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2022‑05‑12 Եշ ԱԿ 2022‑05‑12 Hinkshapti Ayp Gen 2022‑05‑12 Thu ԱԿ

ԻԶ աւուր Յարութեան 26. avoor Harootyan Resurrection Day 26

Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանիս Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանիս 
Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ 

Ղուկասու Ղուկասու 10.25‑42 (ARWA)

Ŭntertsvadzs Srpo Avedaranis Ŭntertsvadzs Srpo Avedaranis 
Hisoosi Krisdosi vor ŭsd Hisoosi Krisdosi vor ŭsd 

Ghoogasoo Ghoogasoo 10.25‑42 (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 10:25‑42 (NKJV)

25 Օրէնքի ուսուցիչ մը ելաւ եւ 
Յիսուսը փորձելու համար ըսաւ.‑ 
Վարդապե՛տ, ի՞նչ պէտք է ընեմ 
յաւիտենական կեանքը ժառանգելու 
համար։

25 Orenki oosootsich mŭ yelav 
yev Hisoosŭ portzeloo hamar 
ŭsav.‑ Vartabe՛d, i՞nch bedk e ŭnem 
havidenagan gyankŭ jhaṙankeloo 
hamar:

25 And behold, a certain lawyer 
stood up and tested Him, saying, 
“Teacher, what shall I do to inherit 
eternal life?”

26 Յիսուս ըսաւ.‑ Օրէնքի գիրքին մէջ 
գրուածը ի՞նչ է. ինչպէ՞ս կը հասկնաս։

26 Hisoos ŭsav.‑ Orenki kirkin 
mech krvadzŭ i՞nch e. inchbe՞s gŭ 
hasgnas:

26 He said to him, “What is 
written in the law? What is your 
reading of it?”

27 Ան պատասխանեց.‑ «Սիրէ՛ 
քու Տէր Աստուածդ ամբողջ 
սրտովդ, ամբողջ հոգիովդ, ամբողջ 
զօրութեամբդ եւ ամբողջ մտքովդ» եւ 
«Սիրէ՛ ընկերդ քու անձիդ պէս»։

27 An badaskhanets.‑ «Sire՛ koo 
Der Asdvadzt ampoghch srdovt, 
ampoghch hokiovt, ampoghch 
zorootyampt yev ampoghch 
mdkovt» yev «Sire՛ ŭngert koo 
antzit bes»:

27 So he answered and said, “‘You 
shall love the LORD your God with 
all your heart, with all your soul, 
with all your strength, and with all 
your mind,’ and ‘your neighbor as 
yourself.’”

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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28 Յիսուս ըսաւ.‑ Ճիշդ պատասխան 
տուիր։ Ըրէ՛ ըսածդ եւ պիտի ապրիս։

28 Hisoos ŭsav.‑ Jisht badaskhan 
dvir: Ŭre՛ ŭsadzt yev bidi abris:

28 And He said to him, “You have 
answered rightly; do this and you 
will live.”

29 Բայց անիկա ինքզինք 
արդարացնել ուզելով, ըսաւ Յիսուսի.‑ 
Բայց ո՞վ է իմ ընկերս։

29 Payts aniga inkzink artaratsnel 
oozelov, ŭsav Hisoosi.‑ Payts o՞v e 
im ŭngers:

29 But he, wanting to justify 
himself, said to Jesus, “And who is 
my neighbor?”

30 Այս հարցումին վրայ Յիսուս 
ըսաւ.‑ Մարդ մը Երուսաղէմէն 
Երիքով կ’իջնէր։ Ճամբան 
աւազակներու ձեռքը ինկաւ, որոնք 
կողոպտելով՝ մերկացուցին զինք, 
վիրաւորեցին եւ կիսամահ վիճակի 
մէջ ձգեցին ու գացին։

30 Ays hartsoomin vra Hisoos 
ŭsav.‑ Mart mŭ Yeroosaghemen 
Yerikov g’ichner: Jampan 
avazagneroo tzeṙkŭ ingav, voronk 
goghobdelov՝ mergatsootsin zink, 
viravoretsin yev gisamah vijagi 
mech tzketsin oo katsin:

30 Then Jesus answered and said: 
“A certain man went down from 
Jerusalem to Jericho, and fell 
among thieves, who stripped him 
of his clothing, wounded him, and 
departed, leaving him half dead.

31 Պատահեցաւ որ քահանայ մը 
նոյն ճամբայէն կ’անցնէր։ Տեսաւ 
վիրաւորը, բայց ճամբան շեղելով՝ 
անցաւ գնաց։

31 Badahetsav vor kahana mŭ 
nooyn jampayen g’antsner: Desav 
viravorŭ, payts jampan sheghelov՝ 
antsav knats:

31 “Now by chance a certain priest 
came down that road. And when 
he saw him, he passed by on the 
other side.

32 Ղեւտացի մըն ալ նոյն տեղէն 
անցնելու ատեն՝ տեսաւ վիրաւորը եւ 
ինքն ալ շրջանցեց գնաց։

32 Ghevdatsi mŭn al nooyn deghen 
antsneloo aden՝ desav viravorŭ yev 
inkn al shrchantsets knats:

32 “Likewise a Levite, when he 
arrived at the place, came and 
looked, and passed by on the other 
side.

33 Բայց Սամարացի մը, որ հոնկէ 
կ’անցնէր, տեսաւ վիրաւորը եւ գթաց 
անոր։

33 Payts Samaratsi mŭ, vor honge 
g’antsner, desav viravorŭ yev ktats 
anor:

33 “But a certain Samaritan, as 
he journeyed, came where he was. 
And when he saw him, he had 
compassion.
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34 Մօտեցաւ եւ վէրքերը փաթթեց՝ 
անոնց վրայ ձէթ եւ գինի դնելով. 
ապա դրաւ իր գրաստին վրայ եւ 
տարաւ պանդոկ մը ու զայն խնամեց։

34 Modetsav yev verkerŭ pattets՝ 
anonts vra tzet yev kini tnelov. 
aba trav ir krasdin vra yev darav 
bantog mŭ oo zayn khnamets:

34 “So he went to him and 
bandaged his wounds, pouring on 
oil and wine; and he set him on 
his own animal, brought him to an 
inn, and took care of him.

35 Յաջորդ օր, երբ պանդոկէն պիտի 
մեկնէր, պանդոկապետին երկու 
արծաթ դահեկան տուաւ եւ ըսաւ. 
«Խնամէ՛ զայն, եւ ինչ ծախս որ ընես 
իրեն համար՝ յաջորդ գալուս կը 
վճարեմ»։

35 Hachort or, yerp bantogen bidi 
megner, bantogabedin yergoo 
ardzat tahegan dvav yev ŭsav. 
«Khname՛ zayn, yev inch dzakhs 
vor ŭnes iren hamar՝ hachort 
kaloos gŭ vjarem»:

35 “On the next day, when he 
departed, he took out two denarii, 
gave them to the innkeeper, and 
said to him, ‘Take care of him; and 
whatever more you spend, when I 
come again, I will repay you.’

36 Յետոյ Յիսուս հարցուց.‑ Արդ, 
քու կարծիքովդ՝ այս երեքէն ո՞ր մէկը 
եղաւ աւազակներուն ձեռքը ինկողին 
ընկերը։

36 Hedo Hisoos hartsoots.‑ Art, 
koo gardzikovt՝ ays yereken vo՞r 
megŭ yeghav avazagneroon tzeṙkŭ 
ingoghin ŭngerŭ:

36 “So which of these three do you 
think was neighbor to him who fell 
among the thieves?”

37 Օրէնքի ուսուցիչը ըսաւ.‑ Ան՝ որ 
հոգ տարաւ անոր։ Յիսուս ըսաւ.‑ 
Գնա՛, դո՛ւն ալ նոյնը ըրէ։

37 Orenki oosootsichŭ ŭsav.‑ An՝ 
vor hok darav anor: Hisoos ŭsav.‑ 
Kna՛, to՛on al nooynŭ ŭre:

37 And he said, “He who showed 
mercy on him.” Then Jesus said to 
him, “Go and do likewise.”

38 Մինչ իրենց ճամբան կը 
շարունակէին, Յիսուս գիւղ մը 
մտաւ։ Հոն Մարթա անունով կին մը 
ընդունեց զինք իր տան մէջ։

38 Minch irents jampan gŭ 
sharoonagein, Hisoos kyoogh mŭ 
mdav: Hon Marta anoonov gin mŭ 
ŭntoonets zink ir dan mech:

38 Now it happened as they went 
that He entered a certain village; 
and a certain woman named 
Martha welcomed Him into her 
house.

39 Ասիկա քոյր մը ունէր, Մարիամ 
անունով, որ եկաւ եւ Տիրոջ ոտքերուն 
քով նստելով՝ սկսաւ անոր խօսքերը 
մտիկ ընել,

39 Asiga kooyr mŭ ooner, Mariam 
anoonov, vor yegav yev Diroch 
vodkeroon kov nsdelov՝ sgsav anor 
khoskerŭ mdig ŭnel,

39 And she had a sister called 
Mary, who also sat at Jesus’ feet 
and heard His word.
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40 մինչ Մարթա սեղանի 
պատրաստութեամբ չափազանց 
զբաղած էր։ Ուստի Մարթա եկաւ 
Յիսուսի մօտ եւ ըսաւ.‑ Տէ՛ր, հոգդ 
չէ՞ որ քոյրս առանձին ձգած է զիս 
գործիս մէջ. ըսէ՛ իրեն, որ օգնէ ինծի։

40 minch Marta seghani 
badrasdootyamp chapazants 
zpaghadz er: Oosdi Marta yegav 
Hisoosi mod yev ŭsav.‑ De՛r, hokt 
che՞ vor kooyrs aṙantzin tzkadz 
e zis kordzis mech. ŭse՛ iren, vor 
okne indzi:

40 But Martha was distracted with 
much serving, and she approached 
Him and said, “Lord, do You not 
care that my sister has left me to 
serve alone? Therefore tell her to 
help me.”

41 Յիսուս պատասխանեց.‑ Մարթա՛, 
Մարթա՛, դուն շատ բաներու համար 
կը մտահոգուիս ու կը նեղուիս։

41 Hisoos badaskhanets.‑ Marta՛, 
Marta՛, toon shad paneroo hamar 
gŭ mdahokvis oo gŭ neghvis:

41 And Jesus answered and said 
to her, “Martha, Martha, you are 
worried and troubled about many 
things.

42 Սակայն մէկ բան պէտք է։ 
Մարիամ լաւ բաժինը ընտրեց, բան 
մը՝ որ բնաւ ետ պիտի չառնուի 
իրմէ։ ֍

42 Sagayn meg pan bedk e: 
Mariam lav pajhinŭ ŭndrets, pan 
mŭ՝ vor pnav yed bidi chaṙnvi 
irme: ֍

42 “But one thing is needed, and 
Mary has chosen that good part, 
which will not be taken away from 
her.” ֍
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Ընթերցուածս Գործոց Առաքելոց Ընթերցուածս Գործոց Առաքելոց 
15.1‑29 (ARWA)

Ŭntertsvadzs Kordzots Aṙakelots Ŭntertsvadzs Kordzots Aṙakelots 
15.1‑29 (ARWA)

A Reading from the Acts of the A Reading from the Acts of the 
Apostles Apostles 15:1‑29 (NKJV)

1 Կարգ մը մարդիկ, որոնք 
Հրէաստանէն Անտիոք եկած էին, 
հաւատացեալ եղբայրներուն 
կ’ուսուցանէին, ըսելով.‑ Եթէ 
Մովսէսի Օրէնքին տրամադրութեան 
համաձայն չթլփատուիք՝ չէք կրնար 
փրկուիլ։

1 Gark mŭ martig, voronk 
Hreasdanen Andiok yegadz ein, 
havadatsyal yeghpayrneroon 
g’oosootsanein, ŭselov.‑ Yete 
Movsesi Orenkin dramatrootyan 
hamatzayn chtlpadvik՝ chek grnar 
prgvil:

1 And certain men came down 
from Judea and taught the 
brethren, “Unless you are 
circumcised according to the 
custom of Moses, you cannot be 
saved.”

2 Բայց երբ բաւական 
հակառակութիւն եւ խնդիր եղաւ 
Պօղոսի ու Բառնաբասի եւ անոնց 
միջեւ, որոշուեցաւ որ Պօղոս եւ 
Բառնաբաս եւ անոնցմէ ոմանք այդ 
խնդրին համար երթան Երուսաղէմ, 
առաքեալներուն ու երէցներուն քով։

2 Payts yerp pavagan 
hagaṙagootyoon yev khntir yeghav 
Boghosi oo Paṙnapasi yev anonts 
michev, voroshvetsav vor Boghos 
yev Paṙnapas yev anontsme 
vomank ayt khntrin hamar yertan 
Yeroosaghem, aṙakyalneroon oo 
yeretsneroon kov:

2 Therefore, when Paul and 
Barnabas had no small dissension 
and dispute with them, they 
determined that Paul and 
Barnabas and certain others of 
them should go up to Jerusalem, to 
the apostles and elders, about this 
question.

3 Ուստի եկեղեցիին կողմէ ղրկուած՝ 
անոնք հրաժեշտ առնելէ ետք անցան 
Փիւնիկէէն ու Սամարիայէն, տեղւոյն 
բոլոր հաւատացեալ եղբայրներուն 
պատմելով հեթանոսներու դարձին 
մասին եւ մեծապէս ուրախացնելով 
զանոնք։

3 Oosdi yegeghetsiin goghme 
ghrgvadz՝ anonk hrajheshd 
aṙnele yedk antsan Pyoonigeen 
oo Samariayen, deghvooyn polor 
havadatsyal yeghpayrneroon 
badmelov hetanosneroo 
tartzin masin yev medzabes 
oorakhatsnelov zanonk:

3 So, being sent on their way by 
the church, they passed through 
Phoenicia and Samaria, describing 
the conversion of the Gentiles; and 
they caused great joy to all the 
brethren.
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4 Երբ հասան Երուսաղէմ, 
ընդունուեցան եկեղեցիէն, 
առաքեալներուն ու երէցներուն 
կողմէ, եւ պատմեցին ինչ որ 
Աստուած կատարեց իրենց 
գործակցութեամբ։

4 Yerp hasan Yeroosaghem, 
ŭntoonvetsan yegeghetsien, 
aṙakyalneroon oo yeretsneroon 
goghme, yev badmetsin inch 
vor Asdvadz gadarets irents 
kordzagtsootyamp:

4 And when they had come to 
Jerusalem, they were received by 
the church and the apostles and 
the elders; and they reported all 
things that God had done with 
them.

5 Փարիսեցիներու աղանդէն եկող 
հաւատացեալներէն ոմանք ելան եւ 
ըսին.‑ Պէտք է թլփատել զանոնք, 
եւ պատուիրել՝ որ Մովսէսի Օրէնքը 
գործադրեն։

5 Parisetsineroo aghanten yegogh 
havadatsyalneren vomank yelan 
yev ŭsin.‑ Bedk e tlpadel zanonk, 
yev badvirel՝ vor Movsesi Orenkŭ 
kordzatren:

5 But some of the sect of the 
Pharisees who believed rose 
up, saying, “It is necessary to 
circumcise them, and to command 
them to keep the law of Moses.”

6 Առաքեալներն ու երէցները 
հաւաքուեցան այս հարցը քննելու 
համար։

6 Aṙakyalnern oo yeretsnerŭ 
havakvetsan ays hartsŭ knneloo 
hamar:

6 Now the apostles and elders 
came together to consider this 
matter.

7 Երբ բաւական վէճ եղաւ, Պետրոս 
ոտքի ելաւ եւ ըսաւ անոնց.‑ 
Եղբայրնե՛ր, դուք բոլորդ գիտէք, 
որ առաջին օրէն հոս՝ ձեր մէջէն 
Աստուած զիս ընտրեց, որպէսզի 
իմ բերանովս հեթանոսներ 
լսեն Աւետարանի պատգամը եւ 
հաւատան։

7 Yerp pavagan vej yeghav, Bedros 
vodki yelav yev ŭsav anonts.‑ 
Yeghpayrne՛r, took polort kidek, 
vor aṙachin oren hos՝ tzer mechen 
Asdvadz zis ŭndrets, vorbeszi 
im peranovs hetanosner lsen 
Avedarani badkamŭ yev havadan:

7 And when there had been much 
dispute, Peter rose up and said 
to them: “Men and brethren, you 
know that a good while ago God 
chose among us, that by my mouth 
the Gentiles should hear the word 
of the gospel and believe.

8 Աստուած, որ մեր մտածումները 
գիտէ, անոնց մասին իր 
հաւանութիւնը տուաւ՝ Սուրբ Հոգին 
տալով անոնց, ինչպէս որ տուած էր 
մեզի։

8 Asdvadz, vor mer mdadzoomnerŭ 
kide, anonts masin ir 
havanootyoonŭ dvav՝ Soorp Hokin 
dalov anonts, inchbes vor dvadz er 
mezi:

8 “So God, who knows the heart, 
acknowledged them by giving 
them the Holy Spirit, just as He 
did to us,
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9 Ոեւէ խտրութիւն չդրաւ անոնց 
եւ մեր միջեւ. այլ որովհետեւ 
հաւատացին՝ սրբեց անոնց մեղքերը։

9 Voyeve khdrootyoon chtrav 
anonts yev mer michev. ayl 
vorovhedev havadatsin՝ srpets 
anonts meghkerŭ:

9 “and made no distinction 
between us and them, purifying 
their hearts by faith.

10 Հետեւաբար, ինչո՞ւ զԱստուած 
կը փորձէք՝ Տիրոջ աշակերտողներու 
վիզին դնելով լուծ մը, որ ո՛չ մեր 
հայրերը կրցան շալկել եւ ո՛չ ալ մենք։

10 Hedevapar, incho՞o zAsdvadz gŭ 
portzek՝ Diroch ashagerdoghneroo 
vizin tnelov loodz mŭ, vor vo՛ch 
mer hayrerŭ grtsan shalgel yev 
vo՛ch al menk:

10 “Now therefore, why do you test 
God by putting a yoke on the neck 
of the disciples which neither our 
fathers nor we were able to bear?

11 Ընդհակառակը, կը հաւատանք 
որ Տէր Յիսուս Քրիստոսի շնորհքովը 
պիտի փրկուինք մենք, ինչպէս նաեւ 
անոնք։

11 Ŭnthagaṙagŭ, gŭ havadank vor 
Der Hisoos Krisdosi shnorhkovŭ 
bidi prgvink menk, inchbes nayev 
anonk:

11 “But we believe that through 
the grace of the Lord Jesus Christ 
we shall be saved in the same 
manner as they.”

12 Ամբողջ բազմութիւնը լռեց, եւ 
սկսան մտիկ ընել Բառնաբասին ու 
Պօղոսին, որոնք կը պատմէին թէ 
Աստուած ի՛նչ նշաններ ու հրաշքներ 
կատարեց իրենց ձեռքով։

12 Ampoghch pazmootyoonŭ lṙets, 
yev sgsan mdig ŭnel Paṙnapasin 
oo Boghosin, voronk gŭ badmein 
te Asdvadz i՛nch nshanner oo 
hrashkner gadarets irents tzeṙkov:

12 Then all the multitude kept 
silent and listened to Barnabas 
and Paul declaring how many 
miracles and wonders God had 
worked through them among the 
Gentiles.

13 Երբ անոնք լռեցին, Յակոբոս խօսք 
առնելով, ըսաւ.‑ Եղբայրնե՛ր, ինծի՛ 
մտիկ ըրէք։

13 Yerp anonk lṙetsin, 
Hagopos khosk aṙnelov, ŭsav.‑ 
Yeghpayrne՛r, indzi՛ mdig ŭrek:

13 And after they had become 
silent, James answered, saying, 
“Men and brethren, listen to me:

14 Շմաւոն բացատրեց, թէ ի՛նչպէս 
Աստուած սկիզբէն հաճեցաւ 
բոլոր ազգերէն իրեն ժողովուրդ 
մը պատրաստել՝ իր անունը 
փառաւորելու համար։

14 Shmavon patsadrets, te i՛nchbes 
Asdvadz sgizpen hajetsav polor 
azkeren iren jhoghovoort mŭ 
badrasdel՝ ir anoonŭ paṙavoreloo 
hamar:

14 “Simon has declared how God 
at the first visited the Gentiles to 
take out of them a people for His 
name.
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15 Այս կէտին շուրջ մարգարէներու 
արտայայտութիւնները միաձայն են, 
ինչպէս, օրինակ, գրուած է.‑

15 Ays gedin shoorch 
markareneroo 
ardahaydootyoonnerŭ miatzayn 
yen, inchbes, orinag, krvadz e.‑

15 “And with this the words of 
the prophets agree, just as it is 
written:

16 «Այն օրը պիտի վերադառնամ ու 
վերաշինեմ Դաւիթի ինկած տունը. 
պիտի վերաշինեմ անոր աւերակները 
եւ պիտի վերականգնեմ զայն,

16 «Ayn orŭ bidi verataṙnam oo 
verashinem Taviti ingadz doonŭ. 
bidi verashinem anor averagnerŭ 
yev bidi veraganknem zayn,

16 ‘After this I will return And will 
rebuild the tabernacle of David, 
which has fallen down; I will 
rebuild its ruins, And I will set it 
up;

17 որպէսզի մնացեալ մարդիկը եւ 
բոլոր ազգերը, որոնց ես իմ անունս 
տուած եմ՝ զիս փնտռեն,‑ կ’ըսէ Տէրը 
որ այս բոլորը կ’իրականացնէ։

17 vorbeszi mnatsyal martigŭ 
yev polor azkerŭ, voronts yes im 
anoons dvadz yem՝ zis pndṙen,‑ 
g’ŭse Derŭ vor ays polorŭ 
g’iraganatsne:

17 So that the rest of mankind 
may seek the LORD, Even all the 
Gentiles who are called by My 
name, Says the LORD who does all 
these things.’

18 Արդարեւ յայտնի են Աստուծոյ 
բոլոր գործերը, աշխարհի սկիզբէն ի 
վեր»։

18 Artarev haydni yen Asdoodzo 
polor kordzerŭ, ashkharhi sgizpen 
i ver»:

18 “Known to God from eternity 
are all His works.

19 Հետեւաբար, ես յարմար 
կը դատեմ՝ չնեղել անոնք որ 
հեթանոսութենէ կը դառնան 
Աստուծոյ,

19 Hedevapar, yes harmar 
gŭ tadem՝ chneghel anonk 
vor hetanosootene gŭ taṙnan 
Asdoodzo,

19 “Therefore I judge that we 
should not trouble those from 
among the Gentiles who are 
turning to God,

20 այլ միայն գրել անոնց՝ որ 
ամբողջութեամբ հեռու մնան 
կուռքերու ընծայուած պիղծ 
կերակուրներէն, պոռնկութենէ, 
խեղդուած կենդանիներու միսէն եւ 
արիւնէ։

20 ayl miayn krel anonts՝ vor 
ampoghchootyamp heṙoo mnan 
gooṙkeroo ŭndzayvadz bighdz 
geragoorneren, boṙngootene, 
kheghtvadz gentanineroo misen 
yev aryoone:

20 “but that we write to them to 
abstain from things polluted by 
idols, from sexual immorality, from 
things strangled, and from blood.
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21 Որովհետեւ հին ժամանակներէն ի 
վեր ամէն մէկ քաղաքի մէջ Մովսէսի 
Օրէնքը իր քարոզիչները ունի, եւ 
ամէն Շաբաթ օր ժողովարաններուն 
մէջ կը կարդացուի։

21 Vorovhedev hin jhamanagneren 
i ver amen meg kaghaki mech 
Movsesi Orenkŭ ir karozichnerŭ 
ooni, yev amen Shapat or 
jhoghovaranneroon mech gŭ 
gartatsvi:

21 “For Moses has had throughout 
many generations those who 
preach him in every city, being 
read in the synagogues every 
Sabbath.”

22 Այն ատեն առաքեալներն ու 
երէցները ամբողջ եկեղեցիին հետ 
միասին յարմար դատեցին՝ Պօղոսի 
եւ Բառնաբասի հետ Անտիոք ղրկել 
իրենց մէջէն ընտրուած քանի մը 
հոգի, եւ ընտրեցին Բարսաբա 
կոչուած Յուդան եւ Շիղան, 
որոնք հաւատացեալներուն մէջ 
հեղինակութիւն վայելող անձեր էին։

22 Ayn aden aṙakyalnern oo 
yeretsnerŭ ampoghch yegeghetsiin 
hed miasin harmar tadetsin՝ 
Boghosi yev Paṙnapasi hed 
Andiok ghrgel irents mechen 
ŭndrvadz kani mŭ hoki, yev 
ŭndretsin Parsapa gochvadz 
Hootan yev Shighan, voronk 
havadatsyalneroon mech 
heghinagootyoon vayelogh antzer 
ein:

22 Then it pleased the apostles 
and elders, with the whole church, 
to send chosen men of their own 
company to Antioch with Paul and 
Barnabas, namely, Judas who was 
also named Barsabas, and Silas, 
leading men among the brethren.

23 Անոնց ձեռքով նաեւ հետեւեալ 
նամակը ղրկեցին Անտիոքի 
եղբայրներուն.‑ «Առաքեալներէն, 
երէցներէն ու եղբայրներէն՝ ողջոյն 
ձեզի, հեթանոսութենէ դարձի 
եկած եղբայրներուդ, որ Անտիոքի, 
Սուրիայի եւ Կիլիկիայի մէջ կը 
գտնուիք»։

23 Anonts tzeṙkov nayev hedevyal 
namagŭ ghrgetsin Andioki 
yeghpayrneroon.‑ «Aṙakyalneren, 
yeretsneren oo yeghpayrneren՝ 
voghchooyn tzezi, hetanosootene 
tartzi yegadz yeghpayrneroot, vor 
Andioki, Sooriayi yev Giligiayi 
mech gŭ kdnvik»:

23 They wrote this letter by them: 
The apostles, the elders, and the 
brethren, To the brethren who are 
of the Gentiles in Antioch, Syria, 
and Cilicia: Greetings.
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24 «Լսեցինք, թէ ոմանք 
որպէս թէ մեր կողմէ եկած՝ 
իրենց արտայայտութիւններով 
խռովեցուցած են ձեզ եւ շփոթի 
մատնած, ըսելով՝ թէ պէտք է 
թլփատուիք եւ Օրէնքը գործադրէք. 
մինչդեռ մենք այդպիսի բան չենք 
պատուիրած իրենց։

24 «Lsetsink, te vomank 
vorbes te mer goghme yegadz՝ 
irents ardahaydootyoonnerov 
khṙovetsootsadz yen tzez yev 
shpoti madnadz, ŭselov՝ te bedk e 
tlpadvik yev Orenkŭ kordzatrek. 
minchteṙ menk aytbisi pan chenk 
badviradz irents:

24 Since we have heard that 
some who went out from us 
have troubled you with words, 
unsettling your souls, saying, “You 
must be circumcised and keep the 
law”—to whom we gave no such 
commandment—

25 Ուստի ժողովի հաւաքուածներս 
միասնաբար յարմար դատեցինք 
ձեզի մէկ‑երկու ընտրուած մարդիկ 
ղրկել, մեր սիրելիներուն՝ Պօղոսի եւ 
Բառնաբասի հետ միասին,

25 Oosdi jhoghovi havakvadzners 
miasnapar harmar tadetsink 
tzezi meg‑ergoo ŭndrvadz martig 
ghrgel, mer sirelineroon՝ Boghosi 
yev Paṙnapasi hed miasin,

25 it seemed good to us, being 
assembled with one accord, to 
send chosen men to you with our 
beloved Barnabas and Paul,

26 որոնք իրենց կեանքերը զոհած 
են մեր Տիրոջ՝ Յիսուս Քրիստոսի 
անունին համար։

26 voronk irents gyankerŭ zohadz 
yen mer Diroch՝ Hisoos Krisdosi 
anoonin hamar:

26 men who have risked their lives 
for the name of our Lord Jesus 
Christ.

27 Ուստի Յուդան ու Շիղան 
ղրկեցինք, որպէսզի իրենք ալ 
բերանացի կերպով նոյնը հաղորդեն։

27 Oosdi Hootan oo Shighan 
ghrgetsink, vorbeszi irenk 
al peranatsi gerbov nooynŭ 
haghorten:

27 We have therefore sent Judas 
and Silas, who will also report the 
same things by word of mouth.

28 Որովհետեւ Սուրբ Հոգին 
եւ մենք յարմար դատեցինք՝ 
ձեզ չծանրաբեռնել ոեւէ ուրիշ 
պահանջներով, բացի հետեւեալ 
կարեւոր բաներէն.‑

28 Vorovhedev Soorp Hokin yev 
menk harmar tadetsink՝ tzez 
chdzanrapeṙnel voyeve oorish 
bahanchnerov, patsi hedevyal 
garevor paneren.‑

28 For it seemed good to the Holy 
Spirit, and to us, to lay upon you 
no greater burden than these 
necessary things:
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29 որ հեռու մնաք կուռքերուն 
զոհուած կերակուրներէն, արիւնէ, 
խեղդուած կենդանիներու միսէն եւ 
պոռնկութենէ։ Եթէ ասոնք պահէք՝ 
լաւ կ’ընէք։ Ողջ եղէք»։ ֍

29 vor heṙoo mnak gooṙkeroon 
zohvadz geragoorneren, aryoone, 
kheghtvadz gentanineroo misen 
yev boṙngootene: Yete asonk 
bahek՝ lav g’ŭnek: Voghch 
yeghek»: ֍

29 that you abstain from things 
offered to idols, from blood, from 
things strangled, and from sexual 
immorality. If you keep yourselves 
from these, you will do well. 
Farewell. ֍
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Ընթերցուածս Պետրոսի առաքելոյն Ընթերցուածս Պետրոսի առաքելոյն 
՚ի Կաթողիկեայց երկրորդ թղթոյն ՚ի Կաթողիկեայց երկրորդ թղթոյն 

2.9‑22 (ARWA)

Ŭntertsvadzs Bedrosi aṙakelooyn Ŭntertsvadzs Bedrosi aṙakelooyn 
՚i Gatoghigyayts yergrort ՚i Gatoghigyayts yergrort 
tghtooyn tghtooyn 2.9‑22 (ARWA)

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

Peter Peter 2:9‑22 (NKJV)

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,

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.” ֍
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Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանիս Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանիս 
Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ 

Յովհաննու Յովհաննու 6.22‑38 (ARWA)

Ŭntertsvadzs Srpo Avedaranis Ŭntertsvadzs Srpo Avedaranis 
Hisoosi Krisdosi vor ŭsd Hisoosi Krisdosi vor ŭsd 

Hovhannoo Hovhannoo 6.22‑38 (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 6:22‑38 (NKJV)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25 And when they found Him on 
the other side of the sea, they said 
to Him, “Rabbi, when did You 
come here?”
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26 Յիսուս անոնց պատասխանեց.‑ 
Կ’ըսեմ ձեզի, վստահաբար դուք 
զիս կը փնտռէք՝ ո՛չ թէ որովհետեւ 
հրաշքներ տեսաք, այլ որովհետեւ այդ 
հացէն կերաք եւ կշտացաք։

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

26 Jesus answered them and said, 
“Most assuredly, I say to you, you 
seek Me, not because you saw the 
signs, but because you ate of the 
loaves and were filled.

27 Փոխանակ կորստական ուտելիքը 
փնտռելու, ջանացէք ապահովել այն 
կերակուրը որ յաւիտենական կեանքի 
մէջ կը մնայ։ Այդ կերակուրը Մարդու 
Որդին պիտի տայ ձեզի, որովհետեւ 
Հայրն Աստուած իր հաւանութեան 
կնիքը դրաւ անոր վրայ։

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31 “Our fathers ate the manna 
in the desert; as it is written, ‘He 
gave them bread from heaven to 
eat.’”
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32 Յիսուս անոնց ըսաւ.‑ 
Ճշմարտութիւնը կ’ըսեմ ձեզի, թէ ինչ 
որ Մովսէս ձեզի տուաւ՝ երկինքէն 
իջած հացը չէր։ Հայրս է որ ձեզի կու 
տայ երկինքէն իջած ճշմարիտ հացը։

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

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

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

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

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

34 Անոնք ըսին.‑ Տէ՜ր, մի՛շտ տուր 
մեզի այդ հացը։

34 Anonk ŭsin.‑ De՜r, mi՛shd door 
mezi ayt hatsŭ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

38 “For I have come down from 
heaven, not to do My own will, but 
the will of Him who sent Me. ֍
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Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանիս Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանիս 
Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ 

Մատթէոսի Մատթէոսի 13.1‑23 (ARWA)

Ŭntertsvadzs Srpo Avedaranis Ŭntertsvadzs Srpo Avedaranis 
Hisoosi Krisdosi vor ŭsd Hisoosi Krisdosi vor ŭsd 

Madteosi Madteosi 13.1‑23 (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 13:1‑23 (NKJV)

1 Նոյն օրը Յիսուս տունէն ելաւ եւ 
գնաց նստաւ լիճին եզերքը։

1 Nooyn orŭ Hisoos doonen yelav 
yev knats nsdav lijin yezerkŭ:

1 On the same day Jesus went out 
of the house and sat by the sea.

2 Շուրջը ա՛յնքան մեծ բազմութիւն 
մը հաւաքուեցաւ, որ ինք նաւակ 
մտաւ եւ հոն նստաւ, իսկ ամբողջ 
բազմութիւնը լիճին եզերքը կանգնած 
մնաց։

2 Shoorchŭ a՛ynkan medz 
pazmootyoon mŭ havakvetsav, vor 
ink navag mdav yev hon nsdav, 
isg ampoghch pazmootyoonŭ lijin 
yezerkŭ ganknadz mnats:

2 And great multitudes were 
gathered together to Him, so that 
He got into a boat and sat; and 
the whole multitude stood on the 
shore.

3 Եւ առակներով շատ բան կը 
սորվեցնէր անոնց ու կ’ըսէր.‑

3 Yev aṙagnerov shad pan gŭ 
sorvetsner anonts oo g’ŭser.‑

3 Then He spoke many things to 
them in parables, saying: “Behold, 
a sower went out to sow.

4 Սերմանող մը սերմ ցանելու ելաւ։ 
Սերմանած ատեն հատիկներէն 
ոմանք ինկան ճամբուն եզերքը եւ 
թռչունները եկան եւ կերան զանոնք։

4 Sermanogh mŭ serm tsaneloo 
yelav: Sermanadz aden hadigneren 
vomank ingan jampoon yezerkŭ 
yev tṙchoonnerŭ yegan yev geran 
zanonk:

4 “And as he sowed, some seed fell 
by the wayside; and the birds came 
and devoured them.

5 Ուրիշներ ժայռոտ տեղ ինկան, 
ուր շատ հող չկար, եւ քանի հողը 
խորունկ չէր՝ անմիջապէս բուսան.

5 Oorishner jhayṙod degh ingan, 
oor shad hogh chgar, yev kani 
hoghŭ khoroong cher՝ anmichabes 
poosan.

5 “Some fell on stony places, where 
they did not have much earth; 
and they immediately sprang 
up because they had no depth of 
earth.

6 բայց երբ արեւը ելաւ՝ այրեցան, եւ 
որովհետեւ արմատ չունէին՝ չորցան։

6 payts yerp arevŭ yelav՝ ayretsan, 
yev vorovhedev armad choonein՝ 
chortsan:

6 “But when the sun was up they 
were scorched, and because they 
had no root they withered away.
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7 Ոմանք ինկան փուշերու մէջ, եւ 
փուշերը ելան եւ խեղդեցին զանոնք։

7 Vomank ingan poosheroo 
mech, yev poosherŭ yelan yev 
kheghtetsin zanonk:

7 “And some fell among thorns, 
and the thorns sprang up and 
choked them.

8 Իսկ ուրիշներ ալ ինկան լաւ հողի 
մէջ եւ պտուղ տուին, ոմանք մէկի 
տեղ հարիւր, ուրիշներ՝ վաթսուն եւ 
կամ երեսուն։

8 Isg oorishner al ingan lav hoghi 
mech yev bdoogh dvin, vomank 
megi degh haryoor, oorishner՝ 
vatsoon yev gam yeresoon:

8 “But others fell on good ground 
and yielded a crop: some a 
hundredfold, some sixty, some 
thirty.

9 Ականջ ունեցողը թող լսէ։ 9 Aganch oonetsoghŭ togh lse: 9 “He who has ears to hear, let him 
hear!”

10 Յետոյ աշակերտները մօտեցան 
Յիսուսի եւ հարցուցին.‑ Ինչո՞ւ 
առակներով կը խօսիս անոնց։

10 Hedo ashagerdnerŭ modetsan 
Hisoosi yev hartsootsin.‑ Incho՞o 
aṙagnerov gŭ khosis anonts:

10 And the disciples came and 
said to Him, “Why do You speak to 
them in parables?”

11 Յիսուս պատասխանեց անոնց.‑ 
Դուք պէտք է գիտնաք Աստուծոյ 
արքայութեան գաղտնիքները, բայց 
ոչ՝ անոնք։

11 Hisoos badaskhanets anonts.‑ 
Took bedk e kidnak Asdoodzo 
arkayootyan kaghdniknerŭ, payts 
voch՝ anonk:

11 He answered and said to them, 
“Because it has been given to 
you to know the mysteries of the 
kingdom of heaven, but to them it 
has not been given.

12 Որովհետեւ ունեցողին պիտի 
տրուի նոյնիսկ աւելիով, իսկ 
չունեցողէն պիտի առնուի ունեցած 
փոքր բաժինն իսկ։

12 Vorovhedev oonetsoghin 
bidi drvi nooynisg aveliov, 
isg choonetsoghen bidi aṙnvi 
oonetsadz pokr pajhinn isg:

12 “For whoever has, to him more 
will be given, and he will have 
abundance; but whoever does not 
have, even what he has will be 
taken away from him.

13 Այս պատճառով առակներով կը 
խօսիմ անոնց, որովհետեւ կը նային՝ 
բայց չեն տեսներ, մտիկ կ’ընեն՝ բայց 
չեն լսեր ու չեն հասկնար։

13 Ays badjaṙov aṙagnerov gŭ 
khosim anonts, vorovhedev gŭ 
nayin՝ payts chen desner, mdig 
g’ŭnen՝ payts chen lser oo chen 
hasgnar:

13 “Therefore I speak to them in 
parables, because seeing they do 
not see, and hearing they do not 
hear, nor do they understand.
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14 Այսպէս կ’իրականանայ անոնց 
նկատմամբ Եսայիի մարգարէութիւնը, 
որ կ’ըսէ.‑ «Անդադար պիտի լսեն, 
բայց պիտի չհասկնան. շարունակ 
պիտի նային, բայց պիտի չտեսնեն,

14 Aysbes g’iraganana 
anonts ngadmamp Yesayii 
markareootyoonŭ, vor g’ŭse.‑ 
«Antatar bidi lsen, payts bidi 
chhasgnan. sharoonag bidi nayin, 
payts bidi chdesnen,

14 “And in them the prophecy 
of Isaiah is fulfilled, which says: 
‘Hearing you will hear and shall 
not understand, And seeing you 
will see and not perceive;

15 որովհետեւ այս ժողովուրդին 
միտքը թանձրացած է. իրենց 
ականջները խցած են, եւ իրենց 
աչքերը փակած, որպէսզի չըլլայ որ 
իրենց աչքերը տեսնեն ու ականջները 
լսեն եւ միտքերը հասկնան ու դարձի 
գան, եւ ես զանոնք բժշկեմ»։

15 vorovhedev ays jhoghovoortin 
midkŭ tantzratsadz e. irents 
aganchnerŭ khtsadz yen, yev 
irents achkerŭ pagadz, vorbeszi 
chŭlla vor irents achkerŭ desnen 
oo aganchnerŭ lsen yev midkerŭ 
hasgnan oo tartzi kan, yev yes 
zanonk pjhshgem»:

15 For the hearts of this people 
have grown dull. Their ears are 
hard of hearing, And their eyes 
they have closed, Lest they should 
see with their eyes and hear 
with their ears, Lest they should 
understand with their hearts and 
turn, So that I should heal them.’

16 Բայց երանի՜ ձեր աչքերուն, 
որովհետեւ կը տեսնեն եւ երանի՜ ձեր 
ականջներուն, որովհետեւ կը լսեն։

16 Payts yerani՜ tzer achkeroon, 
vorovhedev gŭ desnen yev yerani՜ 
tzer aganchneroon, vorovhedev gŭ 
lsen:

16 “But blessed are your eyes for 
they see, and your ears for they 
hear;

17 Կ’ըսեմ ձեզի, թէ շատ մարգարէներ 
եւ արդարներ փափաքեցան ձեր 
տեսածները տեսնել՝ բայց չտեսան, եւ 
ձեր լսածները լսել՝ բայց չլսեցին։‑

17 G’ŭsem tzezi, te shad 
markarener yev artarner 
papaketsan tzer desadznerŭ 
desnel՝ payts chdesan, yev tzer 
lsadznerŭ lsel՝ payts chlsetsin:‑

17 “for assuredly, I say to you that 
many prophets and righteous men 
desired to see what you see, and 
did not see it, and to hear what 
you hear, and did not hear it.

18 Դուք, ուրեմն, լսեցէք թէ ի՛նչ ըսել 
կ’ուզէ սերմնացանին առակը։

18 Took, ooremn, lsetsek te i՛nch 
ŭsel g’ooze sermnatsanin aṙagŭ:

18 “Therefore hear the parable of 
the sower:
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19 Ճամբուն եզերքը գտնուող հողը, 
ուր կ’իյնայ սերմը, կը նմանի այն 
մարդուն՝ որ Աստուծոյ արքայութեան 
քարոզութիւնը կը լսէ եւ սակայն 
չի հասկնար. չարը կու գայ եւ 
կը յափշտակէ անոր սիրտին մէջ 
ցանուածը։

19 Jampoon yezerkŭ kdnvogh 
hoghŭ, oor g’iyna sermŭ, gŭ 
nmani ayn martoon՝ vor Asdoodzo 
arkayootyan karozootyoonŭ gŭ lse 
yev sagayn chi hasgnar. charŭ goo 
ka yev gŭ hapshdage anor sirdin 
mech tsanvadzŭ:

19 “When anyone hears the word 
of the kingdom, and does not 
understand it, then the wicked one 
comes and snatches away what 
was sown in his heart. This is he 
who received seed by the wayside.

20 Ժայռոտ հողը կը նմանի այն 
մարդուն, որ հազիւ Աստուծոյ խօսքը 
լսած՝ ուրախութեամբ կ’ընդունի 
զայն։

20 Jhayṙod hoghŭ gŭ nmani ayn 
martoon, vor haziv Asdoodzo 
khoskŭ lsadz՝ oorakhootyamp 
g’ŭntooni zayn:

20 “But he who received the seed 
on stony places, this is he who 
hears the word and immediately 
receives it with joy;

21 Սակայն սերմը արմատ չունի 
իր մէջ, այսինքն՝ ժամանակուան 
մը համար կը հաւատայ, եւ երբ 
նեղութեան եւ Աստուծոյ խօսքին 
համար հալածանքի ենթարկուի՝ 
անմիջապէս իր հաւատքը կը 
կորսնցնէ։

21 Sagayn sermŭ armad chooni 
ir mech, aysinkn՝ jhamanagvan 
mŭ hamar gŭ havada, yev yerp 
neghootyan yev Asdoodzo khoskin 
hamar haladzanki yentargvi՝ 
anmichabes ir havadkŭ gŭ 
gorsntsne:

21 “yet he has no root in himself, 
but endures only for a while. For 
when tribulation or persecution 
arises because of the word, 
immediately he stumbles.

22 Փուշերով ծածկուած հողը կը 
նմանի այն մարդուն, որ Աստուծոյ 
խօսքը կը լսէ, սակայն երկրաւոր 
կեանքի հոգերը եւ հարստութեան 
հրապոյրը կը խեղդեն Աստուծոյ 
խօսքը, որ անպտուղ կը դառնայ իր 
մէջ։

22 Poosherov dzadzgvadz hoghŭ gŭ 
nmani ayn martoon, vor Asdoodzo 
khoskŭ gŭ lse, sagayn yergravor 
gyanki hokerŭ yev harsdootyan 
hrabooyrŭ gŭ kheghten Asdoodzo 
khoskŭ, vor anbdoogh gŭ taṙna ir 
mech:

22 “Now he who received seed 
among the thorns is he who hears 
the word, and the cares of this 
world and the deceitfulness of 
riches choke the word, and he 
becomes unfruitful.
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23 Իսկ լաւ հողը կը նմանի այն 
մարդուն, որ կը լսէ Աստուծոյ խօսքը 
եւ կը հասկնայ ու պտուղ կու տայ, 
մէկի փոխարէն հարիւր, ուրիշ մը՝ 
վաթսուն եւ ուրիշ մը՝ երեսուն։ ֍

23 Isg lav hoghŭ gŭ nmani ayn 
martoon, vor gŭ lse Asdoodzo 
khoskŭ yev gŭ hasgna oo bdoogh 
goo da, megi pokharen haryoor, 
oorish mŭ՝ vatsoon yev oorish mŭ՝ 
yeresoon: ֍

23 “But he who received seed on 
the good ground is he who hears 
the word and understands it, who 
indeed bears fruit and produces: 
some a hundredfold, some sixty, 
some thirty.” ֍
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Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանիս Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանիս 
Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ 
Մարկոսի Մարկոսի 6.1‑6 (ARWA)

Ŭntertsvadzs Srpo Avedaranis Ŭntertsvadzs Srpo Avedaranis 
Hisoosi Krisdosi vor ŭsd Margosi Hisoosi Krisdosi vor ŭsd Margosi 

6.1‑6 (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 6:1‑6 (NKJV)

1 Յիսուս հոնկէ ելաւ եւ իր հայրենի 
քաղաքը գնաց. իր աշակերտները 
իրեն կը հետեւէին։

1 Hisoos honge yelav yev ir 
hayreni kaghakŭ knats. ir 
ashagerdnerŭ iren gŭ hedevein:

1 Then He went out from there 
and came to His own country, and 
His disciples followed Him.

2 Երբ Շաբաթ օրը եկաւ, անիկա 
ժողովարանին մէջ սկսաւ ուսուցանել։ 
Շատեր երբ կը լսէին, կը զարմանային 
անոր ուսուցումներուն վրայ եւ 
կ’ըսէին.‑ Ասիկա ուրկէ՞ այսչափ բան 
գիտէ։ Այս ի՞նչ իմաստութիւն է որ 
տրուած է իրեն։ Ինչպէ՞ս այսպիսի 
հրաշքներ կը կատարէ։

2 Yerp Shapat orŭ yegav, aniga 
jhoghovaranin mech sgsav 
oosootsanel: Shader yerp gŭ 
lsein, gŭ zarmanayin anor 
oosootsoomneroon vra yev g’ŭsein.‑ 
Asiga oorge՞ ayschap pan kide: Ays 
i՞nch imasdootyoon e vor drvadz e 
iren: Inchbe՞s aysbisi hrashkner gŭ 
gadare:

2 And when the Sabbath had 
come, He began to teach in the 
synagogue. And many hearing 
Him were astonished, saying, 
“Where did this Man get these 
things? And what wisdom is this 
which is given to Him, that such 
mighty works are performed by 
His hands!

3 Ասիկա ատաղձագործին եւ 
Մարիամի զաւակը չէ՞, Յակոբի, 
Յովսէսի, Յուդայի եւ Սիմոնի 
եղբայրը։ Իր քոյրերը հոս մեր մօտ 
չե՞ն բնակիր։ Եւ այս պատճառով կը 
դժուարանային հաւատալ իրեն։

3 Asiga adaghtzakordzin yev 
Mariami zavagŭ che՞, Hagopi, 
Hovsesi, Hootayi yev Simoni 
yeghpayrŭ: Ir kooyrerŭ hos mer 
mod che՞n pnagir: Yev ays badjaṙov 
gŭ tjhvaranayin havadal iren:

3 “Is this not the carpenter, the 
Son of Mary, and brother of James, 
Joses, Judas, and Simon? And are 
not His sisters here with us?” So 
they were offended at Him.

4 Յիսուս ըսաւ անոնց.‑ Մարգարէն իր 
հայրենի քաղաքին, գերդաստանին եւ 
ընտանիքին մէջ յարգ չունի։

4 Hisoos ŭsav anonts.‑ Markaren 
ir hayreni kaghakin, kertasdanin 
yev ŭndanikin mech hark chooni:

4 But Jesus said to them, “A 
prophet is not without honor 
except in his own country, among 
his own relatives, and in his own 
house.”
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5 Եւ չկրցաւ ոեւէ հրաշք գործել հոն, 
բայց միայն սակաւաթիւ հիւանդներ 
բժշկեց՝ անոնց վրայ ձեռքերը դնելով։

5 Yev chgrtsav voyeve hrashk 
kordzel hon, payts miayn 
sagavativ hivantner pjhshgets՝ 
anonts vra tzeṙkerŭ tnelov:

5 Now He could do no mighty work 
there, except that He laid His 
hands on a few sick people and 
healed them.

6 Եւ կը զարմանար իր 
քաղաքացիներուն անհաւատութեան 
վրայ։ ֍

6 Yev gŭ zarmanar ir 
kaghakatsineroon anhavadootyan 
vra: ֍

6 And He marveled because of 
their unbelief. Then He went 
about the villages in a circuit, 
teaching. ֍


