desiring to live 
honorably.

19 Մանաւանդ կ’աղաչեմ որ աղօթէք 
ինծի համար, որպէսզի կարենամ 
աւելի շուտ ձեզի վերադառնալ։

19 Manavant g’aghachem vor 
aghotek indzi hamar, vorbeszi 
garenam aveli shood tzezi 
verataṙnal:

19 But I especially urge you to do 
this, that I may be restored to you 
the sooner.

20 Թող խաղաղութեան Աստուածը 
ձեզի կարողութիւն տայ՝ ամէն 
տեսակ բարեգործութեամբ իր կամքը 
կատարելու, որովհետեւ ի՛նքն էր որ 
մեռելներէն յարուցանեց մեր Տէր 
Յիսուսը,

20 Togh khaghaghootyan 
Asdvadzŭ tzezi garoghootyoon da՝ 
amen desag parekordzootyamp ir 
gamkŭ gadareloo, vorovhedev i՛nkn 
er vor meṙelneren harootsanets 
mer Der Hisoosŭ,

20 Now may the God of peace who 
brought up our Lord Jesus from 
the dead, that great Shepherd of 
the sheep, through the blood of the 
everlasting covenant,
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21 ան՝ որ իր արիւնով կնքուած 
յաւիտենական ուխտով Հովուապետ 
եղաւ ամբողջ հօտին։ Աստուած ինչ 
որ կը կամենայ՝ թող ներգործէ մեր 
մէջ Յիսուս Քրիստոսի միջոցաւ, որուն 
փա՜ռք յաւիտեանս։ Ամէն։

21 an՝ vor ir aryoonov gnkvadz 
havidenagan ookhdov Hovvabed 
yeghav ampoghch hodin: 
Asdvadz inch vor gŭ gamena՝ 
togh nerkordze mer mech Hisoos 
Krisdosi michotsav, voroon pa՜ṙk 
havidyans: Amen:

21 make you complete in every 
good work to do His will, working 
in you what is well pleasing in His 
sight, through Jesus Christ, to 
whom be glory forever and ever. 
Amen.

22 Եղբայրնե՛ր, կ’աղաչեմ որ լսէք այս 
կարճ նամակով տուած յորդորներս։

22 Yeghpayrne՛r, g’aghachem 
vor lsek ays garj namagov dvadz 
hortorners:

22 And I appeal to you, brethren, 
bear with the word of exhortation, 
for I have written to you in few 
words.

23 Կ’ուզեմ որ գիտնաք, թէ մեր 
եղբայրը՝ Տիմոթէոս բանտէն 
արձակուած է հիմա։ Եթէ շուտով 
մօտս գայ, միասին կու գանք ձեզ 
տեսնելու։

23 G’oozem vor kidnak, te mer 
yeghpayrŭ՝ Dimoteos panden 
artzagvadz e hima: Yete shoodov 
mods ka, miasin goo kank tzez 
desneloo:

23 Know that our brother Timothy 
has been set free, with whom I 
shall see you if he comes shortly.

24 Ողջոյններս հաղորդեցէք ձեր 
բոլոր առաջնորդներուն եւ բոլոր 
հաւատացեալներուն։ Իտալիայի 
եղբայրները կ’ողջունեն ձեզ։

24 Voghchooynners haghortetsek 
tzer polor aṙachnortneroon yev 
polor havadatsyalneroon: Idaliayi 
yeghpayrnerŭ g’oghchoonen tzez:

24 Greet all those who rule over 
you, and all the saints. Those from 
Italy greet you.

25 Աստուծոյ շնորհքը բոլորիդ հետ 
ըլլայ։ Ամէն։ ֍

25 Asdoodzo shnorhkŭ polorit hed 
ŭlla: Amen: ֍

25 Grace be with you all. Amen. ֍
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Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի 
Յիսուսի Քրիստոսի ըստ Յովհաննու Յիսուսի Քրիստոսի ըստ Յովհաննու 

10.11‑16 (ARWZ)10.11‑16 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Srpo Avedarani Ŭntertsvadzs Srpo Avedarani 
Hisoosi Krisdosi ŭsd Hovhannoo Hisoosi Krisdosi ŭsd Hovhannoo 

10.11‑16 (ARWZ)10.11‑16 (ARWZ)

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

10:1‑42 (NKJV)10:1‑42 (NKJV)

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

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

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

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

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

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

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

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

3 “To him the doorkeeper opens, 
and the sheep hear his voice; and 
he calls his own sheep by name 
and leads them out.

4 Եւ երբ իր ոչխարները դուրս 
կը հանէ՝ ի՛նք կ’առաջնորդէ, եւ 
ոչխարները կը հետեւին իրեն, 
որովհետեւ իր ձայնը կը ճանչնան։

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

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

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

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

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

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

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

6 Jesus used this illustration, but 
they did not understand the things 
which He spoke to them.
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7 Ուստի Յիսուս կրկին ըսաւ 
անոնց.‑ Հաստատ գիտցէք, թէ ե՛ս եմ 
ոչխարներուն դուռը։

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 “The thief does not come except 
to steal, and to kill, and to destroy. 
I have come that they may have 
life, and that they may have it 
more abundantly.

11 Ե՛ս եմ իրաւ հովիւը։ Իրաւ հովիւը 
իր կեանքը կու տայ ոչխարներուն 
համար.

11 Ye՛s yem irav hovivŭ: Irav 
hovivŭ ir gyankŭ goo da 
vochkharneroon hamar.

11 “I am the good shepherd. The 
good shepherd gives His life for the 
sheep.

12 մինչ վարձկանը, որ հովիւ չէ եւ 
որուն չեն պատկանիր ոչխարները, 
երբ կը տեսնէ որ գայլը կու գայ՝ 
կը լքէ ոչխարները ու կը փախչի, 
ձգելով որ գայլը յափշտակէ եւ ցրուէ 
ոչխարները,

12 minch vartzganŭ, vor hoviv 
che yev voroon chen badganir 
vochkharnerŭ, yerp gŭ desne vor 
kaylŭ goo ka՝ gŭ lke vochkharnerŭ 
oo gŭ pakhchi, tzkelov vor 
kaylŭ hapshdage yev tsrve 
vochkharnerŭ,

12 “But a hireling, he who is 
not the shepherd, one who does 
not own the sheep, sees the wolf 
coming and leaves the sheep and 
flees; and the wolf catches the 
sheep and scatters them.

13 որովհետեւ վարձկանը չի 
մտահոգուիր ոչխարներուն վիճակով։

13 vorovhedev vartzganŭ chi 
mdahokvir vochkharneroon 
vijagov:

13 “The hireling flees because he is 
a hireling and does not care about 
the sheep.
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14 Ե՛ս եմ իրաւ հովիւը։ Կը ճանչնամ 
ոչխարներս եւ անոնք ալ զիս կը 
ճանչնան,

14 Ye՛s yem irav hovivŭ: Gŭ 
janchnam vochkharners yev anonk 
al zis gŭ janchnan,

14 “I am the good shepherd; and I 
know My sheep, and am known by 
My own.

15 այնպէս՝ ինչպէս Հայրը զիս կը 
ճանչնայ եւ ես՝ Հայրը։ Ես կեանքս կու 
տամ ոչխարներուս համար։

15 aynbes՝ inchbes Hayrŭ zis 
gŭ janchna yev yes՝ Hayrŭ: Yes 
gyanks goo dam vochkharneroos 
hamar:

15 “As the Father knows Me, even 
so I know the Father; and I lay 
down My life for the sheep.

16 Տակաւին ուրիշ ոչխարներ ալ 
ունիմ, որոնք այս փարախէն դուրս 
են. պարտաւոր եմ զանոնք եւս ներս 
բերել։ Անոնք ալ ինծի մտիկ պիտի 
ընեն, եւ պիտի ըլլան մէկ հօտ՝ մէկ 
հովիւով։

16 Dagavin oorish vochkharner al 
oonim, voronk ays parakhen toors 
yen. bardavor yem zanonk yevs 
ners perel: Anonk al indzi mdig 
bidi ŭnen, yev bidi ŭllan meg hod՝ 
meg hovivov:

16 “And other sheep I have which 
are not of this fold; them also I 
must bring, and they will hear My 
voice; and there will be one flock 
and one shepherd.

17 Հայրը զիս կը սիրէ, որովհետեւ 
կեանքս կու տամ՝ վերստին առնելու 
համար զայն։

17 Hayrŭ zis gŭ sire, vorovhedev 
gyanks goo dam՝ versdin aṙneloo 
hamar zayn:

17 “Therefore My Father loves Me, 
because I lay down My life that I 
may take it again.

18 Ոչ ոք կրնայ կեանքս ինձմէ խլել։ 
Ես իմ կամքովս կեանքս կու տամ։ 
Իրաւունք ունիմ զայն տալու, ինչպէս 
նաեւ իրաւունք ունիմ զայն կրկին 
առնելու։ Ահա այսպէս պատուիրեց 
Հայրս ինծի։

18 Voch vok grna gyanks intzme 
khlel: Yes im gamkovs gyanks goo 
dam: Iravoonk oonim zayn daloo, 
inchbes nayev iravoonk oonim 
zayn grgin aṙneloo: Aha aysbes 
badvirets Hayrs indzi:

18 “No one takes it from Me, but I 
lay it down of Myself. I have power 
to lay it down, and I have power 
to take it again. This command I 
have received from My Father.”

19 Դարձեալ երկպառակութիւն 
ինկաւ Հրեաներուն մէջ՝ այս 
խօսքերուն պատճառով։

19 Tartzyal yergbaṙagootyoon 
ingav Hryaneroon mech՝ ays 
khoskeroon badjaṙov:

19 Therefore there was a division 
again among the Jews because of 
these sayings.

20 Անոնցմէ շատեր կ’ըսէին.‑ Դեւ 
կայ անոր ներսիդին եւ խենթացած է. 
ինչո՞ւ մտիկ կ’ընէք իրեն։

20 Anontsme shader g’ŭsein.‑ Tev 
ga anor nersitin yev khentatsadz 
e. incho՞o mdig g’ŭnek iren:

20 And many of them said, “He 
has a demon and is mad. Why do 
you listen to Him?”
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21 Բայց ուրիշներ ալ կ’ըսէին.‑ Ըսած 
խօսքերը դիւահարի խօսքեր չեն. 
միթէ դեւը կրնա՞յ կոյրի մը աչքերը 
բանալ։

21 Payts oorishner al g’ŭsein.‑ 
Ŭsadz khoskerŭ tivahari khosker 
chen. mite tevŭ grna՞ gooyri mŭ 
achkerŭ panal:

21 Others said, “These are not the 
words of one who has a demon. 
Can a demon open the eyes of the 
blind?”

22 Ձմեռ էր. Երուսաղէմի 
մէջ տաճարին նաւակատիքի 
տօնակատարութիւնը տեղի 
կ’ունենար։

22 Tzmeṙ er. Yeroosaghemi 
mech dajarin navagadiki 
donagadarootyoonŭ deghi 
g’oonenar:

22 Now it was the Feast of 
Dedication in Jerusalem, and it 
was winter.

23 Յիսուս տաճարին Սողոմոնի 
սիւնագաւիթին մէջ կ’երթեւեկէր,

23 Hisoos dajarin Soghomoni 
syoonakavitin mech g’erteveger,

23 And Jesus walked in the 
temple, in Solomon's porch.

24 երբ իր շուրջ հաւաքուեցան 
Հրեաները եւ հարցուցին.‑ Մինչեւ ե՞րբ 
մեր հոգին պիտի հանես. եթէ դուն ես 
Քրիստոսը՝ յստակ ըսէ մեզի։

24 yerp ir shoorch havakvetsan 
Hryanerŭ yev hartsootsin.‑ 
Minchev ye՞rp mer hokin bidi 
hanes. yete toon yes Krisdosŭ՝ 
hsdag ŭse mezi:

24 Then the Jews surrounded Him 
and said to Him, “How long do You 
keep us in doubt? If You are the 
Christ, tell us plainly.”

25 Յիսուս պատասխանեց.‑ Արդէն 
իսկ ձեզի ըսած եմ, սակայն չէք 
հաւատար։ Այն գործերը որ Հօրս 
անունով կը կատարեմ, անոնք իսկ կը 
վկայեն՝ թէ ով եմ ես։

25 Hisoos badaskhanets.‑ Arten 
isg tzezi ŭsadz yem, sagayn chek 
havadar: Ayn kordzerŭ vor Hors 
anoonov gŭ gadarem, anonk isg gŭ 
vgayen՝ te ov yem yes:

25 Jesus answered them, “I told 
you, and you do not believe. The 
works that I do in My Father's 
name, they bear witness of Me.

26 Բայց դուք չէք հաւատար, 
որովհետեւ իմ ոչխարներէս չէք։

26 Payts took chek havadar, 
vorovhedev im vochkharneres 
chek:

26 “But you do not believe, because 
you are not of My sheep, as I said 
to you.

27 Ես ոչխարներս կը ճանչնամ. 
անոնք ձայնս կը լսեն եւ կը հետեւին 
ինծի,

27 Yes vochkharners gŭ janchnam. 
anonk tzayns gŭ lsen yev gŭ 
hedevin indzi,

27 “My sheep hear My voice, and I 
know them, and they follow Me.
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28 եւ ես անոնց յաւիտենական 
կեանք կու տամ. անոնք բնաւ պիտի 
չկորսուին։ Ոչ ոք պիտի կարենայ 
զանոնք յափշտակել իմ ձեռքէս։

28 yev yes anonts havidenagan 
gyank goo dam. anonk pnav bidi 
chgorsvin: Voch vok bidi garena 
zanonk hapshdagel im tzeṙkes:

28 “And I give them eternal life, 
and they shall never perish; 
neither shall anyone snatch them 
out of My hand.

29 Հայրս այդ ոչխարները ինծի 
տուաւ, եւ ոչ ոք կրնայ յափշտակել 
զանոնք իմ Հօրս ձեռքէն, որովհետեւ 
Հայրս բոլորէն աւելի մեծ է։

29 Hayrs ayt vochkharnerŭ 
indzi dvav, yev voch vok grna 
hapshdagel zanonk im Hors 
tzeṙken, vorovhedev Hayrs poloren 
aveli medz e:

29 “My Father, who has given 
them to Me, is greater than all; 
and no one is able to snatch them 
out of My Father's hand.

30 Ես եւ Հայրս մէկ ենք։ 30 Yes yev Hayrs meg yenk: 30 “I and My Father are one.”

31 Հրեաները քարեր առին՝ 
քարկոծելու համար զինք։

31 Hryanerŭ karer aṙin՝ 
kargodzeloo hamar zink:

31 Then the Jews took up stones 
again to stone Him.

32 Յիսուս ըսաւ անոնց.‑ Հօրս կողմէ 
բազմաթիւ բարի գործեր կատարեցի 
ձեր ներկայութեան, անոնցմէ ո՞ր 
մէկուն համար կ’ուզէք քարկոծել զիս։

32 Hisoos ŭsav anonts.‑ Hors 
goghme pazmativ pari kordzer 
gadaretsi tzer nergayootyan, 
anontsme vo՞r megoon hamar 
g’oozek kargodzel zis:

32 Jesus answered them, “Many 
good works I have shown you from 
My Father. For which of those 
works do you stone Me?”

33 Հրեաները պատասխանեցին.‑ 
Բարի գործերուդ համար չէ որ 
կ’ուզենք քարկոծել քեզ, այլ՝ քու 
ըրած հայհոյութեանդ համար, 
որովհետեւ դուն մարդ ես եւ դուն քեզ 
Աստուած կ’ընես։

33 Hryanerŭ badaskhanetsin.‑ 
Pari kordzeroot hamar che vor 
g’oozenk kargodzel kez, ayl՝ koo 
ŭradz hayhooyootyant hamar, 
vorovhedev toon mart yes yev toon 
kez Asdvadz g’ŭnes:

33 The Jews answered Him, 
saying, “For a good work we do not 
stone You, but for blasphemy, and 
because You, being a Man, make 
Yourself God.”

34 Յիսուս պատասխանեց անոնց.‑ Չէ՞ 
որ ձեր Օրէնքին մէջ գրուած է՝ «Ես 
ըսի թէ աստուածներ էք»։

34 Hisoos badaskhanets anonts.‑ 
Che՞ vor tzer Orenkin mech krvadz 
e՝ «Yes ŭsi te asdvadzner ek»:

34 Jesus answered them, “Is it not 
written in your law, ‘I said, “You 
are gods”’?
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35 Ահաւասիկ Աստուած ինք 
«աստուածներ» կ’անուանէ այն 
մարդիկը, որոնց իր խօսքը կ’ուղղէ։ Եւ 
Սուրբ գիրքին ըսածը կարելի չէ ջնջել։

35 Ahavasig Asdvadz ink 
«asdvadzner» g’anvane ayn 
martigŭ, voronts ir khoskŭ 
g’ooghghe: Yev Soorp kirkin 
ŭsadzŭ gareli che chnchel:

35 “If He called them gods, to 
whom the word of God came (and 
the Scripture cannot be broken),

36 Արդ, Հայրը ինք ընտրեց զիս եւ 
աշխարհ ղրկեց. եւ որովհետեւ ըսի 
թէ Աստուծոյ Որդին եմ՝ ասո՞ր համար 
«Կը հայհոյես» կ’ըսէք։

36 Art, Hayrŭ ink ŭndrets zis yev 
ashkharh ghrgets. yev vorovhedev 
ŭsi te Asdoodzo Vortin yem՝ aso՞r 
hamar «Gŭ hayhooyes» g’ŭsek:

36 “do you say of Him whom the 
Father sanctified and sent into 
the world, ‘You are blaspheming,’ 
because I said, ‘I am the Son of 
God’?

37 Եթէ ես իմ Հօրս ուզած գործերը 
չկատարեմ՝ մի՛ հաւատաք ինծի.

37 Yete yes im Hors oozadz 
kordzerŭ chgadarem՝ mi՛ havadak 
indzi.

37 “If I do not do the works of My 
Father, do not believe Me;

38 իսկ եթէ կը կատարեմ՝ նոյնիսկ 
եթէ ինծի չէք հաւատար, բայց 
գործերուս հաւատացէք, որպէսզի 
գիտնաք ու ճանչնաք թէ Հայրը իմ 
մէջս է եւ ես՝ Հօրս մէջ։

38 isg yete gŭ gadarem՝ nooynisg 
yete indzi chek havadar, payts 
kordzeroos havadatsek, vorbeszi 
kidnak oo janchnak te Hayrŭ im 
mechs e yev yes՝ Hors mech:

38 “but if I do, though you do not 
believe Me, believe the works, that 
you may know and believe that the 
Father is in Me, and I in Him.”

39 Դարձեալ ուզեցին բռնել Յիսուսը, 
բայց անիկա խոյս տուաւ անոնց 
ձեռքէն։

39 Tartzyal oozetsin pṙnel 
Hisoosŭ, payts aniga khooys dvav 
anonts tzeṙken:

39 Therefore they sought again to 
seize Him, but He escaped out of 
their hand.

40 Ապա կրկին գնաց Յորդանան 
գետին դիմացի կողմը, հոն՝ ուր 
Յովհաննէս նախապէս կը գտնուէր եւ 
կը մկրտէր։ Ու հոն մնաց։

40 Aba grgin knats Hortanan 
kedin timatsi goghmŭ, hon՝ oor 
Hovhannes nakhabes gŭ kdnver 
yev gŭ mgrder: Oo hon mnats:

40 And He went away again 
beyond the Jordan to the place 
where John was baptizing at first, 
and there He stayed.

41 Շատեր եկան իրեն. անոնք 
կ’ըսէին.‑ Յովհաննէս ոեւէ հրաշք 
չգործեց,

41 Shader yegan iren. anonk 
g’ŭsein.‑ Hovhannes voyeve hrashk 
chkordzets,

41 Then many came to Him and 
said, “John performed no sign, 
but all the things that John spoke 
about this Man were true.”
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42 բայց ինչ որ ըսաւ այս մարդուն 
մասին՝ ճիշդ էր։ Եւ հոն շատեր 
հաւատացին Յիսուսի։ ֍

42 payts inch vor ŭsav ays 
martoon masin՝ jisht er: Yev hon 
shader havadatsin Hisoosi: ֍

42 And many believed in Him 
there. ֍


