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2022‑05‑13 Ու ԲՁ 2022‑05‑13 Oorpat Pen Tza 2022‑05‑13 Fri ԲՁ

ԻԷ աւուր Յարութեան 27. avoor Harootyan Resurrection Day 27

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

Ղուկասու Ղուկասու 11.1‑13 (ARWA)

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

Ghoogasoo Ghoogasoo 11.1‑13 (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 11:1‑13 (NKJV)

1 Պատահեցաւ որ Յիսուս տեղմը 
կ’աղօթէր։Երբ աղօթելը վերջացուց, 
իր աշակերտներէն մէկը ըսաւ.‑ 
Տէ՛ր, մեզի աղօթել սորվեցուր, 
ինչպէս որ Յովհաննէս Մկրտիչ իր 
աշակերտներուն սորվեցուց։

1 Badahetsav vor Hisoos 
deghmŭ g’aghoter:Yerp aghotelŭ 
verchatsoots, ir ashagerdneren 
megŭ ŭsav.‑ De՛r, mezi aghotel 
sorvetsoor, inchbes vor Hovhannes 
Mgrdich ir ashagerdneroon 
sorvetsoots:

1 Now it came to pass, as He 
was praying in a certain place, 
when He ceased, that one of His 
disciples said to Him, “Lord, teach 
us to pray, as John also taught his 
disciples.”

2 Յիսուս ըսաւ.‑ Երբ կ’աղօթէք, ըսէք. 
«Հա՜յր մեր, սրբաբանուի՛ անունդ. թող 
գայ արքայութիւնդ։

2 Hisoos ŭsav.‑ Yerp g’aghotek, 
ŭsek. «Ha՜yr mer, srpapanvi՛ 
anoont. togh ka arkayootyoont:

2 So He said to them, “When you 
pray, say: Our Father in heaven, 
Hallowed be Your name. Your 
kingdom come. Your will be done 
On earth as it is in heaven.

3 Ամենօրեայ մեր հացը շնորհէ՛ մեզի 
օրէ օր։

3 Amenorya mer hatsŭ shnorhe՛ 
mezi ore or:

3 Give us day by day our daily 
bread.

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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4 Եւ ներէ՛ մեր մեղքերը, քանի մենք 
ալ կը ներենք անոնց՝ որոնք մեզի դէմ 
նոյնպէս յանցանք գործած են։ Եւ թոյլ 
մի՛ տար որ փորձութեան մէջ իյնանք»։

4 Yev nere՛ mer meghkerŭ, kani 
menk al gŭ nerenk anonts՝ voronk 
mezi tem nooynbes hantsank 
kordzadz yen: Yev tooyl mi՛ dar vor 
portzootyan mech iynank»:

4 And forgive us our sins, For 
we also forgive everyone who is 
indebted to us. And do not lead 
us into temptation, But deliver us 
from the evil one.”

5 Եւ ապա շարունակեց. Ենթադրենք 
որ ձեզմէ մէկը բարեկամ մը ունի, 
որուն կը դիմէ գիշեր ատեն եւ կ’ըսէ. 
«Բարեկա՛մ, ինծի երեք հաց փոխ 
տուր,

5 Yev aba sharoonagets. 
Yentatrenk vor tzezme megŭ 
paregam mŭ ooni, voroon gŭ time 
kisher aden yev g’ŭse. «Parega՛m, 
indzi yerek hats pokh door,

5 And He said to them, “Which of 
you shall have a friend, and go to 
him at midnight and say to him, 
‘Friend, lend me three loaves;

6 որովհետեւ ճամբորդ բարեկամ մը 
տունս իջեւանեցաւ եւ ես հրամցնելիք 
բան չունիմ»։

6 vorovhedev jamport paregam 
mŭ doons ichevanetsav yev yes 
hramtsnelik pan choonim»:

6 ‘for a friend of mine has come 
to me on his journey, and I have 
nothing to set before him’;

7 Անիկա ներսէն կը պատասխանէ, 
ըսելով. «Մի՛ յոգնեցներ զիս. դռները 
արդէն իսկ գոցած եմ եւ փոքրիկներս 
քովս անկողինին մէջ են. հետեւաբար 
չեմ կրնար ելլել տալ քեզի»։

7 Aniga nersen gŭ badaskhane, 
ŭselov. «Mi՛ hoknetsner zis. 
tṙnerŭ arten isg kotsadz yem yev 
pokrigners kovs angoghinin mech 
yen. hedevapar chem grnar yellel 
dal kezi»:

7 “and he will answer from within 
and say, ‘Do not trouble me; the 
door is now shut, and my children 
are with me in bed; I cannot rise 
and give to you’?

8 Վստահ եղէք, որ նոյնիսկ եթէ 
բարեկամութեան սիրոյն չելլէ 
եւ անոր ուզածը չտայ, սակայն 
թախանձանքներուն տեղի տալով՝ 
պիտի կատարէ անոր խնդրանքը։

8 Vsdah yeghek, vor nooynisg yete 
paregamootyan sirooyn chelle 
yev anor oozadzŭ chda, sagayn 
takhantzankneroon deghi dalov՝ 
bidi gadare anor khntrankŭ:

8 “I say to you, though he will not 
rise and give to him because he 
is his friend, yet because of his 
persistence he will rise and give 
him as many as he needs.

9 Ես ալ ձեզի կ’ըսեմ.‑ Խնդրեցէ՛ք 
Աստուծմէ եւ պիտի տայ ձեզի, 
փնտռեցէ՛ք եւ պիտի գտնէք, 
բաղխեցէ՛ք եւ պիտի բացուի ձեզի։

9 Yes al tzezi g’ŭsem.‑ Khntretse՛k 
Asdoodzme yev bidi da tzezi, 
pndṙetse՛k yev bidi kdnek, 
paghkhetse՛k yev bidi patsvi tzezi:

9 “So I say to you, ask, and it will 
be given to you; seek, and you will 
find; knock, and it will be opened 
to you.
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10 Որովհետեւ խնդրողը կը ստանայ, 
փնտռողը կը գտնէ եւ բաղխողին 
առջեւ դուռը պիտի բացուի։

10 Vorovhedev khntroghŭ gŭ 
sdana, pndṙoghŭ gŭ kdne yev 
paghkhoghin aṙchev tooṙŭ bidi 
patsvi:

10 “For everyone who asks 
receives, and he who seeks finds, 
and to him who knocks it will be 
opened.

11 Ձեր մէջ կա՞յ հայր մը, որուն 
զաւակը ձուկ ուզէ եւ ինք ձուկին 
փոխարէն օձ տայ անոր,

11 Tzer mech ga՞ hayr mŭ, voroon 
zavagŭ tzoog ooze yev ink tzoogin 
pokharen otz da anor,

11 “If a son asks for bread from 
any father among you, will he give 
him a stone? Or if he asks for a 
fish, will he give him a serpent 
instead of a fish?

12 եւ կամ կարիճ տայ՝ երբ զաւակը 
հաւկիթ խնդրէ։

12 yev gam garij da՝ yerp zavagŭ 
havgit khntre:

12 “Or if he asks for an egg, will he 
offer him a scorpion?

13 Արդ, եթէ դուք որ չար էք՝ գիտէք 
ձեր զաւակներուն լաւ պարգեւներ 
տալ, ձեր երկնաւոր Հայրը որքա՜ն 
աւելի լաւ պարգեւ մը՝ Սուրբ Հոգին 
պիտի տայ անոնց, որոնք իրեն կը 
դիմեն։ ֍

13 Art, yete took vor char ek՝ kidek 
tzer zavagneroon lav barkevner 
dal, tzer yergnavor Hayrŭ vorka՜n 
aveli lav barkev mŭ՝ Soorp Hokin 
bidi da anonts, voronk iren gŭ 
timen: ֍

13 “If you then, being evil, know 
how to give good gifts to your 
children, how much more will your 
heavenly Father give the Holy 
Spirit to those who ask Him!” ֍
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Ընթերցուածս Գործոց Առաքելոց Ընթերցուածս Գործոց Առաքելոց 
15.30‑16.5 (ARWA)

Ŭntertsvadzs Kordzots Aṙakelots Ŭntertsvadzs Kordzots Aṙakelots 
15.30‑16.5 (ARWA)

A Reading from the Acts of the A Reading from the Acts of the 
Apostles Acts Apostles Acts 15:30‑16:5 (NKJV)

30 Հոնկէ հրաժեշտ առնելով՝ անոնք 
գացին Անտիոք, եւ հաւատացեալները 
մէկտեղ հաւաքելով՝ նամակը տուին։

30 Honge hrajheshd aṙnelov՝ 
anonk katsin Andiok, yev 
havadatsyalnerŭ megdegh 
havakelov՝ namagŭ dvin:

30 So when they were sent off, 
they came to Antioch; and when 
they had gathered the multitude 
together, they delivered the letter.

31 Անտիոքացիներ նամակը 
կարդալով՝ ուրախացան տրուած 
քաջալերանքին համար։

31 Andiokatsiner namagŭ 
gartalov՝ oorakhatsan drvadz 
kachalerankin hamar:

31 When they had read it, they 
rejoiced over its encouragement.

32 Յուդա եւ Շիղա, որովհետեւ 
իրենք ալ մարգարէներ էին, 
երկարօրէն խօսելով՝ քաջալերեցին եւ 
զօրացուցին եղբայրները։

32 Hoota yev Shigha, vorovhedev 
irenk al markarener ein, 
yergaroren khoselov՝ kachaleretsin 
yev zoratsootsin yeghpayrnerŭ:

32 Now Judas and Silas, 
themselves being prophets also, 
exhorted and strengthened the 
brethren with many words.

33 Երուսաղէմէն եկողները 
ժամանակ մը այնտեղ մնալէ ետք, 
խաղաղութեամբ հրաժեշտ առին 
եղբայրներէն եւ դարձան զիրենք 
ղրկողներուն քով։

33 Yeroosaghemen yegoghnerŭ 
jhamanag mŭ ayndegh mnale 
yedk, khaghaghootyamp hrajheshd 
aṙin yeghpayrneren yev tartzan 
zirenk ghrgoghneroon kov:

33 And after they had stayed there 
for a time, they were sent back 
with greetings from the brethren 
to the apostles.

34 Բայց Շիղա յարմար դատեց 
այնտեղ մնալ։

34 Payts Shigha harmar tadets 
ayndegh mnal:

34 However, it seemed good to 
Silas to remain there.

35 Իսկ Պօղոս եւ Բառնաբաս կը 
մնային Անտիոք, ուր Տիրոջ խօսքը 
կ’ուսուցանէին եւ կը քարոզէին ուրիշ 
շատերու հետ միասին։

35 Isg Boghos yev Paṙnapas gŭ 
mnayin Andiok, oor Diroch khoskŭ 
g’oosootsanein yev gŭ karozein 
oorish shaderoo hed miasin:

35 Paul and Barnabas also 
remained in Antioch, teaching and 
preaching the word of the Lord, 
with many others also.
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36 Կարճ ժամանակ մը ետք, Պօղոս 
Բառնաբասին ըսաւ.‑ Դառնանք եւ 
մեր հաւատացեալ եղբայրներուն 
այցելենք բոլոր այն քաղաքներուն 
մէջ, ուր Տիրոջ խօսքը քարոզեցինք, 
տեսնելու թէ ի՛նչպէս են։

36 Garj jhamanag mŭ yedk, 
Boghos Paṙnapasin ŭsav.‑ 
Taṙnank yev mer havadatsyal 
yeghpayrneroon aytselenk polor 
ayn kaghakneroon mech, oor 
Diroch khoskŭ karozetsink, 
desneloo te i՛nchbes yen:

36 Then after some days Paul said 
to Barnabas, “Let us now go back 
and visit our brethren in every city 
where we have preached the word 
of the Lord, and see how they are 
doing.”

37 Բառնաբաս կ’ուզէր Մարկոս 
կոչուած Յովհաննէսն ալ միասին 
առնել.

37 Paṙnapas g’oozer Margos 
gochvadz Hovhannesn al miasin 
aṙnel.

37 Now Barnabas was determined 
to take with them John called 
Mark.

38 բայց Պօղոս ճիշդ չէր գտներ 
որ իրենց հետ առնեն մէկը՝ որ 
Պամփիլիայէն իրենցմէ բաժնուեցաւ 
եւ իրենց հետ գործելու չեկաւ։

38 payts Boghos jisht cher kdner 
vor irents hed aṙnen megŭ՝ vor 
Bampiliayen irentsme pajhnvetsav 
yev irents hed kordzeloo chegav:

38 But Paul insisted that they 
should not take with them the one 
who had departed from them in 
Pamphylia, and had not gone with 
them to the work.

39 Այս պատճառով 
անհամաձայնութիւն ծագեցաւ եւ 
իրարմէ բաժնուեցան։ Բառնաբաս 
Մարկոսը առաւ եւ դէպի Կիպրոս 
նաւեց,

39 Ays badjaṙov 
anhamatzaynootyoon dzaketsav 
yev irarme pajhnvetsan: Paṙnapas 
Margosŭ aṙav yev tebi Gibros 
navets,

39 Then the contention became so 
sharp that they parted from one 
another. And so Barnabas took 
Mark and sailed to Cyprus;

40 իսկ Պօղոս Շիղան ընտրեց եւ 
ճամբայ ելաւ, Անտիոքի եղբայրներուն 
աղօթքով Աստուծոյ շնորհքին 
յանձնուելէ ետք։

40 isg Boghos Shighan ŭndrets 
yev jampa yelav, Andioki 
yeghpayrneroon aghotkov 
Asdoodzo shnorhkin hantznvele 
yedk:

40 but Paul chose Silas and 
departed, being commended by the 
brethren to the grace of God.

41 Սուրիայի եւ Կիլիկիայի կողմերը 
կը պտըտէր եւ եկեղեցիները կը 
զօրացնէր։

41 Sooriayi yev Giligiayi goghmerŭ 
gŭ bdŭder yev yegeghetsinerŭ gŭ 
zoratsner:

41 And he went through Syria 
and Cilicia, strengthening the 
churches.
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1 Պօղոս շրջելով հասաւ Դերբէ եւ 
հոնկէ եկաւ Լիստրա։ Այնտեղ կար 
Տիրոջ աշակերտած մէկը, Տիմոթէոս 
անունով, որ դարձի եկած Հրեայ կնոջ 
մը զաւակն էր՝ հեթանոս հօրմէ,

1 Boghos shrchelov hasav Terpe 
yev honge yegav Lisdra: Ayndegh 
gar Diroch ashagerdadz megŭ, 
Dimoteos anoonov, vor tartzi 
yegadz Hrya gnoch mŭ zavagn er՝ 
hetanos horme,

1 Then he came to Derbe and 
Lystra. And behold, a certain 
disciple was there, named 
Timothy, the son of a certain 
Jewish woman who believed, but 
his father was Greek.

2 եւ շատ յարգուած էր Լիստրայի եւ 
Իկոնիոնի եղբայրներուն կողմէ։

2 yev shad harkvadz er Lisdrayi 
yev Igonioni yeghpayrneroon 
goghme:

2 He was well spoken of by the 
brethren who were at Lystra and 
Iconium.

3 Պօղոս ուզեց զայն իր հետ տանիլ. 
ուստի առաւ զայն թլփատեց, այդ 
շրջաններու Հրեաներուն համար, 
որոնք գիտէին թէ անոր հայրը 
հեթանոս էր։

3 Boghos oozets zayn ir hed danil. 
oosdi aṙav zayn tlpadets, ayt 
shrchanneroo Hryaneroon hamar, 
voronk kidein te anor hayrŭ 
hetanos er:

3 Paul wanted to have him go on 
with him. And he took him and 
circumcised him because of the 
Jews who were in that region, for 
they all knew that his father was 
Greek.

4 Ամէն անգամ որ քաղաքէ 
մը կ’անցնէին, կը փոխանցէին 
Երուսաղէմ գտնուող առաքեալներուն 
ու երէցներուն կողմէ պատուիրուած 
հրահանգները, որպէսզի գործադրեն 
զանոնք։

4 Amen ankam vor kaghake 
mŭ g’antsnein, gŭ pokhantsein 
Yeroosaghem kdnvogh 
aṙakyalneroon oo yeretsneroon 
goghme badvirvadz hrahanknerŭ, 
vorbeszi kordzatren zanonk:

4 And as they went through the 
cities, they delivered to them 
the decrees to keep, which were 
determined by the apostles and 
elders at Jerusalem.

5 Իսկ եկեղեցիները կը զօրանային 
հաւատքին մէջ եւ հաւատացեալները 
օրէ օր թիւով կ’աւելնային։ ֍

5 Isg yegeghetsinerŭ gŭ 
zoranayin havadkin mech yev 
havadatsyalnerŭ ore or tivov 
g’avelnayin: ֍

5 So the churches were 
strengthened in the faith, and 
increased in number daily. ֍
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Ընթերցուածս Պետրոսի առաքելոյն Ընթերցուածս Պետրոսի առաքելոյն 
՚ի Կաթողիկեայց երկրորդ թղթոյն ՚ի Կաթողիկեայց երկրորդ թղթոյն 

3.1‑9 (ARWA)

Ŭntertsvadzs Bedrosi aṙakelooyn Ŭntertsvadzs Bedrosi aṙakelooyn 
՚i Gatoghigyayts yergrort ՚i Gatoghigyayts yergrort 
tghtooyn tghtooyn 3.1‑9 (ARWA)

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

Peter Peter 3:1‑9 (NKJV)

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,

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.”



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 8 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

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.

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

Յովհաննու Յովհաննու 6.39‑71 (ARWA)

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

Hovhannoo Hovhannoo 6.39‑71 (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 6:39‑71 (NKJV)

39 Զիս ղրկող Հօրս կամքն է, որ 
չկորսնցնեմ ո՛չ իսկ մէկը բոլոր 
անոնցմէ՝ որ ինծի տուաւ, այլ 
յարուցանեմ զայն վերջին օրը։

39 Zis ghrgogh Hors gamkn e, 
vor chgorsntsnem vo՛ch isg megŭ 
polor anontsme՝ vor indzi dvav, ayl 
harootsanem zayn verchin orŭ:

39 “This is the will of the Father 
who sent Me, that of all He has 
given Me I should lose nothing, but 
should raise it up at the last day.

40 Հօրս կամքը հետեւեալն է.‑ Ով 
որ տեսնէ Որդին եւ հաւատայ անոր՝ 
յաւիտենական կեանք պիտի ունենայ, 
եւ ես պիտի յարուցանեմ զայն վերջին 
օրը։

40 Hors gamkŭ hedevyaln e.‑ Ov 
vor desne Vortin yev havada anor՝ 
havidenagan gyank bidi oonena, 
yev yes bidi harootsanem zayn 
verchin orŭ:

40 “And this is the will of Him who 
sent Me, that everyone who sees 
the Son and believes in Him may 
have everlasting life; and I will 
raise him up at the last day.”

41 Հրեաները սկսան տրտնջալ իրեն 
դէմ, որովհետեւ ըսած էր՝ թէ «Ես եմ 
երկինքէն իջած հացը»,

41 Hryanerŭ sgsan drdnchal iren 
tem, vorovhedev ŭsadz er՝ te «Yes 
yem yerginken ichadz hatsŭ»,

41 The Jews then complained 
about Him, because He said, “I am 
the bread which came down from 
heaven.”

42 եւ կը հարցնէին.‑ Այս մարդը 
Յովսէփի որդին՝ Յիսուսը չէ՞, որուն 
հայրն ու մայրը կը ճանչնանք. ինչպէ՞ս 
ուրեմն կ’ըսէ՝ «Ես երկինքէն իջայ»։

42 yev gŭ hartsnein.‑ Ays 
martŭ Hovsepi vortin՝ Hisoosŭ 
che՞, voroon hayrn oo mayrŭ gŭ 
janchnank. inchbe՞s ooremn g’ŭse՝ 
«Yes yerginken icha»:

42 And they said, “Is not this 
Jesus, the son of Joseph, whose 
father and mother we know? How 
is it then that He says, ‘I have 
come down from heaven’?”

43 Յիսուս անոնց պատասխանեց.‑ Կը 
բաւէ՛ դուք ձեզի քրթմնջէք։

43 Hisoos anonts badaskhanets.‑ 
Gŭ pave՛ took tzezi krtmnchek:

43 Jesus therefore answered and 
said to them, “Do not murmur 
among yourselves.

44 Ոեւէ մէկը չի կրնար ինծի գալ՝ 
եթէ զիս ղրկող Հայրը զայն ինծի 
չբերէ. եւ ես պիտի յարուցանեմ զայն 
վերջին օրը։

44 Voyeve megŭ chi grnar indzi 
kal՝ yete zis ghrgogh Hayrŭ 
zayn indzi chpere. yev yes bidi 
harootsanem zayn verchin orŭ:

44 “No one can come to Me unless 
the Father who sent Me draws 
him; and I will raise him up at the 
last day.
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45 Մարգարէութիւններուն մէջ 
գրուած է. «Ամէն մարդ Աստուծմէ 
սորված պիտի ըլլայ»։ Ով որ Հօրմէս 
կը լսէ եւ իրմէ կը սորվի՝ ինծի կու 
գայ։

45 Markareootyoonneroon mech 
krvadz e. «Amen mart Asdoodzme 
sorvadz bidi ŭlla»: Ov vor Hormes 
gŭ lse yev irme gŭ sorvi՝ indzi goo 
ka:

45 “It is written in the prophets, 
‘And they shall all be taught by 
God.’ Therefore everyone who has 
heard and learned from the Father 
comes to Me.

46 Ոչ ոք Հայրը տեսած է, բացի 
անկէ՝ որ Աստուծմէ է, որովհետեւ 
միայն անիկա տեսած է Հայրը։

46 Voch vok Hayrŭ desadz e, patsi 
ange՝ vor Asdoodzme e, vorovhedev 
miayn aniga desadz e Hayrŭ:

46 “Not that anyone has seen the 
Father, except He who is from 
God; He has seen the Father.

47 Ու ես կ’ըսեմ ձեզի, թէ ով որ ինծի 
հաւատայ՝ յաւիտենական կեանք 
ունի։

47 Oo yes g’ŭsem tzezi, te ov vor 
indzi havada՝ havidenagan gyank 
ooni:

47 “Most assuredly, I say to 
you, he who believes in Me has 
everlasting life.

48 Ե՛ս եմ կեանքի հացը։ 48 Ye՛s yem gyanki hatsŭ: 48 “I am the bread of life.

49 Ձեր հայրերը մանանան կերան 
անապատին մէջ, բայց մեռան.

49 Tzer hayrerŭ mananan geran 
anabadin mech, payts meṙan.

49 “Your fathers ate the manna in 
the wilderness, and are dead.

50 մինչդեռ ով որ ուտէ երկինքէն 
իջած այս հացէն՝ պիտի չմեռնի։

50 minchteṙ ov vor oode yerginken 
ichadz ays hatsen՝ bidi chmeṙni:

50 “This is the bread which comes 
down from heaven, that one may 
eat of it and not die.

51 Ես եմ կենդանի հացը, որ 
երկինքէն իջած է. ով որ այս հացէն 
ուտէ՝ յաւիտեան պիտի ապրի։ Հացը 
որ ես պիտի տամ՝ իմ մարմինս է, 
որպէսզի աշխարհը կեանք ունենայ։

51 Yes yem gentani hatsŭ, vor 
yerginken ichadz e. ov vor ays 
hatsen oode՝ havidyan bidi abri: 
Hatsŭ vor yes bidi dam՝ im 
marmins e, vorbeszi ashkharhŭ 
gyank oonena:

51 “I am the living bread which 
came down from heaven. If anyone 
eats of this bread, he will live 
forever; and the bread that I shall 
give is My flesh, which I shall give 
for the life of the world.”

52 Այս խօսքին վրայ Հրեաները 
սկսան իրարու հետ բուռն կերպով 
վիճաբանիլ, ըսելով.‑ Ի՞նչպէս կրնայ 
այս մարդը իր մարմինը մեզի տալ 
ուտելու համար։

52 Ays khoskin vra Hryanerŭ 
sgsan iraroo hed pooṙn gerbov 
vijapanil, ŭselov.‑ I՞nchbes grna 
ays martŭ ir marminŭ mezi dal 
oodeloo hamar:

52 The Jews therefore quarreled 
among themselves, saying, “How 
can this Man give us His flesh to 
eat?”
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53 Յիսուս ըսաւ անոնց.‑ Լաւ գիտցէք, 
որ եթէ չուտէք Մարդու Որդիին 
մարմինէն եւ չխմէք անոր արիւնէն՝ 
կեանք պիտի չունենաք ձեր մէջ։

53 Hisoos ŭsav anonts.‑ Lav 
kidtsek, vor yete choodek Martoo 
Vortiin marminen yev chkhmek 
anor aryoonen՝ gyank bidi 
choonenak tzer mech:

53 Then Jesus said to them, “Most 
assuredly, I say to you, unless you 
eat the flesh of the Son of Man and 
drink His blood, you have no life in 
you.

54 Ով որ մարմինէս կ’ուտէ եւ 
արիւնէս կը խմէ՝ յաւիտենական 
կեանք կ’ունենայ եւ ես անոր 
յարութիւն պիտի տամ վերջին օրը,

54 Ov vor marmines g’oode yev 
aryoones gŭ khme՝ havidenagan 
gyank g’oonena yev yes anor 
harootyoon bidi dam verchin orŭ,

54 “Whoever eats My flesh and 
drinks My blood has eternal life, 
and I will raise him up at the last 
day.

55 քանի մարմինս ճշմարիտ 
կերակուր է եւ արիւնս՝ ճշմարիտ 
խմելիք։

55 kani marmins jshmarid 
geragoor e yev aryoons՝ jshmarid 
khmelik:

55 “For My flesh is food indeed, 
and My blood is drink indeed.

56 Ով որ մարմինէս կ’ուտէ եւ 
արիւնէս կը խմէ՝ մէջս կը բնակի եւ 
ես՝ անոր մէջ։

56 Ov vor marmines g’oode yev 
aryoones gŭ khme՝ mechs gŭ pnagi 
yev yes՝ anor mech:

56 “He who eats My flesh and 
drinks My blood abides in Me, and 
I in him.

57 Ինչպէս Հայրը, որ զիս ղրկեց, 
կ’ապրի, ես ալ իրմով կ’ապրիմ։ 
Նմանապէս, ով որ իմ մարմինէս 
կ’ուտէ՝ պիտի ապրի ինձմով։

57 Inchbes Hayrŭ, vor zis ghrgets, 
g’abri, yes al irmov g’abrim: 
Nmanabes, ov vor im marmines 
g’oode՝ bidi abri intzmov:

57 “As the living Father sent Me, 
and I live because of the Father, 
so he who feeds on Me will live 
because of Me.

58 Ա՛յս է երկինքէն իջած հացը։ 
Ասիկա չի նմանիր այն մանանային, 
որ ձեր հայրերը կերան եւ յետոյ 
մեռան։ Ով որ այս հացը ուտէ՝ 
յաւիտեան պիտի ապրի։

58 A՛ys e yerginken ichadz hatsŭ: 
Asiga chi nmanir ayn mananayin, 
vor tzer hayrerŭ geran yev hedo 
meṙan: Ov vor ays hatsŭ oode՝ 
havidyan bidi abri:

58 “This is the bread which came 
down from heaven—not as your 
fathers ate the manna, and are 
dead. He who eats this bread will 
live forever.”

59 Յիսուս այս խօսքերը ըսաւ, 
երբ կ’ուսուցանէր Կափառնաումի 
ժողովարանին մէջ։

59 Hisoos ays khoskerŭ ŭsav, 
yerp g’oosootsaner Gapaṙnaoomi 
jhoghovaranin mech:

59 These things He said in 
the synagogue as He taught in 
Capernaum.
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60 Երբ աշակերտներէն շատերը 
լսեցին այս խօսքերը, ըսին.‑ Դժուար 
ընդունելի է ըսած խօսքդ, ո՞վ կրնայ 
մտիկ ընել։

60 Yerp ashagerdneren shaderŭ 
lsetsin ays khoskerŭ, ŭsin.‑ Tjhvar 
ŭntooneli e ŭsadz khoskt, o՞v grna 
mdig ŭnel:

60 Therefore many of His disciples, 
when they heard this, said, 
“This is a hard saying; who can 
understand it?”

61 Յիսուս երբ գիտցաւ թէ 
աշակերտները ատոր համար կը 
տրտնջային, ըսաւ անոնց.‑ Ատիկա կը 
գայթակղեցնէ՞ ձեզ։

61 Hisoos yerp kidtsav te 
ashagerdnerŭ ador hamar gŭ 
drdnchayin, ŭsav anonts.‑ Adiga 
gŭ kaytagghetsne՞ tzez:

61 When Jesus knew in Himself 
that His disciples complained 
about this, He said to them, “Does 
this offend you?

62 Ի՞նչ պիտի ընէք հապա, եթէ 
տեսնէք որ Մարդու Որդին կ’ելլէ հոն՝ 
ուր էր նախապէս։

62 I՞nch bidi ŭnek haba, yete 
desnek vor Martoo Vortin g’elle 
hon՝ oor er nakhabes:

62 “What then if you should see 
the Son of Man ascend where He 
was before?

63 Աստուծոյ Հոգին է որ կեանք կու 
տայ. մարդս բան մը չի կրնար ընել։ 
Այն խօսքերը որ ես ձեզի խօսեցայ, 
Աստուծոյ Հոգիէն կու գան եւ կեանք 
կու տան։

63 Asdoodzo Hokin e vor gyank 
goo da. marts pan mŭ chi grnar 
ŭnel: Ayn khoskerŭ vor yes tzezi 
khosetsa, Asdoodzo Hokien goo 
kan yev gyank goo dan:

63 “It is the Spirit who gives life; 
the flesh profits nothing. The 
words that I speak to you are 
spirit, and they are life.

64 Բայց ձեզմէ ոմանք չեն հաւատար։ 
Յիսուս ասիկա ըսաւ, (քանի սկիզբէն 
գիտէր, թէ որո՛նք են անոնք որ չեն 
հաւատար եւ ո՛վ է ան որ պիտի 
մատնէր զինք)։

64 Payts tzezme vomank chen 
havadar: Hisoos asiga ŭsav, (kani 
sgizpen kider, te voro՛nk yen anonk 
vor chen havadar yev o՛v e an vor 
bidi madner zink):

64 “But there are some of you who 
do not believe.” For Jesus knew 
from the beginning who they were 
who did not believe, and who 
would betray Him.

65 Եւ աւելցուց.‑ Ճիշդ ատոր համար 
ըսի ձեզի, թէ ոչ ոք կրնայ ինծի գալ, 
եթէ Հայրս իրեն շնորհքը չտայ։

65 Yev aveltsoots.‑ Jisht ador 
hamar ŭsi tzezi, te voch vok 
grna indzi kal, yete Hayrs iren 
shnorhkŭ chda:

65 And He said, “Therefore I have 
said to you that no one can come to 
Me unless it has been granted to 
him by My Father.”

66 Այս խօսքերուն պատճառով 
աշակերտներէն շատերը հեռացան եւ 
այլեւս չէին շրջեր իրեն հետ։

66 Ays khoskeroon badjaṙov 
ashagerdneren shaderŭ heṙatsan 
yev aylevs chein shrcher iren hed:

66 From that time many of His 
disciples went back and walked 
with Him no more.
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67 Յիսուս հարցուց տասներկու 
աշակերտներուն.‑ Միթէ դո՞ւք ալ 
կ’ուզէք երթալ։

67 Hisoos hartsoots dasnergoo 
ashagerdneroon.‑ Mite to՞ok al 
g’oozek yertal:

67 Then Jesus said to the twelve, 
“Do you also want to go away?”

68 Սիմոն Պետրոս պատասխանեց.‑ 
Տէ՛ր, որո՞ւն պիտի երթանք. 
յաւիտենական կեանք տուող 
խօսքերը դո՛ւն ունիս։

68 Simon Bedros badaskhanets.‑ 
De՛r, voro՞on bidi yertank. 
havidenagan gyank dvogh 
khoskerŭ to՛on oonis:

68 But Simon Peter answered 
Him, “Lord, to whom shall we go? 
You have the words of eternal life.

69 Մենք հաւատացինք ու գիտցանք 
թէ դո՛ւն ես Քրիստոսը, Աստուծոյ 
Սուրբը։

69 Menk havadatsink oo kidtsank 
te to՛on yes Krisdosŭ, Asdoodzo 
Soorpŭ:

69 “Also we have come to believe 
and know that You are the Christ, 
the Son of the living God.”

70 Յիսուս ըսաւ անոնց.‑ Չէ՞ որ ես էի 
որ ձեզ՝ տասներկուքդ ընտրեցի. բայց 
ձեզմէ մէկը սատանայ է։

70 Hisoos ŭsav anonts.‑ Che՞ 
vor yes ei vor tzez՝ dasnergookt 
ŭndretsi. payts tzezme megŭ 
sadana e:

70 Jesus answered them, “Did I 
not choose you, the twelve, and one 
of you is a devil?”

71 Յիսուս կ’ակնարկէր Սիմոնի որդի 
Յուդա Իսկարիոտացիին, որ պիտի 
մատնէր զինք. եւ անիկա տասներկու 
աշակերտներէն մէկն էր։ ֍

71 Hisoos g’agnarger Simoni vorti 
Hoota Isgariodatsiin, vor bidi 
madner zink. yev aniga dasnergoo 
ashagerdneren megn er: ֍

71 He spoke of Judas Iscariot, the 
son of Simon, for it was he who 
would betray Him, being one of the 
twelve. ֍
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Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանիս Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանիս 
Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ 

Մատթէոսի Մատթէոսի 13.24‑35 (ARWA)

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

Madteosi Madteosi 13.24‑35 (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 13:24‑35 (NKJV)

24 Յիսուս ուրիշ առակ մըն ալ 
խօսեցաւ անոնց ըսելով.‑ Երկինքի 
արքայութիւնը կը նմանի մարդու մը 
որ լաւ սերմեր կը ցանէր իր արտին 
մէջ

24 Hisoos oorish aṙag mŭn al 
khosetsav anonts ŭselov.‑ Yerginki 
arkayootyoonŭ gŭ nmani martoo 
mŭ vor lav sermer gŭ tsaner ir 
ardin mech:

24 Another parable He put forth 
to them, saying: “The kingdom of 
heaven is like a man who sowed 
good seed in his field,

25 Գիշեր մը, երբ ամէն մարդ 
քնացած էր, անոր թշնամին եկաւ, 
որոմ ցանեց ցորենին մէջ եւ գնաց։

25 Kisher mŭ, yerp amen mart 
knatsadz er, anor tshnamin yegav, 
vorom tsanets tsorenin mech yev 
knats:

25 “One night, while everyone 
was sleeping, his enemy came and 
sowed tares among the wheat and 
went his way.

26 Երբ սերմերը աճեցան եւ սկսան 
հասկ կազմել, այն ատեն որոմն ալ 
երեւցաւ։

26 Yerp sermerŭ ajetsan yev sgsan 
hasg gazmel, ayn aden voromn al 
yerevtsav:

26 “But when the grain had 
sprouted and produced a crop, 
then the tares also appeared.

27 Տանտիրոջ ծառաները եկան եւ 
ըսին անոր. «Տէ՛ր, դուն միայն լաւ 
սերմեր չցանեցի՞ր արտիդ մէջ. ուրկէ՞ 
հապա եկաւ որոմը»։

27 Dandiroch dzaṙanerŭ yegan 
yev ŭsin anor. «De՛r, toon miayn 
lav sermer chtsanetsi՞r ardit mech. 
oorge՞ haba yegav voromŭ»:

27 “So the servants of the owner 
came and said to him, ‘Sir, did you 
not sow good seed in your field? 
How then does it have tares?’

28 Անիկա պատասխանեց. «Ասիկա 
թշնամի մարդու գործ է»։ Ծառաները 
ըսին. «Կ’ուզե՞ս որ երթանք եւ որոմը 
քաղենք»։

28 Aniga badaskhanets. «Asiga 
tshnami martoo kordz e»: 
Dzaṙanerŭ ŭsin. «G’ooze՞s vor 
yertank yev voromŭ kaghenk»:

28 “He said to them, ‘An enemy 
has done this.’ The servants said 
to him, ‘Do you want us then to go 
and gather them up?’

29 «Ո՛չ»,‑ պատասխանեց տէրը,‑ 
«Որպէսզի չըլլայ թէ որոմը 
քաղած ատեն ցորենն ալ միասին 
արմատախիլ ընէք։

29 «Vo՛ch»,‑ badaskhanets derŭ,‑ 
«Vorbeszi chŭlla te voromŭ 
kaghadz aden tsorenn al miasin 
armadakhil ŭnek:

29 “But he said, ‘No, lest while you 
gather up the tares you also uproot 
the wheat with them.
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30 Ձգեցէք որ երկուքն ալ միասին 
աճին մինչեւ հունձքի ժամանակ. 
այն ատեն հնձուորներուն կ’ըսեմ. 
Նախ որոմը քաղեցէք, խուրձեր 
կազմեցէք այրելու համար, եւ ապա 
քաղեցէք ցորենը եւ ամբարեցէք 
շտեմարաններուս մէջ»։

30 Tzketsek vor yergookn 
al miasin ajin minchev 
hoontzki jhamanag. ayn aden 
hntzvorneroon g’ŭsem. Nakh 
voromŭ kaghetsek, khoortzer 
gazmetsek ayreloo hamar, yev aba 
kaghetsek tsorenŭ yev amparetsek 
shdemaranneroos mech»:

30 ‘Let both grow together until 
the harvest, and at the time of 
harvest I will say to the reapers, 
“First gather together the tares 
and bind them in bundles to burn 
them, but gather the wheat into 
my barn.”’”

31 Յիսուս ուրիշ առակ մըն ալ 
խօսեցաւ անոնց ու ըսաւ.‑ Երկինքի 
արքայութիւնը կը նմանի մանանեխի 
հատիկին, որ մարդ մը առնելով կը 
ցանէ իր արտին մէջ։

31 Hisoos oorish aṙag mŭn al 
khosetsav anonts oo ŭsav.‑ 
Yerginki arkayootyoonŭ gŭ nmani 
mananekhi hadigin, vor mart mŭ 
aṙnelov gŭ tsane ir ardin mech:

31 Another parable He put forth 
to them, saying: “The kingdom 
of heaven is like a mustard seed, 
which a man took and sowed in his 
field,

32 Անիկա սերմերէն ամենէն փոքրն 
է, բայց երբ աճի՝ բոլոր տունկերէն 
աւելի մեծ կ’ըլլայ եւ ծառ կը դառնայ, 
այնպէս որ երկինքի թռչունները կու 
գան եւ բոյն կը դնեն անոր ճիւղերուն 
մէջ։

32 Aniga sermeren amenen 
pokrn e, payts yerp aji՝ polor 
doongeren aveli medz g’ŭlla yev 
dzaṙ gŭ taṙna, aynbes vor yerginki 
tṙchoonnerŭ goo kan yev pooyn gŭ 
tnen anor jyoogheroon mech:

32 “which indeed is the least of all 
the seeds; but when it is grown 
it is greater than the herbs and 
becomes a tree, so that the birds 
of the air come and nest in its 
branches.”

33 Յիսուս ուրիշ օրինակ մըն ալ 
տուաւ անոնց եւ ըսաւ.‑ Երկինքի 
արքայութիւնը կը նմանի այն 
թթխմորին, որ կին մը առնելով՝ 
պարկ մը ալիւրի հետ խառնեց, մինչեւ 
որ ամբողջ խմորը թթուեցաւ։

33 Hisoos oorish orinag mŭn al 
dvav anonts yev ŭsav.‑ Yerginki 
arkayootyoonŭ gŭ nmani ayn 
ttkhmorin, vor gin mŭ aṙnelov՝ 
barg mŭ alyoori hed khaṙnets, 
minchev vor ampoghch khmorŭ 
ttvetsav:

33 Another parable He spoke to 
them: “The kingdom of heaven is 
like leaven, which a woman took 
and hid in three measures of meal 
till it was all leavened.”

34 Յիսուս ժողովուրդին առակներով 
խօսելով, այս բոլորը անոնց կը 
սորվեցնէր։ Առանց առակի ոչինչ կը 
խօսէր,

34 Hisoos jhoghovoortin aṙagnerov 
khoselov, ays polorŭ anonts gŭ 
sorvetsner: Aṙants aṙagi vochinch 
gŭ khoser,

34 All these things Jesus spoke 
to the multitude in parables; and 
without a parable He did not speak 
to them,
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35 որպէսզի իրականանայ ինչ որ 
Տէրը կ’ըսէ մարգարէին բերնով. 
«Առակներով պիտի խօսիմ անոնց 
եւ պիտի յայտնեմ ինչ որ ծածուկ 
մնացած էր աշխարհի սկիզբէն ի 
վեր»։ ֍

35 vorbeszi iraganana inch vor 
Derŭ g’ŭse markarein pernov. 
«Aṙagnerov bidi khosim anonts yev 
bidi haydnem inch vor dzadzoog 
mnatsadz er ashkharhi sgizpen i 
ver»: ֍

35 that it might be fulfilled which 
was spoken by the prophet, saying: 
“I will open My mouth in parables; 
I will utter things kept secret from 
the foundation of the world.” ֍
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Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանիս Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանիս 
Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ 
Մարկոսի Մարկոսի 6.7‑13 (ARWA)

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

6.7‑13 (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 6:7‑13 (NKJV)

7 Յիսուս շրջակայ գիւղերը 
պտըտելով՝ կ’ուսուցանէր։ Իր մօտ 
կանչելով տասներկու աշակերտները, 
սկսաւ զանոնք զոյգ‑զոյգ ղրկել՝ չար 
ոգիներուն վրայ իշխանութիւն տալով 
անոնց,

7 Hisoos shrchaga kyoogherŭ 
bdŭdelov՝ g’oosootsaner: Ir 
mod ganchelov dasnergoo 
ashagerdnerŭ, sgsav zanonk 
zooyk‑zooyk ghrgel՝ char 
vokineroon vra ishkhanootyoon 
dalov anonts,

7 Jesus went about the villages 
in a circuit, teaching. He called 
the twelve to Himself, and began 
to send them out two by two, and 
gave them power over unclean 
spirits.

8 ու պատուիրեց.‑ Ճամբու համար 
ձեզի հետ ո՛չ մէկ բան առէք՝ բացի 
գաւազանէ մը. ո՛չ պարկ, ո՛չ հաց, ո՛չ 
ալ դրամ ձեր գօտիներուն մէջ։

8 oo badvirets.‑ Jampoo hamar 
tzezi hed vo՛ch meg pan aṙek՝ patsi 
kavazane mŭ. vo՛ch barg, vo՛ch 
hats, vo՛ch al tram tzer kodineroon 
mech:

8 He commanded them to take 
nothing for the journey except a 
staff—no bag, no bread, no copper 
in their money belts—

9 Այլ հողաթափ հագէք եւ աւելորդ 
հագուստ մի՛ առնէք ձեզի հետ։

9 Ayl hoghatap hakek yev avelort 
hakoosd mi՛ aṙnek tzezi hed:

9 but to wear sandals, and not to 
put on two tunics.

10 Ապա աւելցուց.‑ Ո՛ր տունը 
որ մտնէք եւ ձեզ ընդունին, հոն 
իջեւանեցէք մինչեւ որ մեկնիք հոնկէ։

10 Aba aveltsoots.‑ Vo՛r doonŭ vor 
mdnek yev tzez ŭntoonin, hon 
ichevanetsek minchev vor megnik 
honge:

10 Also He said to them, “In 
whatever place you enter a house, 
stay there till you depart from that 
place.

11 Իսկ երբ դուրս ելլէք ոեւէ տեղէ, 
որուն բնակիչները ձեզ չեն ընդունիր 
եւ չեն լսեր, ձեր ոտքի փոշին 
թօթուեցէք՝ իբրեւ վկայութիւն անոնց 
դէմ։

11 Isg yerp toors yellek voyeve 
deghe, voroon pnagichnerŭ tzez 
chen ŭntoonir yev chen lser, tzer 
vodki poshin totvetsek՝ iprev 
vgayootyoon anonts tem:

11 “And whoever will not receive 
you nor hear you, when you depart 
from there, shake off the dust 
under your feet as a testimony 
against them. Assuredly, I say to 
you, it will be more tolerable for 
Sodom and Gomorrah in the day of 
judgment than for that city!”
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12 Աշակերտները գացին եւ 
սկսան ժողովուրդին քարոզել որ 
ապաշխարեն։

12 Ashagerdnerŭ katsin yev 
sgsan jhoghovoortin karozel vor 
abashkharen:

12 So they went out and preached 
that people should repent.

13 Բազմաթիւ չար ոգիներ կը 
հանէին, շատ մը հիւանդներ իւղով 
կ’օծէին եւ զանոնք կը բժշկէին։ ֍

13 Pazmativ char vokiner gŭ 
hanein, shad mŭ hivantner 
yooghov g’odzein yev zanonk gŭ 
pjhshgein: ֍

13 And they cast out many 
demons, and anointed with oil 
many who were sick, and healed 
them. ֍


