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

2022‑05‑11 Դշ ԱՁ 2022‑05‑11 Chorekshapti Ayp Tsa 2022‑05‑11 Wed ԱՁ

ԻԵ աւուր Յարութեան 25 avoor Harootyan Resurrection Day 25

Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի 
Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ 

Ղուկասու Ղուկասու 10.1‑24 (ARWA)

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

Ghoogasoo Ghoogasoo 10.1‑24 (ARWA)

A Reading from the Gospel of our A Reading from the Gospel of our 
Lord Jesus Christ According to Lord Jesus Christ According to 

Luke Luke 10:1‑24 (NKJV)

1 Այս դէպքէն ետք՝ Յիսուս 
եօթանասուներկու աշակերտներ 
եւս նշանակեց եւ զանոնք զոյգ‑զոյգ 
իրմէ առաջ ղրկեցիր երթալիք բոլոր 
քաղաքներն ու շրջանները։

1 Ays tebken yedk՝ Hisoos 
yotanasoonergoo ashagerdner 
yevs nshanagets yev zanonk 
zooyk‑zooyk irme aṙach ghrgetsir 
yertalik polor kaghaknern oo 
shrchannerŭ:

1 After these things the Lord 
appointed seventy others also, 
and sent them two by two before 
His face into every city and place 
where He Himself was about to go.

2 Անոնց ըսաւ.‑ Հունձքը առատ է, 
բայց մշակները՝ քիչ. հետեւաբար 
խնդրեցէք հունձքի Տիրոջմէն, 
որ իր հունձքին համար մշակներ 
պատրաստէ եւ ղրկէ։

2 Anonts ŭsav.‑ Hoontzkŭ aṙad e, 
payts mshagnerŭ՝ kich. hedevapar 
khntretsek hoontzki Dirochmen, 
vor ir hoontzkin hamar mshagner 
badrasde yev ghrge:

2 Then He said to them, “The 
harvest truly is great, but the 
laborers are few; therefore pray 
the Lord of the harvest to send out 
laborers into His harvest.

3 Գացէ՛ք, ահա կը ղրկեմ ձեզ իբրեւ 
գառնուկներ՝ գայլերու մէջ։

3 Katse՛k, aha gŭ ghrgem tzez 
iprev kaṙnoogner՝ kayleroo mech:

3 “Go your way; behold, I send you 
out as lambs among wolves.

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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4 Ո՛չ քսակ առէք ձեզի հետ, ո՛չ ճամբու 
պարկ, ո՛չ կօշիկ։ Ճամբու ընթացքին 
կենալով ոեւէ մէկուն բարեւ մի՛ տաք։

4 Vo՛ch ksag aṙek tzezi hed, vo՛ch 
jampoo barg, vo՛ch goshig: Jampoo 
ŭntatskin genalov voyeve megoon 
parev mi՛ dak:

4 “Carry neither money bag, 
knapsack, nor sandals; and greet 
no one along the road.

5 Ո՛ր տունը որ մտնէք՝ նախ ըսէք՝ 
«Խաղաղութիւն այս տան»։

5 Vo՛r doonŭ vor mdnek՝ nakh 
ŭsek՝ «Khaghaghootyoon ays dan»:

5 “But whatever house you enter, 
first say, ‘Peace to this house.’

6 Եթէ այդ տան մէջ խաղաղասէր 
մարդ ըլլայ՝ ձեր ողջոյնին 
խաղաղութիւնը անոր վրայ պիտի 
հանգչի, ապա թէ ոչ՝ ձեր ողջոյնը 
պիտի վերադառնայ ձեզի։

6 Yete ayt dan mech khaghaghaser 
mart ŭlla՝ tzer voghchooynin 
khaghaghootyoonŭ anor vra 
bidi hankchi, aba te voch՝ tzer 
voghchooynŭ bidi verataṙna tzezi:

6 “And if a son of peace is there, 
your peace will rest on it; if not, it 
will return to you.

7 Ձեր իջեւանած տան մէջ մնացէք. 
եւ հոն, ինչ որ ձեզի տան՝ կերէք 
ու խմեցէք, որովհետեւ մշակը իր 
վարձքին արժանի է։ Տունէ տուն մի՛ 
տեղափոխուիք։

7 Tzer ichevanadz dan mech 
mnatsek. yev hon, inch vor 
tzezi dan՝ gerek oo khmetsek, 
vorovhedev mshagŭ ir vartzkin 
arjhani e: Doone doon mi՛ 
deghapokhvik:

7 “And remain in the same house, 
eating and drinking such things as 
they give, for the laborer is worthy 
of his wages. Do not go from house 
to house.

8 Ո՛ր քաղաքը որ մտնէք եւ ձեզ 
ընդունին, կերէք ինչ որ հրամցնեն 
ձեզի։

8 Vo՛r kaghakŭ vor mdnek yev 
tzez ŭntoonin, gerek inch vor 
hramtsnen tzezi:

8 “Whatever city you enter, and 
they receive you, eat such things 
as are set before you.

9 Եթէ հոն հիւանդներ կան՝ բժշկեցէք 
զանոնք եւ ըսէք ժողովուրդին. 
«Աստուծոյ թագաւորութիւնը 
մօտեցած է ձեզի»։

9 Yete hon hivantner gan՝ 
pjhshgetsek zanonk yev ŭsek 
jhoghovoortin. «Asdoodzo 
takavorootyoonŭ modetsadz e 
tzezi»:

9 “And heal the sick there, and say 
to them, ‘The kingdom of God has 
come near to you.’

10 Իսկ այն քաղաքը, ուր կը մտնէք եւ 
որուն բնակիչները ձեզ չեն ընդունիր, 
այդ քաղաքին հրապարակները 
ելլելով՝ ըսէք.

10 Isg ayn kaghakŭ, oor gŭ 
mdnek yev voroon pnagichnerŭ 
tzez chen ŭntoonir, ayt kaghakin 
hrabaragnerŭ yellelov՝ ŭsek.

10 “But whatever city you enter, 
and they do not receive you, go out 
into its streets and say,
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11 «Նոյնիսկ ձեր քաղաքի փոշին, 
որ մեր ոտքերուն փակած է, կը 
թօթուենք ձեր վրայ։ Բայց գիտցէք, 
որ Աստուծոյ թագաւորութիւնը 
մօտեցած է»։

11 «Nooynisg tzer kaghaki poshin, 
vor mer vodkeroon pagadz e, gŭ 
totvenk tzer vra: Payts kidtsek, 
vor Asdoodzo takavorootyoonŭ 
modetsadz e»:

11 ‘The very dust of your city 
which clings to us we wipe off 
against you. Nevertheless know 
this, that the kingdom of God has 
come near you.’

12 Ձեզի կ’ըսեմ, որ Դատաստանի օրը 
Սոդոմի բնակիչներուն պատիժը աւելի 
թեթեւ պիտի ըլլայ, քան թէ այդ 
քաղաքինը։‑

12 Tzezi g’ŭsem, vor Tadasdani 
orŭ Sotomi pnagichneroon badijhŭ 
aveli tetev bidi ŭlla, kan te ayt 
kaghakinŭ:‑

12 “But I say to you that it will 
be more tolerable in that Day for 
Sodom than for that city.

13 Վա՜յ քեզի, Քորազի՛ն, վա՜յ քեզի, 
Բեթսայիդա՛, եթէ այն հրաշքնեըը 
որոնք ձեր մէջ գործուեցան՝ 
կատարուէին Տիւրոսի եւ Սիդոնի մէջ, 
անոնց բնակիչները շատոնց քուրձ 
հագնելով եւ մոխիրի վրայ նստելով՝ 
ապաշխարած պիտի ըլլային։

13 Va՜y kezi, Korazi՛n, va՜y kezi, 
Petsayita՛, yete ayn hrashkneŭŭ 
voronk tzer mech kordzvetsan՝ 
gadarvein Dyoorosi yev Sitoni 
mech, anonts pnagichnerŭ 
shadonts koortz haknelov 
yev mokhiri vra nsdelov՝ 
abashkharadz bidi ŭllayin:

13 “Woe to you, Chorazin! Woe to 
you, Bethsaida! For if the mighty 
works which were done in you had 
been done in Tyre and Sidon, they 
would have repented long ago, 
sitting in sackcloth and ashes.

14 Սակայն դատաստանի օրը 
Տիւրոսի եւ Սիդոնի բնակիչներուն 
պատիժը աւելի թեթեւ պիտի ըլլայ, 
քան ձերը։

14 Sagayn tadasdani orŭ Dyoorosi 
yev Sitoni pnagichneroon badijhŭ 
aveli tetev bidi ŭlla, kan tzerŭ:

14 “But it will be more tolerable 
for Tyre and Sidon at the judgment 
than for you.

15 Իսկ դուն, Կափառնաո՛ւմ, որ 
մինչեւ երկինք բարձրացեր ես, 
գիտցիր՝ որ մինչեւ դժոխք պիտի 
իջնես։

15 Isg toon, Gapaṙnao՛om, vor 
minchev yergink partzratser yes, 
kidtsir՝ vor minchev tjhokhk bidi 
ichnes:

15 “And you, Capernaum, who are 
exalted to heaven, will be brought 
down to Hades.

16 Ապա ըսաւ իր աշակերտներուն.‑ 
Ով որ ձեզ լսէ՝ զիս լսած կ’ըլլայ, եւ 
ով որ ձեզ մերժէ՝ զիս մերժած կ’ըլլայ, 
իսկ ով որ զիս մերժէ՝ մերժած կ’ըլլայ 
զիս ղրկողն ալ։

16 Aba ŭsav ir ashagerdneroon.‑ 
Ov vor tzez lse՝ zis lsadz g’ŭlla, yev 
ov vor tzez merjhe՝ zis merjhadz 
g’ŭlla, isg ov vor zis merjhe՝ 
merjhadz g’ŭlla zis ghrgoghn al:

16 “He who hears you hears Me, 
he who rejects you rejects Me, and 
he who rejects Me rejects Him who 
sent Me.”
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17 Եօթանասուներկու աշակերտները 
ուրախութեամբ վերադարձան եւ 
ըսին Յիսուսի.‑ Տէ՛ր, նոյնիսկ չար 
ոգիները մեզի կը հնազանդին, երբ 
քու անունովդ կը հրամայենք։

17 Yotanasoonergoo ashagerdnerŭ 
oorakhootyamp veratartzan yev 
ŭsin Hisoosi.‑ De՛r, nooynisg char 
vokinerŭ mezi gŭ hnazantin, yerp 
koo anoonovt gŭ hramayenk:

17 Then the seventy returned 
with joy, saying, “Lord, even the 
demons are subject to us in Your 
name.”

18 Յիսուս ըսաւ անոնց.‑ Տեսայ 
Սատանան՝ կայծակի նման երկինքէն 
վար ինկած։

18 Hisoos ŭsav anonts.‑ Desa 
Sadanan՝ gaydzagi nman 
yerginken var ingadz:

18 And He said to them, “I saw 
Satan fall like lightning from 
heaven.

19 Ահա ձեզի իշխանութիւն տուի 
կոխկռտելու օձերն ու կարիճները, 
ինչպէս նաեւ յաղթահարելու 
թշնամիին զօրութիւնը, եւ ոեւէ բան 
պիտի չվնասէ ձեզի։

19 Aha tzezi ishkhanootyoon dvi 
gokhgṙdeloo otzern oo garijnerŭ, 
inchbes nayev haghtahareloo 
tshnamiin zorootyoonŭ, yev voyeve 
pan bidi chvnase tzezi:

19 “Behold, I give you the 
authority to trample on serpents 
and scorpions, and over all the 
power of the enemy, and nothing 
shall by any means hurt you.

20 Սակայն մի՛ ուրախանաք որ չար 
ոգիները կը հնազանդին ձեզի, այլ 
ուրախացէք որ ձեր անունները 
երկինքի մէջ գրուած են։

20 Sagayn mi՛ oorakhanak vor char 
vokinerŭ gŭ hnazantin tzezi, ayl 
oorakhatsek vor tzer anoonnerŭ 
yerginki mech krvadz yen:

20 “Nevertheless do not rejoice 
in this, that the spirits are 
subject to you, but rather rejoice 
because your names are written in 
heaven.”

21 Նոյն ժամուն Յիսուս Սուրբ 
Հոգիին պարգեւած ուրախութեամբ 
ըսաւ.‑ Հա՜յր, երկինքի եւ երկրի 
Տէր, շնորհակալ եմ քեզի, որ այս 
բաները պահեցիր իմաստուններէն 
ու գիտուններէն եւ յայտնեցիր պարզ 
ու համեստ մարդոց։ Այո՛, Հա՛յր, դուն 
այսպէս ուզեցիր։

21 Nooyn jhamoon Hisoos Soorp 
Hokiin barkevadz oorakhootyamp 
ŭsav.‑ Ha՜yr, yerginki yev yergri 
Der, shnorhagal yem kezi, vor ays 
panerŭ bahetsir imasdoonneren oo 
kidoonneren yev haydnetsir barz 
oo hamesd martots: Ayo՛, Ha՛yr, 
toon aysbes oozetsir:

21 In that hour Jesus rejoiced in 
the Spirit and said, “I thank You, 
Father, Lord of heaven and earth, 
that You have hidden these things 
from the wise and prudent and 
revealed them to babes. Even so, 
Father, for so it seemed good in 
Your sight.
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22 Հայրս ամէն ինչ տուած է ինծի։ Ոչ 
ոք կը ճանչնայ Որդին՝ բացի Հօրմէն, 
եւ ոչ ոք կը ճանչնայ Հայրը՝ բացի 
Որդիէն, կամ բացի անկէ՝ որուն 
յայտնել ուզէ Որդին։

22 Hayrs amen inch dvadz e indzi: 
Voch vok gŭ janchna Vortin՝ patsi 
Hormen, yev voch vok gŭ janchna 
Hayrŭ՝ patsi Vortien, gam patsi 
ange՝ voroon haydnel ooze Vortin:

22 “All things have been delivered 
to Me by My Father, and no one 
knows who the Son is except the 
Father, and who the Father is 
except the Son, and the one to 
whom the Son wills to reveal Him.”

23 Յետոյ դառնալով իր 
աշակերտներուն՝ առանձին ըսաւ.‑ 
Երանի՜ այն աչքերուն, որոնք ձեր 
տեսածները կը տեսնեն։

23 Hedo taṙnalov ir 
ashagerdneroon՝ aṙantzin ŭsav.‑ 
Yerani՜ ayn achkeroon, voronk tzer 
desadznerŭ gŭ desnen:

23 Then He turned to His disciples 
and said privately, “Blessed are 
the eyes which see the things you 
see;

24 Կ’ըսեմ ձեզի, որ շատ մը 
մարգարէներ եւ թագաւորներ 
ուզեցին ձեր տեսածները տեսնել, 
բայց չտեսան, եւ ձեր լսածները լսել՝ 
բայց չլսեցին։ ֍

24 G’ŭsem tzezi, vor shad mŭ 
markarener yev takavorner 
oozetsin tzer desadznerŭ desnel, 
payts chdesan, yev tzer lsadznerŭ 
lsel՝ payts chlsetsin: ֍

24 “for I tell you that many 
prophets and kings have desired 
to see what you see, and have not 
seen it, and to hear what you hear, 
and have not heard it.” ֍
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Ընթերցուածս Գործոց Առաքելոց Ընթերցուածս Գործոց Առաքելոց 
14.18‑27 (ARWA)

Ŭntertsvadzs Kordzots Aṙakelots Ŭntertsvadzs Kordzots Aṙakelots 
14.18‑27 (ARWA)

A Reading from the Acts of the A Reading from the Acts of the 
Apostles Apostles 14:18‑27 (NKJV)

18 Այս խօսքերով հազիւ կրցան 
բազմութիւնը ետ կեցնել՝ իրենց 
առջեւ զոհ մատուցանելու 
մտադրութենէն, եւ համոզեցին որ 
իւրաքանչիւրը իր գործին երթայ։

18 Ays khoskerov haziv grtsan 
pazmootyoonŭ yed getsnel՝ 
irents aṙchev zoh madootsaneloo 
mdatrootenen, yev hamozetsin vor 
yoorakanchyoorŭ ir kordzin yerta:

18 And with these sayings they 
could scarcely restrain the 
multitudes from sacrificing to 
them.

19 Մինչ անոնք կը շրջէին եւ 
կ’ուսուցանէին, Անտիոքէն եւ 
Իկոնիոնէն Հրեաներ եկան։ Երբ 
առաքեալները համարձակօրէն վիճիլ 
սկսան, Հրեաներ խաբէութեամբ 
համոզեցին բազմութիւնը, որ 
անոնցմէ հեռու մնան, ըսելով.‑ Այս 
մարդոց ըսածները բնաւ ճշմարիտ 
չեն, այլ ամբողջութեամբ սուտ։ 
Եւ Պօղոսը քարկոծելով՝ քաշեցին 
քաղաքէն դուրս հանեցին, զայն 
մեռած համարելով։

19 Minch anonk gŭ shrchein yev 
g’oosootsanein, Andioken yev 
Igonionen Hryaner yegan: Yerp 
aṙakyalnerŭ hamartzagoren vijil 
sgsan, Hryaner khapeootyamp 
hamozetsin pazmootyoonŭ, 
vor anontsme heṙoo mnan, 
ŭselov.‑ Ays martots ŭsadznerŭ 
pnav jshmarid chen, ayl 
ampoghchootyamp sood: Yev 
Boghosŭ kargodzelov՝ kashetsin 
kaghaken toors hanetsin, zayn 
meṙadz hamarelov:

19 Then Jews from Antioch and 
Iconium came there; and having 
persuaded the multitudes, they 
stoned Paul and dragged him out 
of the city, supposing him to be 
dead.

20 Բայց երբ Տիրոջ աշակերտածները 
անոր շուրջ խմբուեցան, Պօղոս ելաւ 
եւ քաղաք մտաւ. իսկ յաջորդ օր 
Բառնաբասին հետ միասին Դերբէ 
գնաց։

20 Payts yerp Diroch 
ashagerdadznerŭ anor shoorch 
khmpvetsan, Boghos yelav yev 
kaghak mdav. isg hachort or 
Paṙnapasin hed miasin Terpe 
knats:

20 However, when the disciples 
gathered around him, he rose 
up and went into the city. And 
the next day he departed with 
Barnabas to Derbe.
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21 Դերբէի մէջ Աւետարանը 
քարոզելէ եւ շատերը Յիսուսի 
աշակերտ դարձնելէ ետք, Պօղոս եւ 
Բառնաբաս վերադարձան Լիստրա, 
Իկոնիոն եւ Անտիոք,

21 Terpei mech Avedaranŭ 
karozele yev shaderŭ Hisoosi 
ashagerd tartznele yedk, Boghos 
yev Paṙnapas veratartzan Lisdra, 
Igonion yev Andiok,

21 And when they had preached 
the gospel to that city and made 
many disciples, they returned to 
Lystra, Iconium, and Antioch,

22 Տիրոջ աշակերտները զօրացնելու 
համար եւ զանոնք յորդորելու՝ 
որ հաւատքին մէջ հաստատուն 
մնան։ Անոնց կ’ըսէին.‑‑ Բազմաթիւ 
նեղութիւններ պէտք է կրենք՝ 
Աստուծոյ արքայութիւնը մտնելու 
համար։

22 Diroch ashagerdnerŭ 
zoratsneloo hamar yev zanonk 
hortoreloo՝ vor havadkin mech 
hasdadoon mnan: Anonts g’ŭsein.‑‑ 
Pazmativ neghootyoonner bedk e 
grenk՝ Asdoodzo arkayootyoonŭ 
mdneloo hamar:

22 strengthening the souls of 
the disciples, exhorting them 
to continue in the faith, and 
saying, “We must through many 
tribulations enter the kingdom of 
God.”

23 Անոնք նաեւ իւրաքանչիւր 
եկեղեցւոյ համար երէցներ 
ձեռնադրեցին՝ ծոմապահութեամբ 
աղօթք ընելով, եւ հաւատացեալները 
յանձնեցին Տիրոջ, որուն անոնք 
հաւատացած էին։

23 Anonk nayev yoorakanchyoor 
yegeghetsvo hamar yeretsner 
tzeṙnatretsin՝ dzomabahootyamp 
aghotk ŭnelov, yev 
havadatsyalnerŭ hantznetsin 
Diroch, voroon anonk havadatsadz 
ein:

23 So when they had appointed 
elders in every church, and prayed 
with fasting, they commended 
them to the Lord in whom they 
had believed.

24 Ապա Պիսիդիա նահանգը շրջելով՝ 
եկան Պամփիլիա,

24 Aba Bisitia nahankŭ shrchelov՝ 
yegan Bampilia,

24 And after they had passed 
through Pisidia, they came to 
Pamphylia.

25 եւ Պերգէի մէջ Տիրոջ խօսքը 
քարոզելէ ետք իջան Ատտալիա 
քաղաքը։

25 yev Berkei mech Diroch khoskŭ 
karozele yedk ichan Addalia 
kaghakŭ:

25 Now when they had preached 
the word in Perga, they went down 
to Attalia.

26 Հոնկէ նաւելով գացին Անտիոք, 
ուրկէ Աստուծոյ շնորհքին յանձնուած 
էին՝ ա՛յն գործին համար, որ 
աւարտեցին։

26 Honge navelov katsin Andiok, 
oorge Asdoodzo shnorhkin 
hantznvadz ein՝ a՛yn kordzin 
hamar, vor avardetsin:

26 From there they sailed to 
Antioch, where they had been 
commended to the grace of God 
for the work which they had 
completed.
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27 Եկան եւ եկեղեցին մէկտեղելով՝ 
պատմեցին այն բոլորը, որ Աստուած 
կատարեց իրենց գործակցութեամբ եւ 
թէ՝ Աստուած հեթանոսներուն առջեւ 
բացաւ հաւատքի դուռը։ ֍

27 Yegan yev yegeghetsin 
megdeghelov՝ badmetsin ayn 
polorŭ, vor Asdvadz gadarets 
irents kordzagtsootyamp yev te՝ 
Asdvadz hetanosneroon aṙchev 
patsav havadki tooṙŭ: ֍

27 Now when they had come and 
gathered the church together, 
they reported all that God had 
done with them, and that He had 
opened the door of faith to the 
Gentiles. ֍
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Ընթերցուածս Պետրոսի առաքելոյն Ընթերցուածս Պետրոսի առաքելոյն 
՚ի Կաթողիկեայց երկրորդ թղթոյն ՚ի Կաթողիկեայց երկրորդ թղթոյն 

1.20‑2.8 (ARWA)

Ŭntertsvadzs Bedrosi aṙakelooyn Ŭntertsvadzs Bedrosi aṙakelooyn 
՚i Gatoghigyayts yergrort ՚i Gatoghigyayts yergrort 

tghtooyn tghtooyn 1.20‑2.8 (ARWA)

A Reading from the Second A Reading from the Second 
Universal Epistle of Apostle Universal Epistle of Apostle 

Peter Peter 1:20‑2:8 (NKJV)

1 Ես՝ Սիմոն Պետրոս, Յիսուս 
Քրիստոսի ծառան եւ առաքեալը, 
կը գրեմ ձեզի՝ որ մեր Աստուծոյն եւ 
Փրկչին՝ Յիսուս Քրիստոսի արդար 
տնօրինութեամբը արժանի եղաք 
մեզի հետ բաժնելու հաւատքը։

1 Yes՝ Simon Bedros, Hisoos 
Krisdosi dzaṙan yev aṙakyalŭ, gŭ 
krem tzezi՝ vor mer Asdoodzooyn 
yev Prgchin՝ Hisoos Krisdosi artar 
dnorinootyampŭ arjhani yeghak 
mezi hed pajhneloo havadkŭ:

1 Simon Peter, a bondservant and 
apostle of Jesus Christ, To those 
who have obtained like precious 
faith with us by the righteousness 
of our God and Savior Jesus 
Christ:

2 Թող ձեր վայելած շնորհքն ու 
խաղաղութիւնը առատանան՝ 
Աստուծոյ եւ մեր Տիրոջ Յիսուսի 
մասին ձեր ունեցած գիտութեամբը։

2 Togh tzer vayeladz shnorhkn 
oo khaghaghootyoonŭ aṙadanan՝ 
Asdoodzo yev mer Diroch 
Hisoosi masin tzer oonetsadz 
kidootyampŭ:

2 Grace and peace be multiplied to 
you in the knowledge of God and of 
Jesus our Lord,

3 Քրիստոս իր աստուածային 
զօրութեամբ մեզի պարգեւեց 
ամէն ինչ որ անհրաժեշտ է 
աստուածապաշտ կեանքի մը համար, 
մեզի ճանչցնելով ան՝ որ իր փառքովն 
ու զօրութեամբը մեզ իրեն կանչեց։

3 Krisdos ir asdvadzayin 
zorootyamp mezi barkevets 
amen inch vor anhrajheshd e 
asdvadzabashd gyanki mŭ hamar, 
mezi janchtsnelov an՝ vor ir 
paṙkovn oo zorootyampŭ mez iren 
ganchets:

3 as His divine power has given 
to us all things that pertain to 
life and godliness, through the 
knowledge of Him who called us by 
glory and virtue,

4 Անիկա թանկագին ու մեծամեծ 
խոստումներ տուաւ մեզի, 
որպէսզի անոնցմով հաղորդակից 
ըլլանք աստուածային բնութեան, 
ձերբազատուելով աշխարհի 
մէջ տիրող կորստաբեր 
ցանկութիւններէն։

4 Aniga tangakin oo medzamedz 
khosdoomner dvav mezi, 
vorbeszi anontsmov haghortagits 
ŭllank asdvadzayin pnootyan, 
tzerpazadvelov ashkharhi 
mech dirogh gorsdaper 
tsangootyoonneren:

4 by which have been given to us 
exceedingly great and precious 
promises, that through these you 
may be partakers of the divine 
nature, having escaped the 
corruption that is in the world 
through lust.
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5 Ատոր համար ալ, ամէն ջանք ըրէք՝ 
որ ձեր հաւատքով առաքինութիւն 
ձեռք բերէք, առաքինութեամբ՝ 
գիտութիւն,

5 Ador hamar al, amen chank 
ŭrek՝ vor tzer havadkov 
aṙakinootyoon tzeṙk perek, 
aṙakinootyamp՝ kidootyoon,

5 But also for this very reason, 
giving all diligence, add to your 
faith virtue, to virtue knowledge,

6 գիտութեամբ՝ ժուժկալութիւն, 
ժուժկալութեամբ՝ 
համբերութիւն, համբերութեամբ՝ 
աստուածպաշտութիւն,

6 kidootyamp՝ jhoojhgalootyoon, 
jhoojhgalootyamp՝ 
hamperootyoon, hamperootyamp՝ 
asdvadzbashdootyoon,

6 to knowledge self‑control, to 
self‑control perseverance, to 
perseverance godliness,

7 աստուածպաշտութեամբ՝ 
եղբայրսիրութիւն, 
եղբայրսիրութեամբ՝ սէր։

7 asdvadzbashdootyamp՝ 
yeghpayrsirootyoon, 
yeghpayrsirootyamp՝ ser:

7 to godliness brotherly kindness, 
and to brotherly kindness love.

8 Եթէ այս առաքինութիւնները 
ունենաք, եւ ունենաք միշտ աւելիով, 
վստահ եղէք՝ որ մեր Տէր Յիսուսի 
գիտութեամբը կը լեցուիք եւ անգործ 
ու անպտուղ չէք մնար։

8 Yete ays aṙakinootyoonnerŭ 
oonenak, yev oonenak mishd 
aveliov, vsdah yeghek՝ vor mer Der 
Hisoosi kidootyampŭ gŭ letsvik 
yev ankordz oo anbdoogh chek 
mnar:

8 For if these things are yours and 
abound, you will be neither barren 
nor unfruitful in the knowledge of 
our Lord Jesus Christ.

9 Իսկ ով որ այս առաքինութիւնները 
չունի՝ միտքով կոյր է ու կարճատես, 
որովհետեւ մոռցած է իր անցեալի 
մեղքերէն սրբուած ըլլալը։

9 Isg ov vor ays aṙakinootyoonnerŭ 
chooni՝ midkov gooyr e oo garjades, 
vorovhedev moṙtsadz e ir antsyali 
meghkeren srpvadz ŭllalŭ:

9 For he who lacks these things is 
shortsighted, even to blindness, 
and has forgotten that he was 
cleansed from his old sins.

10 Հետեւաբար, եղբայրնե՛ր, ջանացէք 
աւելիո՛վ կառչիլ այն կոչումին, որուն 
ձեզ հրաւիրեց Աստուած՝ ընտրելով 
ձեզ։ Եթէ այդպէս վարուիք՝ բնաւ 
մեղքի մէջ չէք իյնար,

10 Hedevapar, yeghpayrne՛r, 
chanatsek avelio՛v gaṙchil ayn 
gochoomin, voroon tzez hravirets 
Asdvadz՝ ŭndrelov tzez: Yete 
aytbes varvik՝ pnav meghki mech 
chek iynar,

10 Therefore, brethren, be even 
more diligent to make your call 
and election sure, for if you 
do these things you will never 
stumble;
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11 եւ այդպիսով ձեզի լայնօրէն 
իրաւասութիւն կը տրուի մտնելու մեր 
Տիրոջ եւ Փրկչին՝ Յիսուս Քրիստոսի 
յաւիտենական արքայութիւնը։

11 yev aytbisov tzezi laynoren 
iravasootyoon gŭ drvi mdneloo 
mer Diroch yev Prgchin՝ 
Hisoos Krisdosi havidenagan 
arkayootyoonŭ:

11 for so an entrance will be 
supplied to you abundantly into 
the everlasting kingdom of our 
Lord and Savior Jesus Christ.

12 Ահա թէ ինչու, միշտ ձեզի պիտի 
յիշեցնեմ այս բաները, թէպէտեւ դուք 
գիտէք եւ հաստատուն կը մնաք ձեր 
ստացած ճշմարտութեան վրայ։

12 Aha te inchoo, mishd tzezi bidi 
hishetsnem ays panerŭ, tebedev 
took kidek yev hasdadoon gŭ mnak 
tzer sdatsadz jshmardootyan vra:

12 For this reason I will not be 
negligent to remind you always 
of these things, though you know 
and are established in the present 
truth.

13 Եւ կը կարծեմ թէ շիտակ կ’ընեմ 
ասոնք ձեզի յիշեցնելով, որքան ատեն 
որ դեռ աշխարհի մէջ եմ,

13 Yev gŭ gardzem te shidag 
g’ŭnem asonk tzezi hishetsnelov, 
vorkan aden vor teṙ ashkharhi 
mech yem,

13 Yes, I think it is right, as long 
as I am in this tent, to stir you up 
by reminding you,

14 քանի գիտեմ որ շուտով այս 
աշխարհէն պիտի հեռանամ, ինչպէս 
մեր Տէրը Յիսուս Քրիստոս յայտնեց 
ինծի։

14 kani kidem vor shoodov ays 
ashkharhen bidi heṙanam, inchbes 
mer Derŭ Hisoos Krisdos haydnets 
indzi:

14 knowing that shortly I must put 
off my tent, just as our Lord Jesus 
Christ showed me.

15 Ուստի կը ջանամ ձեզ յորդորել, 
որ այս աշխարհէն մեկնելէս ետքն ալ 
միշտ այս բաները յիշէք։

15 Oosdi gŭ chanam tzez hortorel, 
vor ays ashkharhen megneles 
yedkn al mishd ays panerŭ hishek:

15 Moreover I will be careful to 
ensure that you always have a 
reminder of these things after my 
decease.

16 Որովհետեւ, երբ մեր Տիրոջ 
Յիսուս Քրիստոսի զօրութեան եւ 
անոր երկրորդ գալստեան մասին 
խօսեցանք ձեզի, շինծու առասպել 
մը չէր որ ներկայացուցինք, քանի որ 
անձամբ ականատես եղանք անոր 
մեծութեան,

16 Vorovhedev, yerp mer Diroch 
Hisoos Krisdosi zorootyan yev 
anor yergrort kalsdyan masin 
khosetsank tzezi, shindzoo aṙasbel 
mŭ cher vor nergayatsootsink, 
kani vor antzamp aganades 
yeghank anor medzootyan,

16 For we did not follow cunningly 
devised fables when we made 
known to you the power and 
coming of our Lord Jesus Christ, 
but were eyewitnesses of His 
majesty.
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17 երբ անիկա փառք եւ պատիւ 
ստացաւ Հօր Աստուծմէ, որ իր 
մեծավայելուչ եւ փառաւոր ձայնով 
անոր համար վկայեց, ըսելով. 
«Ասիկա է իմ սիրելի Որդիս, որուն ես 
հաճեցայ»։

17 yerp aniga paṙk yev badiv 
sdatsav Hor Asdoodzme, vor ir 
medzavayelooch yev paṙavor 
tzaynov anor hamar vgayets, 
ŭselov. «Asiga e im sireli Vortis, 
voroon yes hajetsa»:

17 For He received from God the 
Father honor and glory when 
such a voice came to Him from 
the Excellent Glory: “This is My 
beloved Son, in whom I am well 
pleased.”

18 Մենք անձամբ լսեցինք երկինքէն 
եկող այդ ձայնը, որովհետեւ Յիսուսի 
հետ միասին էինք սուրբ լերան վրայ։

18 Menk antzamp lsetsink 
yerginken yegogh ayt tzaynŭ, 
vorovhedev Hisoosi hed miasin 
eink soorp leran vra:

18 And we heard this voice which 
came from heaven when we were 
with Him on the holy mountain.

19 Ահա թէ ինչու՝ հիմա 
աւելի ամրօրէն կապուած ենք 
մարգարէական վկայութիւններուն. 
եւ լաւ կ’ըլլայ որ դուք ալ ձեր 
ուշադրութիւնը դարձնէք անոնց, 
որովհետեւ անոնք այն ճրագն են՝ 
որ մութ տեղը լոյս կու տայ, մինչեւ 
բացուի այն օրուան արշալոյսը 
եւ Առաւօտեան Աստղը ծագի ձեր 
սիրտերուն մէջ։

19 Aha te inchoo՝ hima 
aveli amroren gabvadz yenk 
markareagan vgayootyoonneroon. 
yev lav g’ŭlla vor took al tzer 
ooshatrootyoonŭ tartznek anonts, 
vorovhedev anonk ayn jrakn 
yen՝ vor moot deghŭ looys goo 
da, minchev patsvi ayn orvan 
arshalooysŭ yev Aṙavodyan 
Asdghŭ dzaki tzer sirderoon mech:

19 And so we have the prophetic 
word confirmed, which you do well 
to heed as a light that shines in a 
dark place, until the day dawns 
and the morning star rises in your 
hearts;

20 Եւ չմոռնա՛ք բնաւ, որ ոեւէ մէկը 
ինքն իրմէ չի կրնար բացատրել Սուրբ 
գիրքերուն մարգարէութիւնները,

20 Yev chmoṙna՛k pnav, vor 
voyeve megŭ inkn irme chi 
grnar patsadrel Soorp kirkeroon 
markareootyoonnerŭ,

20 knowing this first, that no 
prophecy of Scripture is of any 
private interpretation,

21 որովհետեւ մարգարէութիւնները 
բնաւ մարդոց կամքին ծնունդը 
չեն, այլ՝ Սուրբ Հոգիին մղումով է 
որ Աստուծոյ մարդիկը խօսեցան 
զանոնք։

21 vorovhedev 
markareootyoonnerŭ pnav martots 
gamkin dznoontŭ chen, ayl՝ Soorp 
Hokiin mghoomov e vor Asdoodzo 
martigŭ khosetsan zanonk:

21 for prophecy never came by the 
will of man, but holy men of God 
spoke as they were moved by the 
Holy Spirit.
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1 Բայց անցեալին սուտ մարգարէներ 
ալ կը յայտնուէին ժողովուրդին մէջ, 
ինչպէս հիմա եւս սուտ ուսուցիչներ 
պիտի յայտնուին, որոնք կորստաբեր 
վարդապետութիւններ պիտի 
սպրդեցնեն ձեր մէջ, ուրանալով Տէրը 
որ փրկեց զիրենք, եւ արագահաս 
կորուստի մատնելով իրենք զիրենք։

1 Payts antsyalin sood 
markarener al gŭ haydnvein 
jhoghovoortin mech, inchbes 
hima yevs sood oosootsichner 
bidi haydnvin, voronk gorsdaper 
vartabedootyoonner bidi 
sbrtetsnen tzer mech, ooranalov 
Derŭ vor prgets zirenk, yev 
arakahas goroosdi madnelov irenk 
zirenk:

1 But there were also false 
prophets among the people, even 
as there will be false teachers 
among you, who will secretly 
bring in destructive heresies, even 
denying the Lord who bought 
them, and bring on themselves 
swift destruction.

2 Շատեր պիտի հետեւին անոնց 
անառակութիւններուն, որով 
պատճառ պիտի դառնան որ 
ճշմարտութեան ճամբան անարգուի։

2 Shader bidi hedevin anonts 
anaṙagootyoonneroon, vorov badjaṙ 
bidi taṙnan vor jshmardootyan 
jampan anarkvi:

2 And many will follow their 
destructive ways, because of 
whom the way of truth will be 
blasphemed.

3 Ընչաքաղցութենէ մղուած՝ 
պիտի շահագործեն ձեզ իրենց 
շինծու խօսքերով. բայց անոնց 
դատապարտութիւնը սկիզբէն իսկ 
յայտնի է, անոնց կորուստը պիտի 
չուշանայ։

3 Ŭnchakaghtsootene mghvadz՝ 
bidi shahakordzen tzez irents 
shindzoo khoskerov. payts anonts 
tadabardootyoonŭ sgizpen isg 
haydni e, anonts goroosdŭ bidi 
chooshana:

3 By covetousness they will exploit 
you with deceptive words; for a 
long time their judgment has not 
been idle, and their destruction 
does not slumber.

4 Որովհետեւ Աստուած մեղանչած 
հրեշտակներուն իսկ չխնայեց, այլ՝ 
զանոնք տարտարոս նետել տուաւ, 
ուր խաւարին կապանքներով 
կապուած՝ կը պահուին մինչեւ 
դատաստանի օրը։

4 Vorovhedev Asdvadz 
meghanchadz hreshdagneroon 
isg chkhnayets, ayl՝ zanonk 
dardaros nedel dvav, oor khavarin 
gabanknerov gabvadz՝ gŭ bahvin 
minchev tadasdani orŭ:

4 For if God did not spare the 
angels who sinned, but cast them 
down to hell and delivered them 
into chains of darkness, to be 
reserved for judgment;
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5 Աստուած չխնայեց նաեւ 
հին աշխարհին, այլ անհաւատ 
մարդկութեան վրայ ջրհեղեղ բերաւ, 
միայն ութ հոգիներ փրկելով, որոնցմէ 
Նոյը արդար կեանքի մը քարոզիչն էր։

5 Asdvadz chkhnayets nayev 
hin ashkharhin, ayl anhavad 
martgootyan vra chrheghegh 
perav, miayn oot hokiner prgelov, 
vorontsme Nooyŭ artar gyanki mŭ 
karozichn er:

5 and did not spare the ancient 
world, but saved Noah, one 
of eight people, a preacher of 
righteousness, bringing in the 
flood on the world of the ungodly;

6 Նոյնպէս, Սոդոմացիներու եւ 
Գոմորացիներու քաղաքները 
կործանումի դատապարտելով 
մոխիրի վերածեց, որպէսզի օրինակ 
ըլլան գալիք ժամանակներու 
ամբարիշտ մարդոց։

6 Nooynbes, Sotomatsineroo yev 
Komoratsineroo kaghaknerŭ 
gordzanoomi tadabardelov mokhiri 
veradzets, vorbeszi orinag ŭllan 
kalik jhamanagneroo amparishd 
martots:

6 and turning the cities of Sodom 
and Gomorrah into ashes, 
condemned them to destruction, 
making them an example to those 
who afterward would live ungodly;

7 Իսկ Ղովտը, որ արդար էր եւ 
զզուած՝ անոնց անբարոյ եւ անառակ 
կենցաղէն, փրկեց,

7 Isg Ghovdŭ, vor artar er yev 
zzvadz՝ anonts anparo yev anaṙag 
gentsaghen, prgets,

7 and delivered righteous Lot, 
who was oppressed by the filthy 
conduct of the wicked

8 որովհետեւ անոնց մէջ ապրող 
այդ արդար մարդը անոնց 
անօրէն կենցաղին ականատես եւ 
ականջալուր ըլլալով՝ իր արդար 
հոգիին մէջ կը տանջուէր ամէն օր։

8 vorovhedev anonts mech 
abrogh ayt artar martŭ anonts 
anoren gentsaghin aganades yev 
aganchaloor ŭllalov՝ ir artar hokiin 
mech gŭ danchver amen or:

8 (for that righteous man, dwelling 
among them, tormented his 
righteous soul from day to day by 
seeing and hearing their lawless 
deeds)—

9 Եւ այսպէս, Տէրը գիտէ 
աստուածապաշտները փրկել իրենց 
փորձութիւններէն։ Իսկ անիրաւները 
կը պահէ՝ դատաստանի օրուան 
տանջանքներուն մատնելու համար։

9 Yev aysbes, Derŭ kide 
asdvadzabashdnerŭ prgel irents 
portzootyoonneren: Isg aniravnerŭ 
gŭ bahe՝ tadasdani orvan 
danchankneroon madneloo hamar:

9 then the Lord knows how 
to deliver the godly out of 
temptations and to reserve the 
unjust under punishment for the 
day of judgment,
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10 Մանաւանդ անոնք՝ 
որոնք մարմնական պղծալից 
ցանկութիւններու կը հետեւին 
եւ Աստուծոյ տէրութիւնը 
կ’արհամարհեն։ Այս ինքնահաւան 
եւ յանդուգն սուտ ուսուցիչները 
չեն վախնար հոգեղէն փառաւոր 
էակները անարգելէ.

10 Manavant anonk՝ voronk 
marmnagan bghdzalits 
tsangootyoonneroo gŭ hedevin 
yev Asdoodzo derootyoonŭ 
g’arhamarhen: Ays inknahavan 
yev hantookn sood oosootsichnerŭ 
chen vakhnar hokeghen paṙavor 
eagnerŭ anarkele.

10 and especially those who walk 
according to the flesh in the 
lust of uncleanness and despise 
authority. They are presumptuous, 
self‑willed. They are not afraid to 
speak evil of dignitaries,

11 մինչդեռ հրեշտակները 
զօրութեամբ եւ կարողութեամբ 
իրենցմէ շատ աւելի մեծ ըլլալով 
հանդերձ՝ անոնց մասին ոեւէ 
անարգալից ամբաստանութիւն չեն 
ըներ Տիրոջ ներկայութեան։

11 minchteṙ hreshdagnerŭ 
zorootyamp yev garoghootyamp 
irentsme shad aveli medz ŭllalov 
hantertz՝ anonts masin voyeve 
anarkalits ampasdanootyoon chen 
ŭner Diroch nergayootyan:

11 whereas angels, who are 
greater in power and might, do not 
bring a reviling accusation against 
them before the Lord.

12 Բայց ասոնք իրենց չհասկցած 
բաները կ’անարգեն. եւ ինչպէս 
իրենց բնազդներուն հետեւող 
անբան անասունները որսացուելով 
սպաննուելու սահմանուած են, 
այդպէս պիտի կորսուին իրենք ալ, 
անասուններու պէս.

12 Payts asonk irents chhasgtsadz 
panerŭ g’anarken. yev inchbes 
irents pnaztneroon hedevogh 
anpan anasoonnerŭ vorsatsvelov 
sbannveloo sahmanvadz yen, 
aytbes bidi gorsvin irenk al, 
anasoonneroo bes.

12 But these, like natural brute 
beasts made to be caught and 
destroyed, speak evil of the things 
they do not understand, and 
will utterly perish in their own 
corruption,
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13 եւ այդ պատիժը հատուցումը 
պիտի ըլլայ ուրիշներուն հասցուցած 
իրենց չարիքներուն։ Հաճոյք 
կ’առնեն օր‑ցերեկով իրենց զեղխ 
ցանկութիւնները կատարելէն, 
եւ իրենց ներկայութեամբ 
ձեր հաւաքոյթի սեղանները 
կը պղծեն ու կ’արատաւորեն, 
իրենց խաբեբայութիւններովը 
զուարճանալով։

13 yev ayt badijhŭ hadootsoomŭ 
bidi ŭlla oorishneroon hastsootsadz 
irents charikneroon: Hajooyk 
g’aṙnen or‑tseregov irents zeghkh 
tsangootyoonnerŭ gadarelen, 
yev irents nergayootyamp 
tzer havakooyti seghannerŭ 
gŭ bghdzen oo g’aradavoren, 
irents khapepayootyoonnerovŭ 
zvarjanalov:

13 and will receive the wages of 
unrighteousness, as those who 
count it pleasure to carouse in 
the daytime. They are spots and 
blemishes, carousing in their own 
deceptions while they feast with 
you,

14 Իրենց աչքերը շնացող կիներ 
միայն կը փնտռեն եւ չեն յագենար 
մեղք գործելէ։ Այդ անիծեալները 
տկար մարդիկ կը փնտռեն՝ խաբելու 
համար, եւ իրենց խելքն ու միտքը 
դրամ դիզելն է։

14 Irents achkerŭ shnatsogh 
giner miayn gŭ pndṙen yev chen 
hakenar meghk kordzele: Ayt 
anidzyalnerŭ dgar martig gŭ 
pndṙen՝ khapeloo hamar, yev 
irents khelkn oo midkŭ tram tizeln 
e:

14 having eyes full of adultery 
and that cannot cease from sin, 
enticing unstable souls. They 
have a heart trained in covetous 
practices, and are accursed 
children.

15 Ուղիղ ճամբան ձգելով՝ մոլորած 
են, հետեւելով Բէորի որդի Բաղաամի 
օրինակին, որ ուզեց անիրաւութեամբ 
դրամ շահիլ,

15 Ooghigh jampan tzkelov՝ 
moloradz yen, hedevelov Peori 
vorti Paghaami orinagin, vor 
oozets aniravootyamp tram shahil,

15 They have forsaken the right 
way and gone astray, following 
the way of Balaam the son of 
Beor, who loved the wages of 
unrighteousness;

16 եւ իր անօրէնութեան համար 
ալ յանդիմանուեցաւ անխօս էշէն, 
որ մարդկային լեզուով խօսելով՝ 
արգելք եղաւ որ մարգարէն այդ 
անմտութիւնը գործէ։

16 yev ir anorenootyan hamar al 
hantimanvetsav ankhos eshen, 
vor martgayin lezvov khoselov՝ 
arkelk yeghav vor markaren ayt 
anmdootyoonŭ kordze:

16 but he was rebuked for his 
iniquity: a dumb donkey speaking 
with a man's voice restrained the 
madness of the prophet.
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17 Այդ մարդիկը ցամքած աղբիւրներ 
են, հովերէն քշուող մշուշներ, 
որոնց համար Աստուած խաւար 
աշխարհի յաւերժական աղջամուղջը 
վերապահած է։

17 Ayt martigŭ tsamkadz 
aghpyoorner yen, hoveren 
kshvogh mshooshner, voronts 
hamar Asdvadz khavar ashkharhi 
haverjhagan aghchamooghchŭ 
verabahadz e:

17 These are wells without water, 
clouds carried by a tempest, for 
whom is reserved the blackness of 
darkness forever.

18 Որովհետեւ իմաստէ զուրկ 
մեծ‑մեծ խօսքերով եւ մարմնական 
անառակ ցանկութիւններ գրգռելով՝ 
կը մոլորեցնեն անոնք, որոնք հազիւ 
փախած էին ուրիշ մոլորութեանց մէջ 
ապրող մարդոցմէ։

18 Vorovhedev imasde 
zoorg medz‑medz khoskerov 
yev marmnagan anaṙag 
tsangootyoonner krkṙelov՝ gŭ 
moloretsnen anonk, voronk haziv 
pakhadz ein oorish molorootyants 
mech abrogh martotsme:

18 For when they speak great 
swelling words of emptiness, they 
allure through the lusts of the 
flesh, through lewdness, the ones 
who have actually escaped from 
those who live in error.

19 Ազատութիւն կը խոստանան 
անոնց, մինչդեռ իրենք գերի են 
կորուստի տանող մոլութեանց։ 
Արդարեւ, մարդ ինքզինք ինչ բանի որ 
կ’ենթարկէ՝ անոր գերին է։

19 Azadootyoon gŭ khosdanan 
anonts, minchteṙ irenk keri yen 
goroosdi danogh molootyants: 
Artarev, mart inkzink inch pani 
vor g’entarge՝ anor kerin e:

19 While they promise them 
liberty, they themselves are slaves 
of corruption; for by whom a 
person is overcome, by him also he 
is brought into bondage.

20 Անոնք որոնք մեր Տէրն ու Փրկիչը՝ 
Յիսուս Քրիստոսը ճանչնալով՝ 
աշխարհի պղծութիւններէն անգամ 
մը հեռանալէ ետք վերստին նոյն 
պղծութիւններուն մէջ կ’իյնան, անոնց 
վիճակը նախկինէն շատ աւելի գէշ 
կ’ըլլայ։

20 Anonk voronk mer Dern 
oo Prgichŭ՝ Hisoos Krisdosŭ 
janchnalov՝ ashkharhi 
bghdzootyoonneren ankam mŭ 
heṙanale yedk versdin nooyn 
bghdzootyoonneroon mech g’iynan, 
anonts vijagŭ nakhginen shad 
aveli kesh g’ŭlla:

20 For if, after they have escaped 
the pollutions of the world through 
the knowledge of the Lord and 
Savior Jesus Christ, they are again 
entangled in them and overcome, 
the latter end is worse for them 
than the beginning.
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21 Աւելի լաւ կ’ըլլար՝ որ անոնք բնաւ 
ճանչցած չըլլային արդարութեան 
ճամբան, քան թէ ճանչնալէ ետք՝ 
հեռանային իրենց աւանդուած սուրբ 
պատուիրանէն։

21 Aveli lav g’ŭllar՝ vor anonk 
pnav janchtsadz chŭllayin 
artarootyan jampan, kan te 
janchnale yedk՝ heṙanayin irents 
avantvadz soorp badviranen:

21 For it would have been better 
for them not to have known the 
way of righteousness, than having 
known it, to turn from the holy 
commandment delivered to them.

22 Ինչքան անոնց կը պատշաճին 
Առակաց գիրքին սա ճշմարիտ 
առածները. «Շունը իր փսխածին կը 
դառնայ». իսկ միւսը՝ «Խոզը որքան ալ 
լուաս՝ տիղմին մէջ կը թաւալի»։

22 Inchkan anonts gŭ badshajin 
Aṙagats kirkin sa jshmarid 
aṙadznerŭ. «Shoonŭ ir pskhadzin 
gŭ taṙna». isg myoosŭ՝ «Khozŭ 
vorkan al lvas՝ dighmin mech gŭ 
tavali»:

22 But it has happened to them 
according to the true proverb: “A 
dog returns to his own vomit,” 
and, “a sow, having washed, to her 
wallowing in the mire.”

1 Սիրելինե՛ր, ասիկա երկրորդ 
նամակս է որ ձեզի կը գրեմ։ Երկու 
նամակներովս ալ ուզեցի կարգ 
մը յիշեցումներով ձեր միտքերը 
արթնցնել՝ որ ուղիղը մտածէք։

1 Sireline՛r, asiga yergrort namags 
e vor tzezi gŭ krem: Yergoo 
namagnerovs al oozetsi gark mŭ 
hishetsoomnerov tzer midkerŭ 
artntsnel՝ vor ooghighŭ mdadzek:

1 Beloved, I now write to you this 
second epistle (in both of which I 
stir up your pure minds by way of 
reminder),

2 Որպէսզի յիշէք այն պատգամները 
որ սուրբ մարգարէները կանուխէն 
խօսեցան, ինչպէս նաեւ մեր Տիրոջ 
եւ Փրկչին պատուէրը, որ ձեր 
առաքեալները ձեզի փոխանցեցին։

2 Vorbeszi hishek ayn badkamnerŭ 
vor soorp markarenerŭ ganookhen 
khosetsan, inchbes nayev mer 
Diroch yev Prgchin badverŭ, 
vor tzer aṙakyalnerŭ tzezi 
pokhantsetsin:

2 that you may be mindful of the 
words which were spoken before 
by the holy prophets, and of the 
commandment of us, the apostles 
of the Lord and Savior,

3 Բայց այդ մասին նախ հետեւեալը 
գիտցէք, որ վերջին օրերուն 
հեգնողներ եւ արհամարհողներ 
պիտի գան, որոնք իրենց սեփական 
ցանկութիւններէն առաջնորդուած՝

3 Payts ayt masin nakh hedevyalŭ 
kidtsek, vor verchin oreroon 
heknoghner yev arhamarhoghner 
bidi kan, voronk irents sepagan 
tsangootyoonneren aṙachnortvadz՝

3 knowing this first: that scoffers 
will come in the last days, walking 
according to their own lusts,
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4 պիտի հարցնեն. «Ո՞ւր մնաց 
Քրիստոսի երկրորդ գալստեան 
խոստումը։ Մեր հայրերը մեռան եւ 
դեռ ամէն ինչ կը մնայ եղածին պէս, 
ինչպէս որ էր ստեղծագործութենէն ի 
վեր»։

4 bidi hartsnen. «Vo՞vr mnats 
Krisdosi yergrort kalsdyan 
khosdoomŭ: Mer hayrerŭ meṙan 
yev teṙ amen inch gŭ mna 
yeghadzin bes, inchbes vor er 
sdeghdzakordzootenen i ver»:

4 and saying, “Where is the 
promise of His coming? For since 
the fathers fell asleep, all things 
continue as they were from the 
beginning of creation.”

5 Այսպէս խօսողները կամաւոր 
կերպով կը մոռնան, որ «Աստուած 
սկիզբէն իր խօսքով ստեղծեց 
երկինքը». ջուրերէն դուրս բերաւ եւ 
ջուրերով կազմեց երկիրը,

5 Aysbes khosoghnerŭ gamavor 
gerbov gŭ moṙnan, vor «Asdvadz 
sgizpen ir khoskov sdeghdzets 
yerginkŭ». chooreren toors perav 
yev choorerov gazmets yergirŭ,

5 For this they willfully forget: 
that by the word of God the 
heavens were of old, and the earth 
standing out of water and in the 
water,

6 եւ նոյն ջուրերուն հեղեղով է որ 
երբեմնի աշխարհը աւերուեցաւ ու 
կորսուեցաւ։

6 yev nooyn chooreroon hegheghov 
e vor yerpemni ashkharhŭ 
avervetsav oo gorsvetsav:

6 by which the world that then 
existed perished, being flooded 
with water.

7 Նոյնպէս ալ, երկինքն ու 
երկիրը Աստուծոյ նոյն խօսքով կը 
պահուին՝ կրակին համար, այսինքն՝ 
դատաստանի օրուան, երբ ամբարիշտ 
մարդիկը կորուստի պիտի մատնուին։

7 Nooynbes al, yerginkn oo yergirŭ 
Asdoodzo nooyn khoskov gŭ 
bahvin՝ gragin hamar, aysinkn՝ 
tadasdani orvan, yerp amparishd 
martigŭ goroosdi bidi madnvin:

7 But the heavens and the earth 
which are now preserved by the 
same word, are reserved for fire 
until the day of judgment and 
perdition of ungodly men.

8 Սա՛ եւս մի մոռնաք, սիրելինե՛ր, որ 
Տիրոջ քով մէկ օրը հազար տարուան 
պէս է եւ հազար տարին՝ մէկ օրուան 
պէս։

8 Sa՛ yevs mi moṙnak, sireline՛r, vor 
Diroch kov meg orŭ hazar darvan 
bes e yev hazar darin՝ meg orvan 
bes:

8 But, beloved, do not forget this 
one thing, that with the Lord one 
day is as a thousand years, and a 
thousand years as one day.
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9 Տէրը չ’ուշացներ իր խոստումին 
կատարումը, այնպէս՝ ինչպէս 
ոմանք կը հասկնան ուշացումը։ Տէրը 
պարզապէս համբերատարութիւն 
ցոյց կու տայ ձեզի հանդէպ, 
որովհետեւ չ’ուզեր որ ոեւէ մէկը 
կորսուի, այլ՝ կ’ուզէ որ բոլորն ալ 
ապաշխարելու առիթ ունենան։

9 Derŭ ch’ooshatsner ir 
khosdoomin gadaroomŭ, aynbes՝ 
inchbes vomank gŭ hasgnan 
ooshatsoomŭ: Derŭ barzabes 
hamperadarootyoon tsooyts goo da 
tzezi hanteb, vorovhedev ch’oozer 
vor voyeve megŭ gorsvi, ayl՝ g’ooze 
vor polorn al abashkhareloo aṙit 
oonenan:

9 The Lord is not slack concerning 
His promise, as some count 
slackness, but is longsuffering 
toward us, not willing that any 
should perish but that all should 
come to repentance.

10 Բայց Տիրոջ օրը անակնկալօրէն 
պիտի գայ, գողի պէս, երբ երկինքը 
մեծ շառաչիւնով պիտի չքանայ, 
երկնային մարմինները պիտի 
վառին ու հալին, եւ երկիրը իր 
ամբողջ բովանդակութեամբ պիտի 
անհետանայ։

10 Payts Diroch orŭ anagngaloren 
bidi ka, koghi bes, yerp yerginkŭ 
medz shaṙachyoonov bidi chkana, 
yergnayin marminnerŭ bidi vaṙin 
oo halin, yev yergirŭ ir ampoghch 
povantagootyamp bidi anhedana:

10 But the day of the Lord will 
come as a thief in the night, in 
which the heavens will pass 
away with a great noise, and the 
elements will melt with fervent 
heat; both the earth and the works 
that are in it will be burned up.

11 Արդ, քանի այս բոլորը այսպէս 
պիտի չքանան, ի՜նչպիսի անձեր 
պէտք է ըլլաք դուք։ Մաքուր եւ 
աստուածապաշտ կեանք մը պէտք է 
ապրիք,

11 Art, kani ays polorŭ aysbes 
bidi chkanan, i՜nchbisi antzer 
bedk e ŭllak took: Makoor yev 
asdvadzabashd gyank mŭ bedk e 
abrik,

11 Therefore, since all these things 
will be dissolved, what manner 
of persons ought you to be in holy 
conduct and godliness,

12 սպասելով եւ ջանալով փութացնել 
Տիրոջ օրուան գալուստը, երբ երկինք 
կրակով պիտի այրի ու չքանայ, եւ 
երկնային մարմինները պիտի վառին 
ու հալին։

12 sbaselov yev chanalov 
pootatsnel Diroch orvan kaloosdŭ, 
yerp yergink gragov bidi ayri 
oo chkana, yev yergnayin 
marminnerŭ bidi vaṙin oo halin:

12 looking for and hastening the 
coming of the day of God, because 
of which the heavens will be 
dissolved, being on fire, and the 
elements will melt with fervent 
heat?
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13 Բայց մենք՝ Աստուծոյ խոստումին 
համաձայն՝ կը սպասենք նոր 
երկինքի մը եւ նոր երկրի մը, ուր 
արդարութիւնը պիտի իշխէ։

13 Payts menk՝ Asdoodzo 
khosdoomin hamatzayn՝ gŭ 
sbasenk nor yerginki mŭ yev nor 
yergri mŭ, oor artarootyoonŭ bidi 
ishkhe:

13 Nevertheless we, according 
to His promise, look for new 
heavens and a new earth in which 
righteousness dwells.

14 Հետեւաբար, սիրելիներ, դուք՝ որ 
այս բաներուն կը սպասէք, ջանացէք 
անբիծ եւ անարատ ըլլալ Աստուծոյ 
աչքին, եւ խաղաղութեամբ ապրիլ։

14 Hedevapar, sireliner, took՝ vor 
ays paneroon gŭ sbasek, chanatsek 
anpidz yev anarad ŭllal Asdoodzo 
achkin, yev khaghaghootyamp 
abril:

14 Therefore, beloved, looking 
forward to these things, be diligent 
to be found by Him in peace, 
without spot and blameless;

15 Եւ Տիրոջ համբերատարութիւնը 
փրկութիւն համարեցէք ձեզի համար, 
ինչպէս մեր սիրելի եղբայրը՝ Պօղոս 
ալ գրեց ձեզի, Աստուծմէ իրեն 
շնորհուած իմաստութեամբ։

15 Yev Diroch 
hamperadarootyoonŭ prgootyoon 
hamaretsek tzezi hamar, inchbes 
mer sireli yeghpayrŭ՝ Boghos 
al krets tzezi, Asdoodzme iren 
shnorhvadz imasdootyamp:

15 and consider that the 
longsuffering of our Lord is 
salvation—as also our beloved 
brother Paul, according to the 
wisdom given to him, has written 
to you,

16 Անիկա նոյն այս բաներուն մասին 
խօսած է իր բոլոր նամակներուն մէջ 
ալ։ Այդ նամակներուն մէջ կարգ մը 
դժուար հասկնալի մասեր կան, որոնց 
իմաստը չարափոխումի կ’ենթարկուի 
տգէտ եւ փոփոխամիտ մարդոց 
կողմէ։ Անոնք միւս Սուրբ գիրքերը 
եւս կը չարափոխեն, իրենց սեփական 
կորուստը պատրաստելով։

16 Aniga nooyn ays paneroon 
masin khosadz e ir polor 
namagneroon mech al: Ayt 
namagneroon mech gark mŭ 
tjhvar hasgnali maser gan, voronts 
imasdŭ charapokhoomi g’entargvi 
dked yev popokhamid martots 
goghme: Anonk myoos Soorp 
kirkerŭ yevs gŭ charapokhen, 
irents sepagan goroosdŭ 
badrasdelov:

16 as also in all his epistles, 
speaking in them of these things, 
in which are some things hard to 
understand, which untaught and 
unstable people twist to their own 
destruction, as they do also the 
rest of the Scriptures.
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17 Ուստի դուք, սիրելինե՛ր, սկիզբէն 
այս բաները գիտնալով՝ զգոյշ եղէք, 
որ չըլլայ թէ անբարոյ մարդոց 
մոլորութեան հետեւիք եւ ձեր 
վստահութիւնը կորսնցնէք։

17 Oosdi took, sireline՛r, sgizpen 
ays panerŭ kidnalov՝ zkooysh 
yeghek, vor chŭlla te anparo 
martots molorootyan hedevik yev 
tzer vsdahootyoonŭ gorsntsnek:

17 You therefore, beloved, since 
you know this beforehand, beware 
lest you also fall from your own 
steadfastness, being led away with 
the error of the wicked;

18 Այլ, մեր Տիրոջ եւ Փրկչին՝ 
Յիսուս Քրիստոսի շնորհքովն ու 
գիտութեամբը աճեցէք։ Անոր փառք, 
թէ՛ այժմ եւ թէ՛ յաւիտենական օրը։ 
Ամէն։ ֍

18 Ayl, mer Diroch yev Prgchin՝ 
Hisoos Krisdosi shnorhkovn oo 
kidootyampŭ ajetsek: Anor paṙk, 
te՛ ayjhm yev te՛ havidenagan orŭ: 
Amen: ֍

18 but grow in the grace and 
knowledge of our Lord and Savior 
Jesus Christ. To Him be the glory 
both now and forever. Amen. ֍
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Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի 
Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ 

Յովհաննու Յովհաննու 6.15‑21 (ARWA)

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

Hovhannoo Hovhannoo 6.15‑21 (ARWA)

A Reading from the Gospel of our A Reading from the Gospel of our 
Lord Jesus Christ According to Lord Jesus Christ According to 

John John 6:15‑21 (NKJV)

15 Յիսուս երբ գիտցաւ թէ պիտի գան 
զինք բռնութեամբ թագաւոր ընելու, 
դարձեալ լեռը ելաւ, առանձինն։

15 Hisoos yerp kidtsav te bidi kan 
zink pṙnootyamp takavor ŭneloo, 
tartzyal leṙŭ yelav, aṙantzinn:

15 Therefore when Jesus perceived 
that they were about to come and 
take Him by force to make Him 
king, He departed again to the 
mountain by Himself alone.

16 Երեկոյեան, Յիսուսի 
աշակերտները լիճին եզերքը իջան

16 Yeregoyan, Hisoosi 
ashagerdnerŭ lijin yezerkŭ ichan

16 Now when evening came, His 
disciples went down to the sea,

17 եւ նաւակ մտնելով՝ սկսան 
երթալ լիճին դիմացի կողմը, դէպի 
Կափառնաում։ Երբ մթնցաւ, 
տակաւին Յիսուս իրենց չէր եկած։

17 yev navag mdnelov՝ sgsan 
yertal lijin timatsi goghmŭ, tebi 
Gapaṙnaoom: Yerp mtntsav, 
dagavin Hisoos irents cher yegadz:

17 got into the boat, and went over 
the sea toward Capernaum. And it 
was already dark, and Jesus had 
not come to them.

18 Լիճը զօրաւոր հովէն կ’ալեկոծէր։ 18 Lijŭ zoravor hoven g’alegodzer: 18 Then the sea arose because a 
great wind was blowing.

19 Աշակերտները հազիւ հինգ կամ 
վեց քիլոմեթր նաւարկած էին, երբ 
տեսան Յիսուսը, որ լիճին վրայէն 
քալելով կը մօտենար նաւակին։ 
Բոլորը սարսափեցան։

19 Ashagerdnerŭ haziv hink gam 
vets kilometr navargadz ein, yerp 
desan Hisoosŭ, vor lijin vrayen 
kalelov gŭ modenar navagin: 
Polorŭ sarsapetsan:

19 So when they had rowed about 
three or four miles, they saw Jesus 
walking on the sea and drawing 
near the boat; and they were 
afraid.

20 Յիսուս ըսաւ անոնց.‑ Ես եմ, մի՛ 
վախնաք։

20 Hisoos ŭsav anonts.‑ Yes yem, 
mi՛ vakhnak:

20 But He said to them, “It is I; do 
not be afraid.”

21 Անոնք կ’ուզէին զինք նաւակին 
մէջ առնել, բայց արդէն նաւակը 
հասաւ այն տեղը, ուր կ’երթային։ ֍

21 Anonk g’oozein zink navagin 
mech aṙnel, payts arten navagŭ 
hasav ayn deghŭ, oor g’ertayin: ֍

21 Then they willingly received 
Him into the boat, and 
immediately the boat was at the 
land where they were going. ֍
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Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի 
Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ 

Մատթէոսի Մատթէոսի 12.38‑50 (ARWA)

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

Madteosi Madteosi 12.38‑50 (ARWA)

A Reading from the Gospel of our A Reading from the Gospel of our 
Lord Jesus Christ According to Lord Jesus Christ According to 

Matthew Matthew 12:38‑50 (NKJV)

38 Այն ատեն Օրէնքի ուսուցիչներէն 
եւ Փարիսեցիներէն ոմանք ըսին 
Յիսուսի.‑ Վարդապե՛տ, կ’ուզենք որ 
հրաշք մը գործես եւ տեսնենք։

38 Ayn aden Orenki 
oosootsichneren yev Parisetsineren 
vomank ŭsin Hisoosi.‑ Vartabe՛d, 
g’oozenk vor hrashk mŭ kordzes 
yev desnenk:

38 Then some of the scribes and 
Pharisees answered, saying, 
“Teacher, we want to see a sign 
from You.”

39 Յիսուս անոնց պատասխանեց.‑ 
Աստուծոյ անհաւատարիմ եւ չար 
սերունդ, նշան մը կ’ուզէք. բայց 
Յովնան մարգարէին նշանէն զատ 
ուրիշ նշան պիտի չտրուի ձեզի։

39 Hisoos anonts badaskhanets.‑ 
Asdoodzo anhavadarim yev char 
seroont, nshan mŭ g’oozek. payts 
Hovnan markarein nshanen zad 
oorish nshan bidi chdrvi tzezi:

39 But He answered and said to 
them, “An evil and adulterous 
generation seeks after a sign, and 
no sign will be given to it except 
the sign of the prophet Jonah.

40 Ինչպէս Յովնան երեք օր ցերեկ 
ու գիշեր կէտ ձուկի փորին մէջ մնաց, 
նոյնպէս ալ Մարդու Որդին երեք օր, 
ցերեկ ու գիշեր, պիտի մնայ երկրի 
ընդերքին մէջ։

40 Inchbes Hovnan yerek or tsereg 
oo kisher ged tzoogi porin mech 
mnats, nooynbes al Martoo Vortin 
yerek or, tsereg oo kisher, bidi 
mna yergri ŭnterkin mech:

40 “For as Jonah was three days 
and three nights in the belly of the 
great fish, so will the Son of Man 
be three days and three nights in 
the heart of the earth.

41 Դատաստանի օրը 
Նինուէացիները ձեզի դէմ պիտի ելլեն 
եւ դատապարտեն ձեզ, որովհետեւ 
անոնք Յովնանի քարոզութեամբ 
զղջացին իրենց մեղքերուն համար։ Եւ 
ահա, Յովնանէն աւելի մեծ մէկը կայ 
հոս։

41 Tadasdani orŭ Ninveatsinerŭ 
tzezi tem bidi yellen yev 
tadabarden tzez, vorovhedev 
anonk Hovnani karozootyamp 
zghchatsin irents meghkeroon 
hamar: Yev aha, Hovnanen aveli 
medz megŭ ga hos:

41 “The men of Nineveh will 
rise up in the judgment with 
this generation and condemn 
it, because they repented at the 
preaching of Jonah; and indeed a 
greater than Jonah is here.
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42 Դարձեալ, Դատաստանի օրը 
Հարաւի թագուհին պիտի ելլէ եւ 
դատապարտէ ձեզ, որովհետեւ 
անիկա իր հեռաւոր երկրէն եկաւ 
Սողոմոնի իմաստուն ուսուցումները 
լսելու համար։ Եւ ահա, Սողոմոնէն 
աւելի մեծ մէկը կայ հոս։‑

42 Tartzyal, Tadasdani orŭ Haravi 
takoohin bidi yelle yev tadabarde 
tzez, vorovhedev aniga ir heṙavor 
yergren yegav Soghomoni 
imasdoon oosootsoomnerŭ lseloo 
hamar: Yev aha, Soghomonen aveli 
medz megŭ ga hos:‑

42 “The queen of the South will 
rise up in the judgment with this 
generation and condemn it, for she 
came from the ends of the earth to 
hear the wisdom of Solomon; and 
indeed a greater than Solomon is 
here.

43 Երբ չար ոգին դուրս կ’ելլէ մարդու 
մը մէջէն, կ’երթայ եւ անջրդի վայրեր 
կը շրջի՝ հանգիստ տեղ մը գտնելու 
համար։ Եւ երբ չի գտներ,

43 Yerp char vokin toors g’elle 
martoo mŭ mechen, g’erta yev 
anchrti vayrer gŭ shrchi՝ hankisd 
degh mŭ kdneloo hamar: Yev yerp 
chi kdner,

43 “When an unclean spirit goes 
out of a man, he goes through dry 
places, seeking rest, and finds 
none.

44 ինքնիրեն կ’ըսէ. «Ելլեմ երթամ 
իմ տունս, ուրկէ ելայ»։ Ուստի կը 
վերադառնայ իր նախկին տունը եւ 
զայն կը գտնէ պարապ, մաքուր եւ 
յարդարուած։

44 inkniren g’ŭse. «Yellem yertam 
im doons, oorge yela»: Oosdi gŭ 
verataṙna ir nakhgin doonŭ yev 
zayn gŭ kdne barab, makoor yev 
hartarvadz:

44 “Then he says, ‘I will return to 
my house from which I came.’ And 
when he comes, he finds it empty, 
swept, and put in order.

45 Ապա կ’երթայ եւ կը բերէ իրմէ 
աւելի չար եօթը այլ ոգիներ, որոնց 
հետ ներս մտնելով՝ կը բնակի հոն, 
որով այդ մարդուն վերջը իր նախկին 
վիճակէն աւելի գէշ կ’ըլլայ։ Գիտցէ՛ք, 
որ նոյնը պիտի պատահի նաեւ այս 
չար սերունդին։

45 Aba g’erta yev gŭ pere irme 
aveli char yotŭ ayl vokiner, voronts 
hed ners mdnelov՝ gŭ pnagi hon, 
vorov ayt martoon verchŭ ir 
nakhgin vijagen aveli kesh g’ŭlla: 
Kidtse՛k, vor nooynŭ bidi badahi 
nayev ays char seroontin:

45 “Then he goes and takes with 
him seven other spirits more 
wicked than himself, and they 
enter and dwell there; and the last 
state of that man is worse than the 
first. So shall it also be with this 
wicked generation.”

46 Յիսուս ժողովուրդին տակաւին կը 
խօսէր, երբ իր մայրն ու եղբայրները 
եկան եւ դուրսը կեցած՝ կ’ուզէին իրեն 
հետ խօսիլ։

46 Hisoos jhoghovoortin dagavin 
gŭ khoser, yerp ir mayrn oo 
yeghpayrnerŭ yegan yev toorsŭ 
getsadz՝ g’oozein iren hed khosil:

46 While He was still talking 
to the multitudes, behold, His 
mother and brothers stood outside, 
seeking to speak with Him.
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47 Հոն գտնուողներէն մէկը ըսաւ 
իրեն.‑ Մայրդ եւ եղբայրներդ դուրսն 
են եւ կ’ուզեն հետդ խօսիլ։

47 Hon kdnvoghneren megŭ ŭsav 
iren.‑ Mayrt yev yeghpayrnert 
toorsn yen yev g’oozen hedt khosil:

47 Then one said to Him, “Look, 
Your mother and Your brothers 
are standing outside, seeking to 
speak with You.”

48 Յիսուս անոր պատասխանեց.‑ Ո՞վ 
է մայրս կամ որո՞նք են եղբայրներս։

48 Hisoos anor badaskhanets.‑ 
O՞v e mayrs gam voro՞nk yen 
yeghpayrners:

48 But He answered and said to 
the one who told Him, “Who is My 
mother and who are My brothers?”

49 Եւ իր աշակերտները ցոյց տալով՝ 
աւելցուց.‑ Ահաւասիկ մայրս ու 
եղբայրներս։

49 Yev ir ashagerdnerŭ tsooyts 
dalov՝ aveltsoots.‑ Ahavasig mayrs 
oo yeghpayrners:

49 And He stretched out His hand 
toward His disciples and said, 
“Here are My mother and My 
brothers!

50 Որովհետեւ ո՛վ որ երկնաւոր 
Հօրս կամքը կը կատարէ՝ անիկա է 
եղբայրս, քոյրս եւ մայրս։ ֍

50 Vorovhedev o՛v vor yergnavor 
Hors gamkŭ gŭ gadare՝ aniga e 
yeghpayrs, kooyrs yev mayrs: ֍

50 “For whoever does the will of 
My Father in heaven is My brother 
and sister and mother.” ֍



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 27 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի 
Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ 
Մարկոսի Մարկոսի 5.35‑43 (ARWA)

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

5.35‑43 (ARWA)

A Reading from the Gospel of our A Reading from the Gospel of our 
Lord Jesus Christ According to Lord Jesus Christ According to 

Mark Mark 5:35‑43 (NKJV)

35 Մինչ Յիսուս ասիկա կ’ըսէր, 
ժողովրդապետին տունէն ոմանք 
եկան եւ ըսին Յայրոսի.‑ Աղջիկդ 
մեռաւ, ալ ինչո՞ւ կը յոգնեցնես 
Վարդապետը։

35 Minch Hisoos asiga g’ŭser, 
jhoghovrtabedin doonen vomank 
yegan yev ŭsin Hayrosi.‑ Aghchigt 
meṙav, al incho՞o gŭ hoknetsnes 
Vartabedŭ:

35 While He was still speaking, 
some came from the ruler of the 
synagogue's house who said, “Your 
daughter is dead. Why trouble the 
Teacher any further?”

36 Յիսուս այս խօսքերը երբ 
լսեց, ըսաւ ժողովրդապետին.‑ Մի՛ 
վախնար, միայն հաւատա՛։

36 Hisoos ays khoskerŭ yerp 
lsets, ŭsav jhoghovrtabedin.‑ Mi՛ 
vakhnar, miayn havada՛:

36 As soon as Jesus heard the 
word that was spoken, He said to 
the ruler of the synagogue, “Do not 
be afraid; only believe.”

37 Յետոյ չձգեց որ ոեւէ մէկը իրեն 
հետ երթայ, բացի Պետրոսէն, 
Յակոբոսէն եւ անոր եղբօրմէն՝ 
Յովհաննէսէն։

37 Hedo chtzkets vor voyeve megŭ 
iren hed yerta, patsi Bedrosen, 
Hagoposen yev anor yeghpormen՝ 
Hovhannesen:

37 And He permitted no one to 
follow Him except Peter, James, 
and John the brother of James.

38 Երբ հասաւ ժողովրդապետին 
տունը, տեսաւ ամբոխ մը, որ կու լար 
եւ ողբ ու կոծ կ’ընէր։

38 Yerp hasav jhoghovrtabedin 
doonŭ, desav ampokh mŭ, vor goo 
lar yev voghp oo godz g’ŭner:

38 Then He came to the house of 
the ruler of the synagogue, and 
saw a tumult and those who wept 
and wailed loudly.

39 Յիսուս ներս մտաւ եւ ըսաւ 
անոնց.‑ Ի՞նչ իրար անցեր էք ու կու 
լաք. փոքրիկը մեռած չէ, այլ կը 
քնանայ։

39 Hisoos ners mdav yev ŭsav 
anonts.‑ I՞nch irar antser ek oo goo 
lak. pokrigŭ meṙadz che, ayl gŭ 
knana:

39 When He came in, He said to 
them, “Why make this commotion 
and weep? The child is not dead, 
but sleeping.”
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40 Բայց անոնք սկսան զինք ծաղրել։ 
Յիսուս բոլորն ալ դուրս հանեց 
եւ իրեն հետ առնելով փոքրիկին 
հայրն ու մայրը, ինչպէս նաեւ երեք 
աշակերտները, մտաւ այն սենեակը 
ուր փոքրիկը պառկած էր։

40 Payts anonk sgsan zink 
dzaghrel: Hisoos polorn al toors 
hanets yev iren hed aṙnelov 
pokrigin hayrn oo mayrŭ, inchbes 
nayev yerek ashagerdnerŭ, mdav 
ayn senyagŭ oor pokrigŭ baṙgadz 
er:

40 And they ridiculed Him. But 
when He had put them all outside, 
He took the father and the mother 
of the child, and those who were 
with Him, and entered where the 
child was lying.

41 Յիսուս բռնեց փոքրիկին ձեռքէն 
եւ ըսաւ.‑ Տալիթա՛, կումի՛, որ կը 
նշանակէ՝ «Աղջիկ, քեզի կ’ըսեմ՝ ե՛լ»։

41 Hisoos pṙnets pokrigin tzeṙken 
yev ŭsav.‑ Dalita՛, goomi՛, vor gŭ 
nshanage՝ «Aghchig, kezi g’ŭsem՝ 
ye՛l»:

41 Then He took the child by the 
hand, and said to her, “Talitha, 
cumi,” which is translated, “Little 
girl, I say to you, arise.”

42 Աղջիկը, որ շուրջ տասներկու 
տարեկան էր, անմիջապէս ոտքի ելաւ 
եւ սկսաւ շրջիլ։ Ասիկա տեսնելով՝ 
ամէնքն ալ զարմացան։

42 Aghchigŭ, vor shoorch 
dasnergoo daregan er, anmichabes 
vodki yelav yev sgsav shrchil: 
Asiga desnelov՝ amenkn al 
zarmatsan:

42 Immediately the girl arose and 
walked, for she was twelve years of 
age. And they were overcome with 
great amazement.

43 Բայց Յիսուս անոնց խստիւ 
պատուիրեց որ ոեւէ մէկուն բան 
չըսեն. եւ ըսաւ որ ուտելիք տան 
անոր։ ֍

43 Payts Hisoos anonts khsdiv 
badvirets vor voyeve megoon pan 
chŭsen. yev ŭsav vor oodelik dan 
anor: ֍

43 But He commanded them 
strictly that no one should know it, 
and said that something should be 
given her to eat. ֍


