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

2022‑05‑01 2022‑05‑01 2022‑05‑01

Կիրակի Giragi Sunday

ԴՁ Ta Tsa Ta Tsa

Գ. կիւրակէ, ԺԵ. օր Յարութեան. Աշխարհամատրան. 
Կանաչ կիւրակէ.

4. gyoorage, 15. or Harootyan. 
Ashkharhamadran. Ganach gyoorage.

Fourth Sunday, 15th day of Resurrection. World 
Church. Green Sunday.

ԺամամուտԺամամուտ JhamamoodJhamamood IntroitIntroit

Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց. Krisdos haryav i meṙelots. Christ is risen from the dead.

մահուամբ զմահ կոխեաց, mahvamp zmah gokhyats, Trampling death by death,

եւ յարութեամբն Իւրով, yev harootyampn Yoorov, and by his resurrection,

մեզ զկեանս պարգեւեաց։ mez zgyans barkevyats: he granted us life.

Նմա՝ փա՜ռք, յաւիտեանս։ Ամէն։ Nma՝ pa՜ṙk, havidyans: Amen: To him glory, forever. Amen

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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Շարական Շարական (Բ.231) Sharagan Sharagan (2.231) Hymn Hymn (2.231)

Գովեա՛, Երուսաղէ՛մ, զՏէր Kovya՛, Yeroosaghe՛m, zDer Praise the Lord, O Jerusalem.

Յարեաւ Քրիստոս ի մեռելոց. 
Ալէլուիա.

Haryav Krisdos i meṙelots. 
Alleluia.

Christ is risen from the dead. 
Alleluia!

Եկա՛յք, ժողովո՛ւրդք, երգեցէ՛ք Տեառն. 
Ալէլուիա.

Yega՛yk, jhoghovo՛ortk, yerketse՛k 
Dyaṙn. Alleluia.

Come, you peoples, sing to the 
Lord. Alleluia!

Յարուցելոյն ի մեռելոց՝ Ալէլուիա. Harootselooyn i meṙelots՝ Alleluia. To Him who is risen from the dead, 
Alleluia!

Որ զաշխարհս լուսաւորեաց՝ 
Ալէլուիա.

Vor zashkharhs loosavoryats՝ 
Alleluia.

To Him who has enlightened the 
world, Alleluia!
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Ընթերցուածս Գործոց Առաքելոց Ընթերցուածս Գործոց Առաքելոց 
9.23‑31 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Kordzots Aṙakelots Ŭntertsvadzs Kordzots Aṙakelots 
9.23‑31 (ARWZ)

A Reading from the Acts of the A Reading from the Acts of the 
Apostles Apostles 9:23‑31 (NKJV)

23 Ժամանակ մը ետք, Դամասկոսի 
Հրեաները որոշեցին Սօղոսը սպաննել։

23 Jhamanag mŭ yedk, Tamasgosi 
Hryanerŭ voroshetsin Soghosŭ 
sbannel:

23 Now after many days were past, 
the Jews plotted to kill him.

24 Սակայն Սօղոս իմացաւ անոնց 
նենգութիւնը, թէ՝ գիշեր ու ցերեկ կը 
հսկէին քաղաքին դռներուն առջեւ, 
որպէսզի սպաննեն զինք։

24 Sagayn Soghos imatsav anonts 
nenkootyoonŭ, te՝ kisher oo tsereg 
gŭ hsgein kaghakin tṙneroon 
aṙchev, vorbeszi sbannen zink:

24 But their plot became known to 
Saul. And they watched the gates 
day and night, to kill him.

25 Ուստի հաւատացեալները զինք 
գիշեր մը զամբիւղի մը մէջ դնելով 
պարիսպէն վար իջեցուցին։

25 Oosdi havadatsyalnerŭ zink 
kisher mŭ zampyooghi mŭ mech 
tnelov barisben var ichetsootsin:

25 Then the disciples took him by 
night and let him down through 
the wall in a large basket.

26 Սօղոս Երուսաղէմ եկաւ եւ կը 
ջանար հաւատացեալներուն հետ 
շփման մէջ մտնել. բայց բոլորն ալ կը 
վախնային իրմէ, չհաւատալով թէ 
Քրիստոսի աշակերտ դարձած է։

26 Soghos Yeroosaghem yegav yev 
gŭ chanar havadatsyalneroon hed 
shpman mech mdnel. payts polorn 
al gŭ vakhnayin irme, chhavadalov 
te Krisdosi ashagerd tartzadz e:

26 And when Saul had come to 
Jerusalem, he tried to join the 
disciples; but they were all afraid 
of him, and did not believe that he 
was a disciple.

27 Սակայն Բառնաբաս առաւ 
Սօղոսը, առաքեալներուն տարաւ եւ 
անոնց պատմեց՝ թէ ի՛նչպէս Սօղոս 
ճամբուն վրայ Տէրը տեսած եւ անոր 
հետ խօսած է, եւ թէ ի՛նչպէս Յիսուսի 
անունով համարձակօրէն քարոզած է 
Դամասկոսի մէջ։

27 Sagayn Paṙnapas aṙav Soghosŭ, 
aṙakyalneroon darav yev anonts 
badmets՝ te i՛nchbes Soghos 
jampoon vra Derŭ desadz yev 
anor hed khosadz e, yev te i՛nchbes 
Hisoosi anoonov hamartzagoren 
karozadz e Tamasgosi mech:

27 But Barnabas took him and 
brought him to the apostles. And 
he declared to them how he had 
seen the Lord on the road, and 
that He had spoken to him, and 
how he had preached boldly at 
Damascus in the name of Jesus.

28 Անկէ ետք Սօղոս առաքեալներուն 
հետ կը մնար ու կը շրջէր Երուսաղէմի 
մէջ, եւ համարձակօրէն կը քարոզէր 
Տէր Յիսուսի անունով։

28 Ange yedk Soghos 
aṙakyalneroon hed gŭ mnar oo gŭ 
shrcher Yeroosaghemi mech, yev 
hamartzagoren gŭ karozer Der 
Hisoosi anoonov:

28 So he was with them at 
Jerusalem, coming in and going 
out.
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29 Կը խօսէր ու կը վիճէր յատկապէս 
յունախօս Հրեաներուն հետ, որոնք 
զինք սպաննելու ձեւ մը կը խորհէին։

29 Gŭ khoser oo gŭ vijer hadgabes 
hoonakhos Hryaneroon hed, 
voronk zink sbanneloo tzev mŭ gŭ 
khorhein:

29 And he spoke boldly in the 
name of the Lord Jesus and 
disputed against the Hellenists, 
but they attempted to kill him.

30 Հաւատացեալ եղբայրները երբ 
իմացան, Կեսարիա փախցուցին 
Սօղոսը, եւ հոնկէ ալ Տարսոն 
ղրկեցին։

30 Havadatsyal yeghpayrnerŭ yerp 
imatsan, Gesaria pakhtsootsin 
Soghosŭ, yev honge al Darson 
ghrgetsin:

30 When the brethren found 
out, they brought him down to 
Caesarea and sent him out to 
Tarsus.

31 Եկեղեցին ամբողջ Հրէաստանի, 
Գալիլեայի եւ Սամարիայի մէջ 
խաղաղութիւն կը վայելէր եւ կը 
զօրանար։ Սուրբ Հոգիին օգնութեամբ 
հաւատացեալները կը բազմանային 
եւ Տիրոջ երկիւղովը կ’ապրէին։ ֍

31 Yegeghetsin ampoghch 
Hreasdani, Kalilyai yev Samariayi 
mech khaghaghootyoon gŭ vayeler 
yev gŭ zoranar: Soorp Hokiin 
oknootyamp havadatsyalnerŭ 
gŭ pazmanayin yev Diroch 
yergyooghovŭ g’abrein: ֍

31 Then the churches throughout 
all Judea, Galilee, and Samaria 
had peace and were edified. And 
walking in the fear of the Lord and 
in the comfort of the Holy Spirit, 
they were multiplied. ֍
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Ընթերցուածս Պետրոսի առաքելոյն Ընթերցուածս Պետրոսի առաքելոյն 
՚ի Կաթողիկեայց առաջին թղթոյն ՚ի Կաթողիկեայց առաջին թղթոյն 

2.1‑10 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Bedrosi aṙakelooyn Ŭntertsvadzs Bedrosi aṙakelooyn 
՚i Gatoghigyayts aṙachin tghtooyn ՚i Gatoghigyayts aṙachin tghtooyn 

2.1‑10 (ARWZ)

A Reading from the First A Reading from the First 
Universal Epistle of Peter Universal Epistle of Peter 

2:1‑10 (NKJV)

1 Հետեւաբար մէկդի՛ ձգեցէք 
ամէն տեսակի չար մտածում ու 
նենգութիւն, կեղծաւորութիւն 
ու նախանձ եւ ամէն տեսակի 
չարախօսութիւն։

1 Hedevapar megti՛ tzketsek 
amen desagi char mdadzoom oo 
nenkootyoon, geghdzavorootyoon 
oo nakhantz yev amen desagi 
charakhosootyoon:

1 Therefore, laying aside all 
malice, all deceit, hypocrisy, envy, 
and all evil speaking,

2 Որպէս հաւատքի նորածին 
մանուկներ՝ Աստուծոյ խօսքին 
անխարդախ կաթին փափաքեցէք, 
որպէսզի անով աճիք եւ փրկութեան 
հասնիք։

2 Vorbes havadki noradzin 
manoogner՝ Asdoodzo khoskin 
ankhartakh gatin papaketsek, 
vorbeszi anov ajik yev prgootyan 
hasnik:

2 as newborn babes, desire the 
pure milk of the word, that you 
may grow thereby,

3 «Անգամ մը որ Տիրոջ խօսքին համը 
առնէք, պիտի տեսնէք թէ քաղցր է 
ան»։

3 «Ankam mŭ vor Diroch khoskin 
hamŭ aṙnek, bidi desnek te 
kaghtsr e an»:

3 if indeed you have tasted that 
the Lord is gracious.

4 Մօտեցէ՛ք անոր, Քրիստոսի, 
որովհետեւ ի՛նքն է այն կենդանի 
վէմը, որ թէպէտ մարդոցմէ 
մերժուած, բայց Աստուծմէ ընտրուած 
պատուական վէմն է։

4 Modetse՛k anor, Krisdosi, 
vorovhedev i՛nkn e ayn gentani 
vemŭ, vor tebed martotsme 
merjhvadz, payts Asdoodzme 
ŭndrvadz badvagan vemn e:

4 Coming to Him as to a living 
stone, rejected indeed by men, but 
chosen by God and precious,

5 Այսպիսով դո՛ւք ալ, որպէս կենդանի 
քարեր, Քրիստոսի վէմին վրայ կը 
կառուցուիք՝ իբրեւ հոգեւոր տաճար. 
իւրաքանչիւրդ կը դառնաք անարատ 
քահանաներ եւ Յիսուս Քրիստոսի 
միջոցաւ հոգեւոր ընդունելի 
պատարագ կը մատուցանէք 
Աստուծոյ։

5 Aysbisov to՛ok al, vorbes gentani 
karer, Krisdosi vemin vra gŭ 
gaṙootsvik՝ iprev hokevor dajar. 
yoorakanchyoort gŭ taṙnak anarad 
kahananer yev Hisoos Krisdosi 
michotsav hokevor ŭntooneli 
badarak gŭ madootsanek 
Asdoodzo:

5 you also, as living stones, are 
being built up a spiritual house, 
a holy priesthood, to offer up 
spiritual sacrifices acceptable to 
God through Jesus Christ.
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6 Որովհետեւ մարգարէութեան մէջ 
գրուած է.‑ «Ահա ես Սիոնի մէջ կը 
դնեմ ընտրուած վէմ մը, պատուական 
անկիւնաքար մը. անոր հաւատացողը 
յուսախաբ պիտի չըլլայ»։

6 Vorovhedev markareootyan 
mech krvadz e.‑ «Aha yes Sioni 
mech gŭ tnem ŭndrvadz vem mŭ, 
badvagan angyoonakar mŭ. anor 
havadatsoghŭ hoosakhap bidi 
chŭlla»:

6 Therefore it is also contained 
in the Scripture, “Behold, I lay in 
Zion A chief cornerstone, elect, 
precious, And he who believes on 
Him will by no means be put to 
shame.”

7 Քանի դուք հաւատացիք 
Քրիստոսի, անիկա ձեզի համար 
պատուական վէմը եղաւ. մինչդեռ 
չհաւատացողներուն համար՝ անիկա 
«Այն քարն է, որ թէպէտ շինողները 
մերժեցին գործածել, բայց ինք 
անկիւնաքարը եղաւ»,

7 Kani took havadatsik 
Krisdosi, aniga tzezi hamar 
badvagan vemŭ yeghav. 
minchteṙ chhavadatsoghneroon 
hamar՝ aniga «Ayn karn 
e, vor tebed shinoghnerŭ 
merjhetsin kordzadzel, payts ink 
angyoonakarŭ yeghav»,

7 Therefore, to you who believe, He 
is precious; but to those who are 
disobedient, “The stone which the 
builders rejected Has become the 
chief cornerstone,”

8 կամ՝ «Այն քարն է, որ գլորումի 
եւ գայթակղութեան առիթ» պիտի 
ըլլայ անոնց համար՝ որոնք Աստուծոյ 
խօսքը անհամոզիչ գտնելով կը 
գայթակղին, ինչպէս որ Աստուած 
նախատեսած էր։

8 gam՝ «Ayn karn e, vor kloroomi 
yev kaytagghootyan aṙit» bidi ŭlla 
anonts hamar՝ voronk Asdoodzo 
khoskŭ anhamozich kdnelov gŭ 
kaytagghin, inchbes vor Asdvadz 
nakhadesadz er:

8 and “A stone of stumbling And 
a rock of offense.” They stumble, 
being disobedient to the word, to 
which they also were appointed.

9 Գալով ձեզի, դուք ընտրուած 
ցեղ մըն էք, թագաւորելու կոչուած 
քահանաներ, սուրբ ազգ մը, 
Աստուծոյ սեփական ժողովուրդը. եւ 
ձեր պարտականութիւնն է քարոզել 
զօրութիւնը անոր՝ որ ձեզ խաւարէն 
իր սքանչելի լոյսին կանչեց։

9 Kalov tzezi, took ŭndrvadz tsegh 
mŭn ek, takavoreloo gochvadz 
kahananer, soorp azk mŭ, 
Asdoodzo sepagan jhoghovoortŭ. 
yev tzer bardaganootyoonn e 
karozel zorootyoonŭ anor՝ vor 
tzez khavaren ir skancheli looysin 
ganchets:

9 But you are a chosen generation, 
a royal priesthood, a holy nation, 
His own special people, that you 
may proclaim the praises of Him 
who called you out of darkness into 
His marvelous light;



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 7 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

10 Որովհետեւ հիմա Աստուծոյ 
ժողովուրդն էք, մինչ նախապէս չէիք. 
հիմա իր ողորմութիւնը կը վայելէք, 
մինչ նախապէս զրկուած էինք 
անկէ։ ֍

10 Vorovhedev hima Asdoodzo 
jhoghovoortn ek, minch nakhabes 
cheik. hima ir voghormootyoonŭ gŭ 
vayelek, minch nakhabes zrgvadz 
eink ange: ֍

10 who once were not a people but 
are now the people of God, who 
had not obtained mercy but now 
have obtained mercy. ֍
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Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ Alleluia՜: Alleluia՜:Alleluia՜: Alleluia՜: Alleluia! Alleluia!Alleluia! Alleluia!

Գովեա՛, Երուսաղէ՛մ, զՏէր եւ օրհնեա՛ 
զԱստուած քո, Սիո՛ն։

Kovya՛, Yeroosaghe՛m, zDer yev 
orhnya՛ zAsdvadz ko, Sio՛n:

1 Praise the Lord, O Jerusalem; 
Praise your God, O Zion,

Զի զօրացոյց զնիգս դրանց քոց եւ 
օրհնեաց զորդիս քո ի քեզ։

Zi zoratsooyts zniks trants kots 
yev orhnyats zortis ko i kez:

2 For He strengthens the bars 
of your gates; He blesses your 
children within you;

Ո եդ զսահմանս քո ի խաղաղութիւն, 
պարարտութեամբ ցորենոյ լցոյց 
զքեզ։

Vo yet zsahmans ko i 
khaghaghootyoon, barardootyamp 
tsoreno ltsooyts zkez:

3 He who grants your borders 
peace, And fills you with the finest 
of wheat;

Առաքէ զբան Իւր յերկիր, վաղվաղ 
ընթանան պատգամք Նորա։

Aṙake zpan Yoor hergir, vaghvagh 
ŭntanan badkamk Nora:

4 He who sends His teaching to 
earth Until His word shall run 
swiftly,

Դնէ զձիւն որպէս զասր եւ զմէգ 
որպէս փոշի ցանեաց։

Tne ztzyoon vorbes zasr yev zmek 
vorbes poshi tsanyats:

5 Giving snow like wool, 
Sprinkling mist like ashes,

Արկանէ զսառն որպէս պատառս. 
առաջի ցրտոյ Նորա ո՞ կարէ կալ։

Argane zsaṙn vorbes badaṙs. 
aṙachi tsrdo Nora vo՞ gare gal:

6 Casting His ice like morsels; 
Who shall withstand His winter?

Առաքէ զբան Իւր եւ հալէ զնոսա. 
շնչեսցեն հողմք, եւ գնասցեն ջուրք։

Aṙake zpan Yoor yev hale znosa. 
shnchestsen hoghmk, yev knastsen 
choork:

7 He shall send His word and melt 
them; His wind shall blow, and the 
waters shall flow,

Պատմէ զբան Իւր Յակոբայ, 
զարդարութիւն եւ զիրաւունս՝ 
Իսրայելի։

Badme zpan Yoor Hagopa, 
zartarootyoon yev ziravoons՝ 
Israyeli:

8 He who declares His word 
to Jacob, His ordinances and 
judgments to Israel.

Ոչ այսպէս արար ամենայն ազգաց 
Տէր եւ զդատաստանս Իւր ոչ 
յայտնեաց նոցա։ ֍

Voch aysbes arar amenayn azkats 
Der yev ztadasdans Yoor voch 
haydnyats notsa: ֍

9 He did not do so with other 
nations, Nor did He show His 
judgments to them. ֍
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Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի 
Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ 

Յովհաննու Յովհաննու 2։23‑3։12 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Srpo Avedarani Ŭntertsvadzs Srpo Avedarani 
Hisoosi Krisdosi vor ŭsd Hisoosi Krisdosi vor ŭsd 

Hovhannoo Hovhannoo 2:23‑3:12 (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 

2:23‑3:12 (NKJV)

23 Զատիկի տօնին, մինչ Յիսուս 
Երուսաղէմ կը գտնուէր, շատեր 
հաւատացին իրեն, երբ տեսան անոր 
գործած հրաշքները։

23 Zadigi donin, minch Hisoos 
Yeroosaghem gŭ kdnver, shader 
havadatsin iren, yerp desan anor 
kordzadz hrashknerŭ:

23 Now when He was in Jerusalem 
at the Passover, during the feast, 
many believed in His name when 
they saw the signs which He did.

24 Սակայն Յիսուս ինքզինք չէր 
վստահեր անոնց, որովհետեւ բոլորն 
ալ կը ճանչնար

24 Sagayn Hisoos inkzink cher 
vsdaher anonts, vorovhedev polorn 
al gŭ janchnar

24 But Jesus did not commit 
Himself to them, because He knew 
all men,

25 եւ պէտք չունէր ոեւէ մէկուն 
մասին ուրիշին վկայութեան, քանի 
ինք գիտէր թէ ի՛նչ կայ մարդոց 
սիրտին մէջ։

25 yev bedk chooner voyeve 
megoon masin oorishin 
vgayootyan, kani ink kider te i՛nch 
ga martots sirdin mech:

25 and had no need that anyone 
should testify of man, for He knew 
what was in man.

1 Նիկոդեմոս անունով Փարիսեցի 
մարդ մը կար, Հրեայ իշխան մը,

1 Nigotemos anoonov Parisetsi 
mart mŭ gar, Hrya ishkhan mŭ,

1 There was a man of the 
Pharisees named Nicodemus, a 
ruler of the Jews.

2 որ գիշերով Յիսուսի քով եկաւ եւ 
ըսաւ անոր. Վարդապե՛տ, գիտենք 
որ դուն Աստուծոյ կողմէ ղրկուած 
ուսուցիչ մըն ես, որովհետեւ ո՛չ 
ոք կրնայ գործել քու կատարած 
հրաշքներդ, եթէ Աստուած անոր հետ 
չըլլայ։

2 vor kisherov Hisoosi kov yegav 
yev ŭsav anor. Vartabe՛d, kidenk 
vor toon Asdoodzo goghme 
ghrgvadz oosootsich mŭn yes, 
vorovhedev vo՛ch vok grna kordzel 
koo gadaradz hrashknert, yete 
Asdvadz anor hed chŭlla:

2 This man came to Jesus by night 
and said to Him, “Rabbi, we know 
that You are a teacher come from 
God; for no one can do these signs 
that You do unless God is with 
him.”

3 Յիսուս պատասխանեց անոր.‑ 
Լաւ գիտցիր, որ եթէ մէկը վերստին 
չծնի՝ չի կրնար տեսնել Աստուծոյ 
արքայութիւնը։

3 Hisoos badaskhanets anor.‑ Lav 
kidtsir, vor yete megŭ versdin 
chdzni՝ chi grnar desnel Asdoodzo 
arkayootyoonŭ:

3 Jesus answered and said to him, 
“Most assuredly, I say to you, 
unless one is born again, he cannot 
see the kingdom of God.”
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4 Նիկոդեմոս հարցուց անոր.‑ Ծեր 
մարդ մր ինչպէ՞ս կրնայ ծնիլ։ Կարելի՞ 
բան է որ ան կրկին մտնէ իր մօր 
որովայնը եւ ծնի։

4 Nigotemos hartsoots anor.‑ Dzer 
mart mr inchbe՞s grna dznil: Gareli՞ 
pan e vor an grgin mdne ir mor 
vorovaynŭ yev dzni:

4 Nicodemus said to Him, “How 
can a man be born when he is old? 
Can he enter a second time into 
his mother's womb and be born?”

5 Յիսուս պատասխանեց.‑ Հաստատ 
գիտցիր, որ եթէ մէկը ջուրէն եւ 
Հոգիէն չծնի՝ չի կրնար Աստուծոյ 
արքայութիւնը մտնել,

5 Hisoos badaskhanets.‑ Hasdad 
kidtsir, vor yete megŭ chooren yev 
Hokien chdzni՝ chi grnar Asdoodzo 
arkayootyoonŭ mdnel,

5 Jesus answered, “Most 
assuredly, I say to you, unless one 
is born of water and the Spirit, he 
cannot enter the kingdom of God.

6 որովհետեւ մարմինէն ծնածը 
մարմին է, իսկ հոգիէն ծնածը՝ հոգի։

6 vorovhedev marminen dznadzŭ 
marmin e, isg hokien dznadzŭ՝ 
hoki:

6 “That which is born of the flesh 
is flesh, and that which is born of 
the Spirit is spirit.

7 Դուն մի՛ զարմանար, որ քեզի ըսի՝ 
թէ պէտք է վերստին ծնիք։

7 Toon mi՛ zarmanar, vor kezi ŭsi՝ 
te bedk e versdin dznik:

7 “Do not marvel that I said to you, 
‘You must be born again.’

8 Հովը ո՛ւր որ ուզէ՝ կը փչէ. դուն 
անոր ձայնը կը լսես, բայց չես գիտեր 
թէ ուրկէ՛ կու գայ եւ ո՛ւր կ’երթայ։ 
Նոյնպէս են բոլոր անոնք, որոնք 
Հոգիէն կը ծնին։

8 Hovŭ o՛or vor ooze՝ gŭ pche. 
toon anor tzaynŭ gŭ lses, payts 
ches kider te oorge՛ goo ka yev o՛or 
g’erta: Nooynbes yen polor anonk, 
voronk Hokien gŭ dznin:

8 “The wind blows where it wishes, 
and you hear the sound of it, but 
cannot tell where it comes from 
and where it goes. So is everyone 
who is born of the Spirit.”

9 Նիկոդեմոս հարցուց.‑ Ինչպէ՞ս 
կրնայ պատահիլ ատիկա։

9 Nigotemos hartsoots.‑ Inchbe՞s 
grna badahil adiga:

9 Nicodemus answered and said to 
Him, “How can these things be?”

10 Յիսուս պատասխանեց.‑ Դուն որ 
Իսրայէլի ժողովուրդին վրայ ուսուցիչ 
կարգուած ես, ատիկա չե՞ս գիտեր։

10 Hisoos badaskhanets.‑ Toon 
vor Israyeli jhoghovoortin vra 
oosootsich garkvadz yes, adiga 
che՞s kider:

10 Jesus answered and said to 
him, “Are you the teacher of Israel, 
and do not know these things?

11 Լաւ գիտցիր, թէ ինչ որ գիտենք՝ 
կը խօսինք եւ ինչ որ տեսանք՝ 
անոր մասին կը վկայենք, բայց մեր 
վկայութիւնը չէք ընդունիր։

11 Lav kidtsir, te inch vor kidenk՝ 
gŭ khosink yev inch vor desank՝ 
anor masin gŭ vgayenk, payts mer 
vgayootyoonŭ chek ŭntoonir:

11 “Most assuredly, I say to you, 
We speak what We know and 
testify what We have seen, and 
you do not receive Our witness.
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12 Եթէ երկրաւոր բաներու մասին 
խօսեցայ ձեզի եւ չէք հաւատար, 
ինչպէ՞ս պիտի հաւատաք ինծի՝ եթէ 
երկնաւոր բաներու մասին խօսիմ։ ֍

12 Yete yergravor paneroo masin 
khosetsa tzezi yev chek havadar, 
inchbe՞s bidi havadak indzi՝ 
yete yergnavor paneroo masin 
khosim: ֍

12 “If I have told you earthly 
things and you do not believe, 
how will you believe if I tell you 
heavenly things? ֍


