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

2022‑05‑26 2022‑05‑26 2022‑05‑26

Եշ Hinkshapti Thursday

ԴԿ Ta Gen Ta Gen

Տօն Սրբոյ Համբարձման 
տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի

Don Srpo Hampartzman 
dyaṙn mero Hisoosi Krisdosi

Feast of the Holy Ascension of 
Jesus Christ our Lord

Ընթերցուածս յԵրգոց Երգոյն Ընթերցուածս յԵրգոց Երգոյն 
Սողոմոնի Սողոմոնի 3.6‑4.3 (ARCZ)

Ŭntertsvadzs hErkots Yerkooyn Ŭntertsvadzs hErkots Yerkooyn 
Soghomoni Soghomoni 3.6‑4.3 (ARCZ)

A Reading from the Song of A Reading from the Song of 
Solomon Solomon 3:6‑4:3 (NKJV)

6 Փեսայն վասն հարսինն ասէ. Ո՞վ է 
սա որ ելեալ գայ յանապատէ` իբրեւ 
զծուխ ծառացեալ բարձրացեալ. 
զմուռս եւ կնդրուկ յամենայն փոշւոյ 
իւղագործաց։

6 Pesayn vasn harsinn ase. O՞v e 
sa vor yelyal ka hanabade` iprev 
zdzookh dzaṙatsyal partzratsyal. 
zmooṙs yev gntroog hamenayn 
poshvo yooghakordzats:

6 The Bridegroom says concerning 
the bride. Who is this coming out 
of the wilderness Like pillars of 
smoke, Perfumed with myrrh 
and frankincense, With all the 
merchant's fragrant powders?

7 Օրիորդքն ասացին զայս ինչ. 
Ահա գահոյք Սողոմոնի. վաթսուն 
սպառազէնք շուրջ զնովաւ ի քաջացն 
Իսրայելի։

7 Oriortkn asatsin zays inch. 
Aha kahooyk Soghomoni. vatsoon 
sbaṙazenk shoorch znovav i 
kachatsn Israyeli:

7 Behold, it is Solomon's couch, 
With sixty valiant men around it, 
Of the valiant of Israel.

8 ամենեքեան սուսերաւորք հմուտք 
պատերազմի, այր իւրաքանչիւր սուր 
յազդեր յարհաւրաց գիշերոյ։

8 amenekyan sooseravork hmoodk 
baderazmi, ayr yoorakanchyoor 
soor hazter harhavrats kishero:

8 They all hold swords, Being 
expert in war. Every man has his 
sword on his thigh Because of fear 
in the night.

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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9 Գահաւորակ արար իւր արքայ 
Սողոմոն ի փայտից Լիբանանու։

9 Kahavorag arar yoor arka 
Soghomon i paydits Lipananoo:

9 Of the wood of Lebanon 
Solomon the King Made himself a 
palanquin:

10 զսիւնս նորա գործեաց արծաթիս, 
զկոնք նորա ոսկի, եւ զձեղուն նորա 
ծիրանի, զմէջ նորա ականակապ 
տարածեալ զսէրն ի դստերացն 
Երուսաղեմի։

10 zsyoons nora kordzyats 
ardzatis, zgonk nora vosgi, yev 
ztzeghoon nora dzirani, zmech 
nora aganagab daradzyal zsern i 
tsderatsn Yeroosaghemi:

10 He made its pillars of silver, Its 
support of gold, Its seat of purple, 
Its interior paved with love By the 
daughters of Jerusalem.

11 Ելէք եւ հայեցարուք, դստերք 
Սիոնի, յարքայ Սողոմոն ի պսակն 
որով պսակեաց զնա մայր իւր յաւուր 
փեսայութեան իւրոյ, եւ յաւուր 
ուրախութեան սրտի իւրոյ։

11 Yelek yev hayetsarook, tsderk 
Sioni, harka Soghomon i bsagn 
vorov bsagyats zna mayr yoor 
havoor pesayootyan yooro, yev 
havoor oorakhootyan srdi yooro:

11 Go forth, O daughters of Zion, 
And see King Solomon with the 
crown With which his mother 
crowned him On the day of his 
wedding, The day of the gladness 
of his heart.

1 Փեսայն ցհարսնն ասէ։ Ահաւադիկ 
կաս գեղեցիկ, մերձաւոր իմ, 
ահաւադիկ կաս գեղեցիկ, աչք քո 
աղաւնիք բաց ի լռութենէդ քումմէ. 
վարսք քո իբրեւ զերամակս այծից 
որք երեւեցան ի Գաղաադէ։

1 Pesayn tsharsnn ase: Ahavatig 
gas keghetsig, mertzavor im, 
ahavatig gas keghetsig, achk ko 
aghavnik pats i lṙootenet koomme. 
varsk ko iprev zeramags aydzits 
vork yerevetsan i Kaghaate:

1 The Bridegroom says to the 
Bride. Behold, you are fair, my 
love! Behold, you are fair! You 
have dove's eyes behind your veil. 
Your hair is like a flock of goats, 
Going down from Mount Gilead.

2 Ատամունք քո իբրեւ զերամակս 
կտրելոց որք ելանեն ի լուալեաց. 
ամենեքեան երկուորիք են, եւ անորդի 
ոչ գոյ ի նոսա։

2 Adamoonk ko iprev zeramags 
gdrelots vork yelanen i lvalyats. 
amenekyan yergvorik yen, yev 
anorti voch ko i nosa:

2 Your teeth are like a flock of 
shorn sheep Which have come up 
from the washing, Every one of 
which bears twins, And none is 
barren among them.

3 Իբրեւ զթել որդան են շրթունք քո, 
եւ խօսք քո գեղեցիկք. իբրեւ զկեղեւ 
նռան են այտք քո` բաց ի լռութենէդ 
քումմէ։ ֍

3 Iprev ztel vortan yen shrtoonk 
ko, yev khosk ko keghetsigk. iprev 
zgeghev nṙan yen aydk ko` pats i 
lṙootenet koomme: ֍

3 Your lips are like a strand of 
scarlet, And your mouth is lovely. 
Your temples behind your veil Are 
like a piece of pomegranate. ֍
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Ընթերցուածս յԵսայեայ մարգարէէ Ընթերցուածս յԵսայեայ մարգարէէ 
63.1‑6 (ARCZ)

Ŭntertsvadzs hEsayya markaréé Ŭntertsvadzs hEsayya markaréé 
63.1‑6 (ARCZ)

A Reading from the Prophecy of A Reading from the Prophecy of 
Isaiah Isaiah 63:1‑6 (NKJV)

1 Իսկ այս ո՞վ է որ դիմեալ գայ 
յԵդովմայ, կարմրութիւն ձորձոց իւրոց 
ի Բոսորայ, գեղեցիկ պատմուճանաւ 
եւ բուռն զօրութեամբ։ Ես խօսիմ 
զարդարութիւն եւ իրաւունս 
փրկութեան։

1 Isg ays o՞v e vor timyal 
ka hEtovma, garmrootyoon 
tzortzots yoorots i Posora, 
keghetsig badmoojanav yev 
pooṙn zorootyamp: Yes khosim 
zartarootyoon yev iravoons 
prgootyan:

1 Who is this who comes from 
Edom, With dyed garments from 
Bozrah, This One who is glorious 
in His apparel, Traveling in the 
greatness of His strength?— “I 
who speak in righteousness, 
mighty to save.”

2 Վասն է՞ր կարմիր են ձորձք քո, եւ 
հանդերձք իբրեւ հնծանահարի, լիոյ 
հնծանի կոխելոյ։

2 Vasn e՞r garmir yen tzortzk ko, 
yev hantertzk iprev hndzanahari, 
lio hndzani gokhelo:

2 Why is Your apparel red, And 
Your garments like one who treads 
in the winepress?

3 Հնծան հարի միայն, եւ ի 
հեթանոսաց ոչ ոք էր ընդ իս. կոխեցի 
զնոսա սրտմտութեամբ եւ ճմլեցի 
զնոսա բարկութեամբ եւ իջուցի 
յերկիր, եւ զամենայն հանդերձս իմ 
թաթաւեցի։

3 Hndzan hari miayn, yev i 
hetanosats voch vok er ŭnt is. 
gokhetsi znosa srdmdootyamp 
yev jmletsi znosa pargootyamp 
yev ichootsi hergir, yev zamenayn 
hantertzs im tatavetsi:

3 “I have trodden the winepress 
alone, And from the peoples no one 
was with Me. For I have trodden 
them in My anger, And trampled 
them in My fury; Their blood is 
sprinkled upon My garments, And 
I have stained all My robes.

4 զի հասեալ էր ի վերայ նոցա օր 
հատուցման, եւ ամ փրկութեան, 
եկեալ հասեալ։

4 zi hasyal er i vera notsa or 
hadootsman, yev am prgootyan, 
yegyal hasyal:

4 For the day of vengeance is in 
My heart, And the year of My 
redeemed has come.

5 Եւ հայեցայ` եւ ոչ ոք էր որ օգնէր, 
զմտաւ ածի, եւ ոչ ոք էր որ ի թիկունս 
հասանէր. փրկեաց զնոսա բազուկ 
իմ, եւ սրտմտութիւն իմ միայն զդէմ 
կալաւ։

5 Yev hayetsa` yev voch vok er 
vor okner, zmdav adzi, yev voch 
vok er vor i tigoons hasaner. 
prgyats znosa pazoog im, yev 
srdmdootyoon im miayn ztem 
galav:

5 I looked, but there was no one to 
help, And I wondered That there 
was no one to uphold; Therefore 
My own arm brought salvation for 
Me; And My own fury, it sustained 
Me.
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6 կոխեցի զնոսա բարկութեամբ իմով, 
եւ զենի զնոսա սրտմտութեամբ իմով, 
եւ իջուցի զնոսա յերկիր։ ֍

6 gokhetsi znosa pargootyamp 
imov, yev zeni znosa 
srdmdootyamp imov, yev ichootsi 
znosa hergir: ֍

6 I have trodden down the peoples 
in My anger, Made them drunk in 
My fury, And brought down their 
strength to the earth.” ֍

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

Ղուկասու Ղուկասու 24.41‑53 (ARWZ)

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

Ghoogasoo Ghoogasoo 24.41‑53 (ARWZ)

A Reading from the Holy Gospel A Reading from the Holy Gospel 
of Jesus Christ according to of Jesus Christ according to 
St. Luke St. Luke 24:41‑53 (NKJV)

41 Եւ մինչ իրենց ուրախութենէն չէին 
հաւատար եւ տակաւին զարմացած 
էին, Յիսուս ըսաւ անոնց.‑ Ուտելիք 
բան մը ունի՞ք հոս։

41 Yev minch irents 
oorakhootenen chein havadar yev 
dagavin zarmatsadz ein, Hisoos 
ŭsav anonts.‑ Oodelik pan mŭ 
ooni՞k hos:

41 But while they still did not 
believe for joy, and marveled, He 
said to them, “Have you any food 
here?”

42 Անոնք իրեն տուին խորոված 
ձուկի կտոր մը եւ մեղրի խորիսխ,

42 Anonk iren dvin khorovadz 
tzoogi gdor mŭ yev meghri 
khoriskh,

42 So they gave Him a piece of a 
broiled fish and some honeycomb.

43 եւ ինք անոնց դիմաց կերաւ ու 
մնացեալը անոնց տուաւ։

43 yev ink anonts timats gerav oo 
mnatsyalŭ anonts dvav:

43 And He took it and ate in their 
presence.

44 Ապա ըսաւ.‑ Այս բոլորը ձեզի 
ըսած էի արդէն, երբ ձեզի հետ էի, թէ 
պէտք էր որ իրականանային Մովսէսի 
Օրէնքի գիրքին, մարգարէական 
գիրքերուն եւ Սաղմոսներուն մէջ իմ 
մասիս գրուածները։

44 Aba ŭsav.‑ Ays polorŭ tzezi 
ŭsadz ei arten, yerp tzezi hed ei, te 
bedk er vor iragananayin Movsesi 
Orenki kirkin, markareagan 
kirkeroon yev Saghmosneroon 
mech im masis krvadznerŭ:

44 Then He said to them, “These 
are the words which I spoke to you 
while I was still with you, that 
all things must be fulfilled which 
were written in the Law of Moses 
and the Prophets and the Psalms 
concerning Me.”

45 Յետոյ անոնց միտքերը բացաւ, 
որպէսզի հասկնան Սուրբ գիրքերը,

45 Hedo anonts midkerŭ patsav, 
vorbeszi hasgnan Soorp kirkerŭ,

45 And He opened their 
understanding, that they might 
comprehend the Scriptures.
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46 եւ ըսաւ անոնց.‑ Գրուած է, 
որ Քրիստոս այսպէս պէտք էր 
չարչարուէր եւ երեք օր ետք 
յարութիւն առնէր.

46 yev ŭsav anonts.‑ Krvadz 
e, vor Krisdos aysbes bedk er 
charcharver yev yerek or yedk 
harootyoon aṙner.

46 Then He said to them, “Thus 
it is written, and thus it was 
necessary for the Christ to suffer 
and to rise from the dead the third 
day,

47 անոր անունով ապաշխարութիւն 
եւ մեղքերու թողութիւն պէտք էր 
քարոզուէր բոլոր ժողովուրդներուն՝ 
Երուսաղէմէն սկսեալ։

47 anor anoonov 
abashkharootyoon yev meghkeroo 
toghootyoon bedk er karozver 
polor jhoghovoortneroon՝ 
Yeroosaghemen sgsyal:

47 “and that repentance and 
remission of sins should be 
preached in His name to all 
nations, beginning at Jerusalem.

48 Դուք այս բոլորին վկան էք։ 48 Took ays polorin vgan ek: 48 “And you are witnesses of these 
things.

49 Եւ ահա ես ձեզի պիտի ղրկեմ 
Հօրս տուած խոստումը։ Մնացէ՛ք 
Երուսաղէմի մէջ, մինչեւ երկինքէն 
զօրութիւն ստանաք։

49 Yev aha yes tzezi bidi ghrgem 
Hors dvadz khosdoomŭ: Mnatse՛k 
Yeroosaghemi mech, minchev 
yerginken zorootyoon sdanak:

49 “Behold, I send the Promise of 
My Father upon you; but tarry in 
the city of Jerusalem until you are 
endued with power from on high.”

50 Ապա տարաւ զանոնք մինչեւ 
Բեթանիա եւ ձեռքերը վեր 
բարձրացնելով՝ օրհնեց զանոնք։

50 Aba darav zanonk minchev 
Petania yev tzeṙkerŭ ver 
partzratsnelov՝ orhnets zanonk:

50 And He led them out as far 
as Bethany, and He lifted up His 
hands and blessed them.

51 Եւ մինչ կ’օրհնէր, բաժնուեցաւ 
անոնցմէ, դէպի երկինք 
բարձրանալով։

51 Yev minch g’orhner, 
pajhnvetsav anontsme, tebi 
yergink partzranalov:

51 Now it came to pass, while He 
blessed them, that He was parted 
from them and carried up into 
heaven.

52 Անոնք երկրպագեցին Յիսուսի եւ 
մեծ ուրախութեամբ վերադարձան 
Երուսաղէմ։

52 Anonk yergrbaketsin Hisoosi 
yev medz oorakhootyamp 
veratartzan Yeroosaghem:

52 And they worshiped Him, and 
returned to Jerusalem with great 
joy,

53 Ամէն օր տաճարին մէջ էին՝ 
գովելով ու օրհնաբանելով 
զԱստուած։ ֍

53 Amen or dajarin mech 
ein՝ kovelov oo orhnapanelov 
zAsdvadz: ֍

53 and were continually in the 
temple praising and blessing God. 
Amen. ֍
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Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանիս Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանիս 
Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ 
Մարկոսի Մարկոսի 16.9‑20 (ARWZ)

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

16.9‑20 (ARWZ)

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

St. Mark St. Mark 16:9‑20 (NKJV)

9 Յիսուս յարութիւն առնելէ ետք, 
Կիրակի առաւօտ կանուխ, նախ 
երեւցաւ Մարիամ Մագդաղենացիին, 
որմէ եօթը չար ոգիներ դուրս հանած 
էր։

9 Hisoos harootyoon aṙnele 
yedk, Giragi aṙavod ganookh, 
nakh yerevtsav Mariam 
Maktaghenatsiin, vorme yotŭ char 
vokiner toors hanadz er:

9 Now when He rose early on the 
first day of the week, He appeared 
first to Mary Magdalene, out of 
whom He had cast seven demons.

10 Մարիամ գնաց իր 
ընկերակիցներուն պատմեց ասիկա, 
մինչ անոնք կը սգային ու կու լային։

10 Mariam knats ir 
ŭngeragitsneroon badmets asiga, 
minch anonk gŭ skayin oo goo 
layin:

10 She went and told those who 
had been with Him, as they 
mourned and wept.

11 Սակայն անոնք չհաւատացին, երբ 
լսեցին թէ ողջ է եւ Մարիամ տեսեր է 
զայն։

11 Sagayn anonk chhavadatsin, 
yerp lsetsin te voghch e yev 
Mariam deser e zayn:

11 And when they heard that He 
was alive and had been seen by 
her, they did not believe.

12 Յետոյ Յիսուս ուրիշ 
կերպարանքով երեւցաւ անոնցմէ 
երկուքին, երբ անոնք գիւղ կ’երթային։

12 Hedo Hisoos oorish 
gerbarankov yerevtsav anontsme 
yergookin, yerp anonk kyoogh 
g’ertayin:

12 After that, He appeared in 
another form to two of them as 
they walked and went into the 
country.

13 Ասոնք եւս վերադարձան եւ 
միւսներուն պատմեցին, բայց ասոնց 
ալ չհաւատացին։

13 Asonk yevs veratartzan yev 
myoosneroon badmetsin, payts 
asonts al chhavadatsin:

13 And they went and told it to the 
rest, but they did not believe them 
either.
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14 Վերջը Յիսուս երեւցաւ տասնըմէկ 
աշակերտներուն, երբ անոնք 
սեղան բազմած էին։ Յանդիմանեց 
զիրենք իրենց անհաւատութեան եւ 
յամառութեան համար, քանի չէին 
հաւատացած անոնց՝ որոնց ինք 
երեւցած էր մեռելներէն յարութիւն 
առնելէն ետք։

14 Verchŭ Hisoos yerevtsav 
dasnŭmeg ashagerdneroon, 
yerp anonk seghan pazmadz 
ein: Hantimanets zirenk irents 
anhavadootyan yev hamaṙootyan 
hamar, kani chein havadatsadz 
anonts՝ voronts ink yerevtsadz er 
meṙelneren harootyoon aṙnelen 
yedk:

14 Later He appeared to the 
eleven as they sat at the table; 
and He rebuked their unbelief and 
hardness of heart, because they 
did not believe those who had seen 
Him after He had risen.

15 Եւ ըսաւ անոնց.‑ Գացէք 
ամբողջ աշխարհը եւ բոլոր մարդոց 
քարոզեցէք Աւետարանը։

15 Yev ŭsav anonts.‑ Katsek 
ampoghch ashkharhŭ yev polor 
martots karozetsek Avedaranŭ:

15 And He said to them, “Go into 
all the world and preach the gospel 
to every creature.

16 Ով որ հաւատայ եւ մկրտուի՝ 
պիտի փրկուի, իսկ ով որ չհաւատայ՝ 
պիտի դատապարտուի։

16 Ov vor havada yev mgrdvi՝ bidi 
prgvi, isg ov vor chhavada՝ bidi 
tadabardvi:

16 “He who believes and is 
baptized will be saved; but he 
who does not believe will be 
condemned.

17 Անոնք որոնք կը հաւատան՝ 
հետեւեալ նշաններով յայտնի պիտի 
ըլլան.‑ Իմ անունովս չար ոգիներ 
պիտի հանեն, նոր լեզուներ պիտի 
խօսին,

17 Anonk voronk gŭ havadan՝ 
hedevyal nshannerov haydni bidi 
ŭllan.‑ Im anoonovs char vokiner 
bidi hanen, nor lezooner bidi 
khosin,

17 “And these signs will follow 
those who believe: In My name 
they will cast out demons; they 
will speak with new tongues;

18 ձեռքով օձ պիտի բռնեն առանց 
խայթուելու եւ եթէ մահացու ոեւէ 
թոյն խմեն՝ պիտի չվնասուին, 
հիւանդներու վրայ ձեռք պիտի դնեն 
եւ զանոնք բժշկեն։

18 tzeṙkov otz bidi pṙnen aṙants 
khaytveloo yev yete mahatsoo 
voyeve tooyn khmen՝ bidi 
chvnasvin, hivantneroo vra tzeṙk 
bidi tnen yev zanonk pjhshgen:

18 “they will take up serpents; and 
if they drink anything deadly, it 
will by no means hurt them; they 
will lay hands on the sick, and 
they will recover.”

19 Տէր Յիսուս աշակերտներուն հետ 
խօսելէ ետք երկինք համբարձաւ եւ 
Հօրը աջ կողմը նստաւ։

19 Der Hisoos ashagerdneroon hed 
khosele yedk yergink hampartzav 
yev Horŭ ach goghmŭ nsdav:

19 So then, after the Lord had 
spoken to them, He was received 
up into heaven, and sat down at 
the right hand of God.
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20 Իսկ անոնք աշխարհի բոլոր 
կողմերը երթալով՝ Տիրոջ 
գործակցութեամբ Աւետարանը կը 
քարոզէին, եւ իրենց քարոզութիւնը 
կը հաստատուէր իրենց տրուած 
բոլոր նշաններով։ ֍

20 Isg anonk ashkharhi polor 
goghmerŭ yertalov՝ Diroch 
kordzagtsootyamp Avedaranŭ gŭ 
karozein, yev irents karozootyoonŭ 
gŭ hasdadver irents drvadz polor 
nshannerov: ֍

20 And they went out and 
preached everywhere, the 
Lord working with them and 
confirming the word through the 
accompanying signs. Amen. ֍

Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանիս Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանիս 
Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ 
Ղուկասու Ղուկասու 18.1‑14 (ARWZ)

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

Ghoogasoo Ghoogasoo 18.1‑14 (ARWZ)

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

St. Luke St. Luke 18:1‑14 (NKJV)

1 Յիսուս առակ մը պատմեց իր 
աշակերտներուն, ցոյց տալու համար 
թէ պէտք է միշտ աղօթել՝ առանց 
վհատելու։

1 Hisoos aṙag mŭ badmets ir 
ashagerdneroon, tsooyts daloo 
hamar te bedk e mishd aghotel՝ 
aṙants vhadeloo:

1 Then He spoke a parable to 
them, that men always ought to 
pray and not lose heart,

2 Եւ ըսաւ.‑ Քաղաքի մը մէջ 
դատաւոր մը կար, որ ո՛չ Աստուծմէ 
կը վախնար եւ ո՛չ ալ մարդոցմէ 
կ’ամչնար։

2 Yev ŭsav.‑ Kaghaki mŭ 
mech tadavor mŭ gar, vor vo՛ch 
Asdoodzme gŭ vakhnar yev vo՛ch al 
martotsme g’amchnar:

2 saying: “There was in a certain 
city a judge who did not fear God 
nor regard man.

3 Նոյն քաղաքին մէջ այրի կին մըն 
ալ կար, որ անոր կը դիմէր եւ կը 
խնդրէր. «Իրաւունքս պաշտպանէ 
հակառակորդէս»։

3 Nooyn kaghakin mech ayri gin 
mŭn al gar, vor anor gŭ timer yev 
gŭ khntrer. «Iravoonks bashdbane 
hagaṙagortes»:

3 “Now there was a widow in 
that city; and she came to him, 
saying, ‘Get justice for me from my 
adversary.’

4 Դատաւորը երկար ժամանակ 
մերժեց դատը տեսնել, սակայն 
ի վերջոյ ըսաւ ինքնիրեն. «Թէեւ 
Աստուծմէ չեմ վախնար եւ մարդոցմէ 
չեմ ամչնար,

4 Tadavorŭ yergar jhamanag 
merjhets tadŭ desnel, sagayn 
i vercho ŭsav inkniren. «Teyev 
Asdoodzme chem vakhnar yev 
martotsme chem amchnar,

4 “And he would not for a while; 
but afterward he said within 
himself, ‘Though I do not fear God 
nor regard man,



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 9 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

5 բայց քանի այս այրին նեղութիւն 
կու տայ ինծի, իր դատը տեսնեմ, 
որպէսզի մինչեւ վերջ քովս գալով զիս 
չանհանգստացնէ»։

5 payts kani ays ayrin 
neghootyoon goo da indzi, ir tadŭ 
desnem, vorbeszi minchev verch 
kovs kalov zis chanhanksdatsne»:

5 ‘yet because this widow troubles 
me I will avenge her, lest by her 
continual coming she weary me.’”

6 Ապա Տէրը շարունակեց.‑ Լսեցէք 
թէ ի՛նչ կ’ըսէ անիրաւ դատաւորը։

6 Aba Derŭ sharoonagets.‑ Lsetsek 
te i՛nch g’ŭse anirav tadavorŭ:

6 Then the Lord said, “Hear what 
the unjust judge said.

7 Իսկ Աստուած որքա՞ն պիտի 
համբերէ իր ընտրեալներուն կրած 
անիրաւութեան. պիտի չպաշտպանէ՞ 
զանոնք, որոնք գիշեր ու ցերեկ իրեն 
կը դիմեն։

7 Isg Asdvadz vorka՞n bidi 
hampere ir ŭndryalneroon gradz 
aniravootyan. bidi chbashdbane՞ 
zanonk, voronk kisher oo tsereg 
iren gŭ timen:

7 “And shall God not avenge His 
own elect who cry out day and 
night to Him, though He bears 
long with them?

8 Այո՛, կ’ըսեմ ձեզի՝ որ անոնց 
իրաւունքը անմիջապէս պիտի 
պաշտպանէ։ Բայց Մարդու Որդին երբ 
գայ, արդեօք հաւատք պիտի գտնէ՞ 
երկրի վրայ։

8 Ayo՛, g’ŭsem tzezi՝ vor anonts 
iravoonkŭ anmichabes bidi 
bashdbane: Payts Martoo Vortin 
yerp ka, artyok havadk bidi kdne՞ 
yergri vra:

8 “I tell you that He will avenge 
them speedily. Nevertheless, when 
the Son of Man comes, will He 
really find faith on the earth?”

9 Այս առակն ալ պատմեց անոնց, 
որոնք իրենք իրենց համար այն 
համարումը ունէին թէ արդար են եւ 
ուրիշները կ’արհամարհէին։‑

9 Ays aṙagn al badmets anonts, 
voronk irenk irents hamar ayn 
hamaroomŭ oonein te artar yen 
yev oorishnerŭ g’arhamarhein:‑

9 Also He spoke this parable to 
some who trusted in themselves 
that they were righteous, and 
despised others:

10 Երկու հոգի տաճար գացին 
աղօթելու. մէկը՝ Փարիսեցի, միւսը՝ 
մաքսաւոր։

10 Yergoo hoki dajar katsin 
aghoteloo. megŭ՝ Parisetsi, 
myoosŭ՝ maksavor:

10 “Two men went up to the 
temple to pray, one a Pharisee and 
the other a tax collector.

11 Փարիսեցին մէկ կողմ կեցած, 
ինքնիրեն կ’աղօթէր. «Աստուած 
իմ, շնորհակալ եմ քեզմէ՝ որ ուրիշ 
մարդոց նման՝ յափշտակող, անիրաւ, 
շնացող չեմ, կամ այս մաքսաւորին 
պէս ալ չեմ։

11 Parisetsin meg goghm getsadz, 
inkniren g’aghoter. «Asdvadz im, 
shnorhagal yem kezme՝ vor oorish 
martots nman՝ hapshdagogh, 
anirav, shnatsogh chem, gam ays 
maksavorin bes al chem:

11 “The Pharisee stood and prayed 
thus with himself, ‘God, I thank 
You that I am not like other men—
extortioners, unjust, adulterers, or 
even as this tax collector.
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12 Այլ՝ շաբաթը երկու անգամ ծոմ 
կը պահեմ եւ ամբողջ եկամուտիս 
տասանորդը տաճարին կու տամ»։

12 Ayl՝ shapatŭ yergoo ankam 
dzom gŭ bahem yev ampoghch 
yegamoodis dasanortŭ dajarin goo 
dam»:

12 ‘I fast twice a week; I give tithes 
of all that I possess.’

13 Իսկ մաքսաւորը հեռուն կեցած, 
աչքերը առանց վեր բարձրացնելու՝ 
կուրծքը կը ծեծէր եւ կ’ըսէր. 
«Աստուա՜ծ, ներէ՛ մեղաւորիս 
մեղքերը»։‑

13 Isg maksavorŭ heṙoon getsadz, 
achkerŭ aṙants ver partzratsneloo՝ 
goordzkŭ gŭ dzedzer yev g’ŭser. 
«Asdva՜dz, nere՛ meghavoris 
meghkerŭ»:‑

13 “And the tax collector, standing 
afar off, would not so much as 
raise his eyes to heaven, but 
beat his breast, saying, ‘God, be 
merciful to me a sinner!’

14 Կ’ըսեմ ձեզի,‑ եզրակացուց 
Յիսուս,‑ մաքսաւո՛րն է որ 
արդարացած տուն գնաց, եւ ո՛չ 
թէ Փարիսեցին. որովհետեւ ով որ 
իր անձը կը բարձրացնէ՝ պիտի 
խոնարհի, եւ ով որ իր անձը 
խոնարհեցնէ՝ պիտի բարձրանայ։ ֍

14 G’ŭsem tzezi,‑ yezragatsoots 
Hisoos,‑ maksavo՛rn e vor 
artaratsadz doon knats, yev vo՛ch 
te Parisetsin. vorovhedev ov vor 
ir antzŭ gŭ partzratsne՝ bidi 
khonarhi, yev ov vor ir antzŭ 
khonarhetsne՝ bidi partzrana: ֍

14 “I tell you, this man went down 
to his house justified rather than 
the other; for everyone who exalts 
himself will be humbled, and 
he who humbles himself will be 
exalted.” ֍

Ընթերցուածս ՚ի Գործոց Առաքելից Ընթերցուածս ՚ի Գործոց Առաքելից 
1.1‑14 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs ՚i Kordzots Ŭntertsvadzs ՚i Kordzots 
Aṙakelits Aṙakelits 1.1‑14 (ARWZ)

A Reading from the Acts of the A Reading from the Acts of the 
Apostles Apostles 1:1‑14 (NKJV)

1 Առաջին գիրքիս մէջ, ո՛վ Թէոփիլոս, 
գրեցի այն բոլորին մասին, որ Յիսուս 
կատարեց եւ սորվեցուց սկիզբէն

1 Aṙachin kirkis mech, o՛v Teopilos, 
kretsi ayn polorin masin, vor 
Hisoos gadarets yev sorvetsoots 
sgizpen

1 The former account I made, O 
Theophilus, of all that Jesus began 
both to do and teach,

2 մինչեւ այն օրը, երբ Սուրբ Հոգիին 
զօրութեամբ իր պատուէրները տալէ 
ետք իր ընտրած առաքեալներուն, 
երկինք համբարձաւ։

2 minchev ayn orŭ, yerp 
Soorp Hokiin zorootyamp 
ir badvernerŭ dale yedk ir 
ŭndradz aṙakyalneroon, yergink 
hampartzav:

2 until the day in which He 
was taken up, after He through 
the Holy Spirit had given 
commandments to the apostles 
whom He had chosen,
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3 Իր չարչարանքներուն յաջորդող 
քառասուն օրերուն ընթացքին ան 
քանիցս երեւցաւ անոնց, բազմաթիւ 
կերպերով ցոյց տալով՝ թէ ինք 
այլեւս ողջ է, եւ խօսեցաւ Աստուծոյ 
արքայութեան մասին։

3 Ir charcharankneroon 
hachortogh kaṙasoon oreroon 
ŭntatskin an kanitss yerevtsav 
anonts, pazmativ gerberov tsooyts 
dalov՝ te ink aylevs voghch e, yev 
khosetsav Asdoodzo arkayootyan 
masin:

3 to whom He also presented 
Himself alive after His suffering 
by many infallible proofs, being 
seen by them during forty days 
and speaking of the things 
pertaining to the kingdom of God.

4 Եւ առիթով մը, երբ անոնց հետ 
միասին հաց կ’ուտէր, անոնց 
պատուիրեց.‑ Երուսաղէմէն մի՛ 
հեռանաք, սպասեցէք՝ մինչեւ 
ստանաք Հօրը խոստումը, որուն 
մասին խօսեցայ ձեզի։

4 Yev aṙitov mŭ, yerp anonts 
hed miasin hats g’ooder, anonts 
badvirets.‑ Yeroosaghemen mi՛ 
heṙanak, sbasetsek՝ minchev 
sdanak Horŭ khosdoomŭ, voroon 
masin khosetsa tzezi:

4 And being assembled together 
with them, He commanded them 
not to depart from Jerusalem, 
but to wait for the Promise of the 
Father, “which,” He said, “you 
have heard from Me;

5 Յովհաննէս ջուրով մկրտեց, բայց 
դուք Սուրբ Հոգիով պիտի մկրտուիք 
մօտ ատենէն։

5 Hovhannes choorov mgrdets, 
payts took Soorp Hokiov bidi 
mgrdvik mod adenen:

5 “for John truly baptized with 
water, but you shall be baptized 
with the Holy Spirit not many 
days from now.”

6 Ուրիշ անգամ մը, երբ դարձեալ 
հաւաքուած էին, առաքեալները 
հարցուցին անոր.‑ Տէ՛ր, արդեօք 
հիմա՞ է ժամանակը երբ պիտի 
վերականգնես Իսրայէլի 
թագաւորութիւնը։

6 Oorish ankam mŭ, yerp 
tartzyal havakvadz ein, 
aṙakyalnerŭ hartsootsin anor.‑ 
De՛r, artyok hima՞ e jhamanagŭ 
yerp bidi veraganknes Israyeli 
takavorootyoonŭ:

6 Therefore, when they had come 
together, they asked Him, saying, 
“Lord, will You at this time restore 
the kingdom to Israel?”

7 Յիսուս պատասխանեց.‑ Դուք 
չէք կրնար գիտնալ ժամերն ու 
ժամանակները, որ Հայրը իր 
իշխանութեամբ որոշած է։

7 Hisoos badaskhanets.‑ Took 
chek grnar kidnal jhamern oo 
jhamanagnerŭ, vor Hayrŭ ir 
ishkhanootyamp voroshadz e:

7 And He said to them, “It is not 
for you to know times or seasons 
which the Father has put in His 
own authority.
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8 Բայց երբ Սուրբ Հոգին իջնէ ձեր 
վրայ, զօրութեամբ պիտի լեցուիք 
եւ իմ վկաներս պիտի ըլլաք՝ 
Երուսաղէմի, ամբողջ Հրէաստանի եւ 
Սամարիայի մէջ, եւ մինչեւ աշխարհի 
ծայրամասերը։

8 Payts yerp Soorp Hokin 
ichne tzer vra, zorootyamp bidi 
letsvik yev im vganers bidi 
ŭllak՝ Yeroosaghemi, ampoghch 
Hreasdani yev Samariayi 
mech, yev minchev ashkharhi 
dzayramaserŭ:

8 “But you shall receive power 
when the Holy Spirit has come 
upon you; and you shall be 
witnesses to Me in Jerusalem, and 
in all Judea and Samaria, and to 
the end of the earth.”

9 Այս խօսքերէն ետք, մինչ անոր կը 
նայէին, Յիսուս երկինք համբարձաւ, 
եւ ամպ մը ծածկեց զինք անոնց 
տեսողութենէն։

9 Ays khoskeren yedk, minch 
anor gŭ nayein, Hisoos 
yergink hampartzav, yev amb 
mŭ dzadzgets zink anonts 
desoghootenen:

9 Now when He had spoken these 
things, while they watched, He 
was taken up, and a cloud received 
Him out of their sight.

10 Եւ երբ տակաւին առաքեալները 
իրենց աչքերը երկինք յառած՝ 
Յիսուսի մեկնիլը կը դիտէին, ահա 
երկու սպիտակազգեստ մարդիկ 
երեւցան անոնց

10 Yev yerp dagavin aṙakyalnerŭ 
irents achkerŭ yergink haṙadz՝ 
Hisoosi megnilŭ gŭ tidein, aha 
yergoo sbidagazkesd martig 
yerevtsan anonts

10 And while they looked 
steadfastly toward heaven as He 
went up, behold, two men stood by 
them in white apparel,

11 եւ ըսին.‑ Ո՛վ Գալիլեացիներ, 
ինչո՞ւ կեցեր երկինքը կը դիտէք։ Այս 
Յիսուսը որ երկինք համբարձաւ, 
օր մը դարձեալ պիտի գայ այնպէս՝ 
ինչպէս անոր երկինք երթալը տեսաք։

11 yev ŭsin.‑ O՛v Kalilyatsiner, 
incho՞o getser yerginkŭ gŭ 
tidek: Ays Hisoosŭ vor yergink 
hampartzav, or mŭ tartzyal bidi 
ka aynbes՝ inchbes anor yergink 
yertalŭ desak:

11 who also said, “Men of Galilee, 
why do you stand gazing up into 
heaven? This same Jesus, who was 
taken up from you into heaven, 
will so come in like manner as you 
saw Him go into heaven.”

12 Ապա առաքեալները Ձիթենեաց 
լեռնէն վերադարձան Երուսաղէմ, 
որ լեռնէն հազիւ մէկ քիլոմեթր 
հեռաւորութիւն ունի։

12 Aba aṙakyalnerŭ Tzitenyats 
leṙnen veratartzan Yeroosaghem, 
vor leṙnen haziv meg kilometr 
heṙavorootyoon ooni:

12 Then they returned to 
Jerusalem from the mount called 
Olivet, which is near Jerusalem, a 
Sabbath day's journey.
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13 Եկան քաղաք եւ գացին այն 
վերնատունը ուր կը մնային։ 
Ասոնք էին՝ Պետրոս եւ Յակոբոս, 
Յովհաննէս եւ Անդրէաս, Փիլիպպոս 
եւ Թովմաս, Բարթողոմէոս եւ 
Մատթէոս, Ալփէոսի որդին՝ Յակոբոս 
եւ Շմաւոն Նախանձայոյզ, եւ 
Յակոբոսի որդին՝ Յուդա։

13 Yegan kaghak yev katsin 
ayn vernadoonŭ oor gŭ mnayin: 
Asonk ein՝ Bedros yev Hagopos, 
Hovhannes yev Antreas, Pilibbos 
yev Tovmas, Partoghomeos yev 
Madteos, Alpeosi vortin՝ Hagopos 
yev Shmavon Nakhantzahooyz, 
yev Hagoposi vortin՝ Hoota:

13 And when they had entered, 
they went up into the upper 
room where they were staying: 
Peter, James, John, and Andrew; 
Philip and Thomas; Bartholomew 
and Matthew; James the son of 
Alphaeus and Simon the Zealot; 
and Judas the son of James.

14 Բոլորը միասնաբար յարատեւ 
աղօթքով կ’անցընէին օրերը, շատ 
մը կիներու, Յիսուսի մօր՝ Մարիամի 
եւ Յիսուսի եղբայրներուն հետ 
միասին։ ֍

14 Polorŭ miasnapar haradev 
aghotkov g’antsŭnein orerŭ, shad 
mŭ gineroo, Hisoosi mor՝ Mariami 
yev Hisoosi yeghpayrneroon hed 
miasin: ֍

14 These all continued with one 
accord in prayer and supplication, 
with the women and Mary the 
mother of Jesus, and with His 
brothers. ֍

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

Մատթէոսի Մատթէոսի 28.16‑20 (ARWZ)

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

Madteosi Madteosi 28.16‑20 (ARWZ)

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

St. Matthew St. Matthew 28:16‑20 (NKJV)

16 Իսկ տասնըմէկ աշակերտները 
գացին Գալիլեա, այն լեռը ուր Յիսուս 
ժամադրուած էր իրենց հետ։

16 Isg dasnŭmeg ashagerdnerŭ 
katsin Kalilya, ayn leṙŭ oor Hisoos 
jhamatrvadz er irents hed:

16 Then the eleven disciples went 
away into Galilee, to the mountain 
which Jesus had appointed for 
them.

17 Երբ տեսան զինք, երկրպագեցին 
իրեն. բայց ոմանք տարակուսեցան։

17 Yerp desan zink, yergrbaketsin 
iren. payts vomank daragoosetsan:

17 When they saw Him, they 
worshiped Him; but some doubted.

18 Յիսուս մօտենալով խօսեցաւ 
անոնց հետ։ Ապա ըսաւ.‑ Ամէն 
իշխանութիւն տրուեցաւ ինծի 
երկինքի մէջ եւ երկրի վրայ։ Ինչպէս 
որ Հայրը զիս ղրկեց, այնպէս ալ ես 
ձեզ կը ղրկեմ։

18 Hisoos modenalov khosetsav 
anonts hed: Aba ŭsav.‑ Amen 
ishkhanootyoon drvetsav indzi 
yerginki mech yev yergri vra: 
Inchbes vor Hayrŭ zis ghrgets, 
aynbes al yes tzez gŭ ghrgem:

18 And Jesus came and spoke to 
them, saying, “All authority has 
been given to Me in heaven and on 
earth.
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19 Հետեւաբար, գացէք եւ բոլոր 
ժողովուրդները ինծի աշակերտ 
դարձուցէք։ Զանոնք մկրտեցէք՝ Հօր, 
Որդիին եւ Սուրբ Հոգիին անունով։

19 Hedevapar, katsek yev polor 
jhoghovoortnerŭ indzi ashagerd 
tartzootsek: Zanonk mgrdetsek՝ 
Hor, Vortiin yev Soorp Hokiin 
anoonov:

19 “Go therefore and make 
disciples of all the nations, 
baptizing them in the name of the 
Father and of the Son and of the 
Holy Spirit,

20 Անոնց սորվեցուցէք այն բոլոր 
պատուիրանները որ ես ձեզի տուի. 
եւ ահա միշտ ձեզի հետ պիտի ըլլամ, 
մինչեւ աշխարհիս վախճանը։ ֍

20 Anonts sorvetsootsek ayn polor 
badvirannerŭ vor yes tzezi dvi. yev 
aha mishd tzezi hed bidi ŭllam, 
minchev ashkharhis vakhjanŭ: ֍

20 “teaching them to observe all 
things that I have commanded 
you; and lo, I am with you always, 
even to the end of the age.” 
Amen. ֍

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

Մատթէոսի Մատթէոսի 19.1‑15 (ARWZ)

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

Madteosi Madteosi 19.1‑15 (ARWZ)

A Reading from the Holy Gospel A Reading from the Holy Gospel 
of Jesus Christ according to of Jesus Christ according to 
St. Matthew St. Matthew 19:1‑15 (NKJV)

1 Երբ Յիսուս իր ըսելիքները 
վերջացուց, ձգեց Գալիլեայի շրջանը 
եւ գնաց Հրէաստանի սահմանները՝ 
Յորդանան գետին միւս կողմը։

1 Yerp Hisoos ir ŭseliknerŭ 
verchatsoots, tzkets Kalilyai 
shrchanŭ yev knats Hreasdani 
sahmannerŭ՝ Hortanan kedin 
myoos goghmŭ:

1 Now it came to pass, when Jesus 
had finished these sayings, that 
He departed from Galilee and 
came to the region of Judea beyond 
the Jordan.

2 Իրեն հետեւեցաւ մեծ բազմութիւն 
մը, եւ հոն շատեր բժշկեց։

2 Iren hedevetsav medz 
pazmootyoon mŭ, yev hon shader 
pjhshgets:

2 And great multitudes followed 
Him, and He healed them there.

3 Փարիսեցիներ Յիսուսը փորձելու 
մտադրութեամբ մօտեցան անոր 
եւ հարցուցին.‑ Մեր Օրէնքով մէկը 
իրաւունք ունի՞ ոեւէ պատճառով իր 
կինը արձակելու։

3 Parisetsiner Hisoosŭ portzeloo 
mdatrootyamp modetsan anor yev 
hartsootsin.‑ Mer Orenkov megŭ 
iravoonk ooni՞ voyeve badjaṙov ir 
ginŭ artzageloo:

3 The Pharisees also came to Him, 
testing Him, and saying to Him, 
“Is it lawful for a man to divorce 
his wife for just any reason?”
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4 Յիսուս անոնց պատասխանեց.‑ Չէ՞ք 
կարդացած Սուրբ գիրքերուն մէջ, 
թէ Աստուած սկիզբէն «արու եւ էգ 
ստեղծեց մարդիկը եւ ըսաւ անոնց.

4 Hisoos anonts badaskhanets.‑ 
Che՞k gartatsadz Soorp kirkeroon 
mech, te Asdvadz sgizpen «aroo 
yev ek sdeghdzets martigŭ yev 
ŭsav anonts.

4 And He answered and said to 
them, “Have you not read that He 
who made them at the beginning 
‘made them male and female,’

5 “Այս պատճառով այրը պիտի ձգէ իր 
հայրն ու մայրը եւ իր կնոջ միանայ, եւ 
երկուքը մէկ մարմին պիտի ըլլան”»։

5 “Ays badjaṙov ayrŭ bidi tzke 
ir hayrn oo mayrŭ yev ir gnoch 
miana, yev yergookŭ meg marmin 
bidi ŭllan”»:

5 “and said, ‘For this reason a man 
shall leave his father and mother 
and be joined to his wife, and the 
two shall become one flesh’?

6 Հետեւաբար այլեւս երկու չեն, 
այլ՝ մէկ մարմին։ Ուրեմն ոեւէ մէկը 
թող չբաժնէ անոնք՝ որ Աստուած 
միացուց։

6 Hedevapar aylevs yergoo chen, 
ayl՝ meg marmin: Ooremn voyeve 
megŭ togh chpajhne anonk՝ vor 
Asdvadz miatsoots:

6 “So then, they are no longer two 
but one flesh. Therefore what God 
has joined together, let not man 
separate.”

7 Փարիսեցիները դարձեալ 
հարցուցին.‑ Հապա ինչո՞ւ Մովսէս 
օրէնք սահմանեց՝ բաժանման թուղթ 
տալ կնոջ եւ արձակել զայն։

7 Parisetsinerŭ tartzyal 
hartsootsin.‑ Haba incho՞o Movses 
orenk sahmanets՝ pajhanman 
tooght dal gnoch yev artzagel zayn:

7 They said to Him, “Why then 
did Moses command to give a 
certificate of divorce, and to put 
her away?”

8 Յիսուս պատասխանեց.‑ Մովսէս 
ձեր խստասրտութեան պատճառով 
արտօնեց արձակել ձեր կիները, 
սակայն ստեղծագործութեան 
ժամանակ արձակելու խօսք չկար։

8 Hisoos badaskhanets.‑ Movses 
tzer khsdasrdootyan badjaṙov 
ardonets artzagel tzer ginerŭ, 
sagayn sdeghdzakordzootyan 
jhamanag artzageloo khosk chgar:

8 He said to them, “Moses, because 
of the hardness of your hearts, 
permitted you to divorce your 
wives, but from the beginning it 
was not so.

9 Գիտցէք նաեւ, թէ ո՛վ որ իր կինը 
կ’արձակէ առանց պոռնկութեան 
պատճառի եւ ուրիշ մը կ’առնէ՝ 
շնութիւն ըրած կ’ըլլայ, եւ ով որ 
արձակուած կինը կ’առնէ՝ ան ալ 
շնութիւն ըրած կ’ըլլայ։

9 Kidtsek nayev, te o՛v vor ir ginŭ 
g’artzage aṙants boṙngootyan 
badjaṙi yev oorish mŭ g’aṙne՝ 
shnootyoon ŭradz g’ŭlla, yev ov 
vor artzagvadz ginŭ g’aṙne՝ an al 
shnootyoon ŭradz g’ŭlla:

9 “And I say to you, whoever 
divorces his wife, except for sexual 
immorality, and marries another, 
commits adultery; and whoever 
marries her who is divorced 
commits adultery.”
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10 Աշակերտները ըսին Յիսուսի.‑ 
Եթէ ամուսնութիւնը այդպէս 
դատապարտութեան պատճառ կրնայ 
ըլլալ այր մարդուն եւ կնոջ համար, 
աւելի լաւ է չամուսնանալ։

10 Ashagerdnerŭ ŭsin Hisoosi.‑ 
Yete amoosnootyoonŭ aytbes 
tadabardootyan badjaṙ grna ŭllal 
ayr martoon yev gnoch hamar, 
aveli lav e chamoosnanal:

10 His disciples said to Him, “If 
such is the case of the man with 
his wife, it is better not to marry.”

11 Յիսուս ըսաւ.‑ Բայց ամէն մարդ չի 
կրնար առանց ամուսնութեան մնալ, 
այլ միայն անոնք՝ որոնց Աստուած 
կարողութիւն տուած է։

11 Hisoos ŭsav.‑ Payts amen mart 
chi grnar aṙants amoosnootyan 
mnal, ayl miayn anonk՝ voronts 
Asdvadz garoghootyoon dvadz e:

11 But He said to them, “All 
cannot accept this saying, but only 
those to whom it has been given:

12 Որովհետեւ մարդիկ չեն 
ամուսնանար ա՛յն պարագաներուն, 
երբ ծնունդով ներքինի են, 
կամ՝ մարդոց կողմէ ներքինի 
եղած են եւ կամ՝ իրենք զիրենք 
ներքինի դարձուցած են երկինքի 
արքայութեան համար։ Ով որ կրնայ 
ընդունիլ իմ հաստատումս, թող 
կատարէ զայն։

12 Vorovhedev martig chen 
amoosnanar a՛yn barakaneroon, 
yerp dznoontov nerkini yen, 
gam՝ martots goghme nerkini 
yeghadz yen yev gam՝ irenk zirenk 
nerkini tartzootsadz yen yerginki 
arkayootyan hamar: Ov vor grna 
ŭntoonil im hasdadooms, togh 
gadare zayn:

12 “For there are eunuchs who 
were born thus from their mother's 
womb, and there are eunuchs 
who were made eunuchs by men, 
and there are eunuchs who have 
made themselves eunuchs for the 
kingdom of heaven's sake. He who 
is able to accept it, let him accept 
it.”

13 Ժողովուրդէն ոմանք մանուկներ 
բերին Յիսուսի, որպէսզի ձեռք դնէ 
անոնց վրայ եւ աղօթէ, սակայն 
աշակերտները սաստեցին բերողները։

13 Jhoghovoorten vomank 
manoogner perin Hisoosi, vorbeszi 
tzeṙk tne anonts vra yev aghote, 
sagayn ashagerdnerŭ sasdetsin 
peroghnerŭ:

13 Then little children were 
brought to Him that He might put 
His hands on them and pray, but 
the disciples rebuked them.

14 Յիսուս ըսաւ.‑ Ձգեցէ՛ք որ 
մանուկները ինծի գան, արգելք 
մի՛ ըլլաք անոնց, որովհետեւ 
այդպիսիներուն է երկինքի 
արքայութիւնը։

14 Hisoos ŭsav.‑ Tzketse՛k vor 
manoognerŭ indzi kan, arkelk 
mi՛ ŭllak anonts, vorovhedev 
aytbisineroon e yerginki 
arkayootyoonŭ:

14 But Jesus said, “Let the little 
children come to Me, and do not 
forbid them; for of such is the 
kingdom of heaven.”

15 Եւ ձեռքերը դրաւ անոնց վրայ։ 
Ապա մեկնեցաւ հոնկէ։ ֍

15 Yev tzeṙkerŭ trav anonts vra: 
Aba megnetsav honge: ֍

15 And He laid His hands on them 
and departed from there. ֍
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Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանիս Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանիս 
Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ 

Մարկոսի Մարկոսի 10.13‑27 (ARWZ)

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

10.13‑27 (ARWZ)

A Reading from the Holy Gospel A Reading from the Holy Gospel 
of Jesus Christ according to of Jesus Christ according to 
St. Mark St. Mark 10:13‑27 (NKJV)

13 Ժողովուրդէն ոմանք մանուկներ 
բերին Յիսուսի, որպէսզի ձեռքը դնէ 
անոնց վրայ, բայց աշակերտները 
սաստեցին բերողները։

13 Jhoghovoorten vomank 
manoogner perin Hisoosi, 
vorbeszi tzeṙkŭ tne anonts vra, 
payts ashagerdnerŭ sasdetsin 
peroghnerŭ:

13 Then they brought little 
children to Him, that He might 
touch them; but the disciples 
rebuked those who brought them.

14 Երբ Յիսուս տեսաւ, բարկացաւ 
եւ սաստեց աշակերտները, ըսելով.‑ 
Ձգեցէք որ մանուկները ինծի գան, 
արգելք մի՛ ըլլաք անոնց, որովհետեւ 
այդպիսիներուն է Աստուծոյ 
արքայութիւնը։

14 Yerp Hisoos desav, pargatsav 
yev sasdets ashagerdnerŭ, ŭselov.‑ 
Tzketsek vor manoognerŭ indzi 
kan, arkelk mi՛ ŭllak anonts, 
vorovhedev aytbisineroon e 
Asdoodzo arkayootyoonŭ:

14 But when Jesus saw it, He was 
greatly displeased and said to 
them, “Let the little children come 
to Me, and do not forbid them; for 
of such is the kingdom of God.

15 Լաւ գիտցէք, ով որ Աստուծոյ 
արքայութիւնը չ’ընդունիր փոքրիկ 
մանուկի մը պէս, հոն պիտի չմտնէ։

15 Lav kidtsek, ov vor Asdoodzo 
arkayootyoonŭ ch’ŭntoonir pokrig 
manoogi mŭ bes, hon bidi chmdne:

15 “Assuredly, I say to you, 
whoever does not receive the 
kingdom of God as a little child 
will by no means enter it.”

16 Ապա գրկեց զանոնք եւ ձեռքը 
դնելով անոնց վրայ՝ օրհնեց զանոնք։

16 Aba krgets zanonk yev tzeṙkŭ 
tnelov anonts vra՝ orhnets zanonk:

16 And He took them up in His 
arms, laid His hands on them, and 
blessed them.

17 Հազիւ Յիսուս հոնկէ ճամբայ 
կ’ելլէր, ահա մեծահարուստ մարդ մը 
վազելով եկաւ իր մօտ, ծունկի եկաւ 
եւ հարցուց.‑ Բարի՛ Վարդապետ, ի՞նչ 
պէտք է ընեմ յաւիտենական կեանքը 
ժառանգելու համար։

17 Haziv Hisoos honge jampa 
g’eller, aha medzaharoosd 
mart mŭ vazelov yegav ir mod, 
dzoongi yegav yev hartsoots.‑ 
Pari՛ Vartabed, i՞nch bedk e ŭnem 
havidenagan gyankŭ jhaṙankeloo 
hamar:

17 Now as He was going out on 
the road, one came running, knelt 
before Him, and asked Him, “Good 
Teacher, what shall I do that I 
may inherit eternal life?”
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18 Յիսուս ըսաւ անոր.‑ Ինչո՞ւ զիս 
բարի կը կոչես։ Միայն Աստուած 
բարի է։

18 Hisoos ŭsav anor.‑ Incho՞o zis 
pari gŭ goches: Miayn Asdvadz 
pari e:

18 So Jesus said to him, “Why do 
you call Me good? No one is good 
but One, that is, God.

19 Պատուիրանները գիտես. «Մի՛ 
շնար, մի՛ սպաններ, մի՛ գողնար, 
սուտ վկայութիւն մի՛ տար, ուրիշին 
իրաւունքը մի՛ յափշտակեր, պատուէ՛ 
հայրդ ու մայրդ»։

19 Badvirannerŭ kides. «Mi՛ 
shnar, mi՛ sbanner, mi՛ koghnar, 
sood vgayootyoon mi՛ dar, oorishin 
iravoonkŭ mi՛ hapshdager, badve՛ 
hayrt oo mayrt»:

19 “You know the commandments: 
‘Do not commit adultery,’ ‘Do 
not murder,’ ‘Do not steal,’ ‘Do 
not bear false witness,’ ‘Do not 
defraud,’ ‘Honor your father and 
your mother.’”

20 Անիկա պատասխանեց։‑ 
Վարդապե՛տ, այդ բոլորը 
պատանութենէս ի վեր պահած եմ, 
հետեւաբար ալ ի՞նչ կը պակսի ինծի։

20 Aniga badaskhanets:‑ Vartabe՛d, 
ayt polorŭ badanootenes i ver 
bahadz yem, hedevapar al i՞nch gŭ 
bagsi indzi:

20 And he answered and said to 
Him, “Teacher, all these things I 
have kept from my youth.”

21 Յիսուս սիրով աչքերը յառեց անոր 
եւ ըսաւ.‑ Մէկ բան տակաւին պէտք 
է ընես։ Եթէ կ’ուզես կատարեալ 
ըլլալ՝ գնա՛, ինչ որ ունիս՝ ծախէ եւ 
աղքատներուն տուր. այդպիսով 
երկինքի մէջ գանձ պիտի ունենաս, եւ 
յետոյ ա՛ռ խաչդ եւ հետեւէ՛ ինծի։

21 Hisoos sirov achkerŭ haṙets 
anor yev ŭsav.‑ Meg pan dagavin 
bedk e ŭnes: Yete g’oozes gadaryal 
ŭllal՝ kna՛, inch vor oonis՝ dzakhe 
yev aghkadneroon door. aytbisov 
yerginki mech kantz bidi oonenas, 
yev hedo a՛ṙ khacht yev hedeve՛ 
indzi:

21 Then Jesus, looking at him, 
loved him, and said to him, “One 
thing you lack: Go your way, sell 
whatever you have and give to the 
poor, and you will have treasure 
in heaven; and come, take up the 
cross, and follow Me.”

22 Երիտասարդը երբ ասիկա լսեց, 
խոժոռեցաւ եւ տրտում‑տխուր գնաց, 
որովհետեւ շատ հարուստ էր։

22 Yeridasartŭ yerp asiga lsets, 
khojhoṙetsav yev drdoom‑dkhoor 
knats, vorovhedev shad haroosd 
er:

22 But he was sad at this word, 
and went away sorrowful, for he 
had great possessions.

23 Յիսուս չորս կողմը նայելով՝ ըսաւ 
աշակերտներուն.‑ Որքա՜ն դժուար է 
հարստութիւն ունեցողներուն համար՝ 
Աստուծոյ արքայութիւնը մտնել։

23 Hisoos chors goghmŭ 
nayelov՝ ŭsav ashagerdneroon.‑ 
Vorka՜n tjhvar e harsdootyoon 
oonetsoghneroon hamar՝ Asdoodzo 
arkayootyoonŭ mdnel:

23 Then Jesus looked around and 
said to His disciples, “How hard 
it is for those who have riches to 
enter the kingdom of God!”
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24 Աշակերտները այս խօսքերուն 
վրայ զարմացան, բայց Յիսուս 
շարունակեց եւ ըսաւ.‑ Որդեակներ, 
որքա՜ն դժուար է հարստութեան վրայ 
յոյս դնողներուն համար՝ Աստուծոյ 
արքայութիւնը մտնել։

24 Ashagerdnerŭ ays 
khoskeroon vra zarmatsan, 
payts Hisoos sharoonagets 
yev ŭsav.‑ Vortyagner, vorka՜n 
tjhvar e harsdootyan vra hooys 
tnoghneroon hamar՝ Asdoodzo 
arkayootyoonŭ mdnel:

24 And the disciples were 
astonished at His words. But Jesus 
answered again and said to them, 
“Children, how hard it is for those 
who trust in riches to enter the 
kingdom of God!

25 Շատ աւելի դիւրին է որ պարանը 
ասեղի ծակէն մտնէ, քան հարուստը՝ 
Աստուծոյ արքայութիւնը։

25 Shad aveli tyoorin e vor 
baranŭ aseghi dzagen mdne, 
kan haroosdŭ՝ Asdoodzo 
arkayootyoonŭ:

25 “It is easier for a camel to 
go through the eye of a needle 
than for a rich man to enter the 
kingdom of God.”

26 Աշակերտները ա՛լ աւելի 
զարմացան եւ իրարու ըսին.‑ Ուրեմն 
ո՞վ կրնայ փրկուիլ։

26 Ashagerdnerŭ a՛l aveli 
zarmatsan yev iraroo ŭsin.‑ 
Ooremn o՞v grna prgvil:

26 And they were greatly 
astonished, saying among 
themselves, “Who then can be 
saved?”

27 Յիսուս նայեցաւ անոնց եւ ըսաւ.‑ 
Մարդոց համար ատիկա անկարելի է, 
բայց ո՛չ Աստուծոյ համար. որովհետեւ 
ամէն ինչ կարելի է Աստուծոյ 
համար։ ֍

27 Hisoos nayetsav anonts yev 
ŭsav.‑ Martots hamar adiga 
angareli e, payts vo՛ch Asdoodzo 
hamar. vorovhedev amen inch 
gareli e Asdoodzo hamar: ֍

27 But Jesus looked at them and 
said, “With men it is impossible, 
but not with God; for with God all 
things are possible.”  ֍


