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

2022‑06‑05 2022‑06‑05 2022‑06‑05

Կիրակի Giragi Sunday

ԱԿ Ayp Gen Ayp Gen

Ծ աւուր Յարութեան. Հոգեգալուստ 50. avoor Harootyan. Hokekaloosd Resurrection Day 50. Coming of the Holy Spirit

Ընթերցուածս սրբոյ աւետարանի Ընթերցուածս սրբոյ աւետարանի 
Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ 

Յովհաննու Յովհաննու 14.15‑24 (ARWA)

Ŭntertsvadzs srpo avedarani Ŭntertsvadzs srpo avedarani 
Hisoosi Krisdosi vor ŭsd Hisoosi Krisdosi vor ŭsd 

Hovhannoo Hovhannoo 14.15‑24 (ARWA)

A Reading from the Holy A Reading from the Holy 
Gospel of our Lord Jesus Gospel of our Lord Jesus 

Christ according to St. John Christ according to St. John 
14:15‑24 (NKJV)

15 Եթէ զիս կը սիրէք, իմ 
պատուիրանքներս պահեցէ՛ք»։

15 Yete zis gŭ sirek, im 
badvirankners bahetse՛k»:

15 “If you love Me, keep My 
commandments.

16 «Ես ալ Հօրը պիտի աղաչեմ եւ 
ուրիշ մխիթարիչ մը պիտի տայ 
ձեզի, որպէս զի յաւիտեան ձեզի հետ 
բնակի.

16 «Yes al Horŭ bidi aghachem yev 
oorish mkhitarich mŭ bidi da tzezi, 
vorbes zi havidyan tzezi hed pnagi.

16 “And I will pray the Father, and 
He will give you another Helper, 
that He may abide with you 
forever—

17 ճշմարտութեան Հոգին, որ այս 
աշխարհը չի կրնար ընդունիլ, վասն 
զի չի տեսներ զանիկա ու չի ճանչնար 
զանիկա. բայց դուք կը ճանչնաք 
զանիկա, վասն զի ձեր քով կը բնակի 
եւ ձեր մէջ պիտի ըլլայ։

17 jshmardootyan Hokin, vor ays 
ashkharhŭ chi grnar ŭntoonil, 
vasn zi chi desner zaniga oo chi 
janchnar zaniga. payts took gŭ 
janchnak zaniga, vasn zi tzer kov 
gŭ pnagi yev tzer mech bidi ŭlla:

17 “the Spirit of truth, whom the 
world cannot receive, because it 
neither sees Him nor knows Him; 
but you know Him, for He dwells 
with you and will be in you.

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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18 Ձեզ որբ չեմ թողուր, կու գամ 
ձեզի։

18 Tzez vorp chem toghoor, goo 
kam tzezi:

18 “I will not leave you orphans; I 
will come to you.

19 Քիչ մը ատենէն ա՛լ աշխարհ զիս 
պիտի չտեսնէ. բայց դուք պիտի 
տեսնէք զիս, վասն զի կենդանի եմ եւ 
դուք կենդանի պիտի ըլլաք։

19 Kich mŭ adenen a՛l ashkharh 
zis bidi chdesne. payts took bidi 
desnek zis, vasn zi gentani yem 
yev took gentani bidi ŭllak:

19 “A little while longer and the 
world will see Me no more, but you 
will see Me. Because I live, you 
will live also.

20 Այն օրը պիտի գիտնաք թէ ես իմ 
Հօրս մէջն եմ եւ դուք իմ մէջս, ես ալ 
ձեր մէջը։

20 Ayn orŭ bidi kidnak te yes 
im Hors mechn yem yev took im 
mechs, yes al tzer mechŭ:

20 “At that day you will know that 
I am in My Father, and you in Me, 
and I in you.

21 Ան որ իմ պատուէրներս կը բռնէ 
ու կը պահէ զանոնք, անիկա է զիս 
սիրողը եւ ան որ զիս կը սիրէ՝ իմ 
Հօրմէս պիտի սիրուի ու ես զանիկա 
պիտի սիրեմ եւ ինքզինքս անոր պիտի 
յայտնեմ»։

21 An vor im badverners gŭ pṙne 
oo gŭ bahe zanonk, aniga e zis 
siroghŭ yev an vor zis gŭ sire՝ im 
Hormes bidi sirvi oo yes zaniga 
bidi sirem yev inkzinks anor bidi 
haydnem»:

21 “He who has My 
commandments and keeps them, 
it is he who loves Me. And he 
who loves Me will be loved by My 
Father, and I will love him and 
manifest Myself to him.”

22 Ըսաւ անոր Յուդա (ոչ 
Իսկարիովտացին), «Տէ՛ր, ի՞նչպէս 
կ՚ըլլայ որ դուն ինքզինքդ մեզի պիտի 
յայտնես եւ ո՛չ թէ աշխարհի»։

22 Ŭsav anor Hoota (voch 
Isgariovdatsin), «De՛r, i՞nchbes 
g՚ŭlla vor toon inkzinkt mezi bidi 
haydnes yev vo՛ch te ashkharhi»:

22 Judas (not Iscariot) said to 
Him, “Lord, how is it that You will 
manifest Yourself to us, and not to 
the world?”

23 Յիսուս պատասխան տուաւ ու 
ըսաւ անոր. «Եթէ մէկը զիս սիրէ, 
իմ խօսքս պիտի պահէ ու իմ Հայրս 
զանիկա պիտի սիրէ եւ անոր պիտի 
գանք ու անոր քով օթեւան պիտի 
ընենք։

23 Hisoos badaskhan dvav oo 
ŭsav anor. «Yete megŭ zis sire, 
im khosks bidi bahe oo im Hayrs 
zaniga bidi sire yev anor bidi kank 
oo anor kov otevan bidi ŭnenk:

23 Jesus answered and said to 
him, “If anyone loves Me, he will 
keep My word; and My Father will 
love him, and We will come to him 
and make Our home with him.

24 Ան որ զիս չի սիրեր, իմ խօսքերս 
չի պահեր։ Այն խօսքը որ կը լսէք՝ իմս 
չէ, հապա Հօրս՝ որ զիս ղրկեց։ ֍

24 An vor zis chi sirer, im khoskers 
chi baher: Ayn khoskŭ vor gŭ 
lsek՝ ims che, haba Hors՝ vor zis 
ghrgets: ֍

24 “He who does not love Me does 
not keep My words; and the word 
which you hear is not Mine but the 
Father's who sent Me. ֍
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Ընթերցուածս սրբոյ աւետարանի Ընթերցուածս սրբոյ աւետարանի 
Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ 

Ղուկասու Ղուկասու 12.49‑59 (ARWA)

Ŭntertsvadzs srpo avedarani Ŭntertsvadzs srpo avedarani 
Hisoosi Krisdosi vor ŭsd Hisoosi Krisdosi vor ŭsd 

Ghoogasoo Ghoogasoo 12.49‑59 (ARWA)

A Reading from the Holy A Reading from the Holy 
Gospel of our Lord Jesus Gospel of our Lord Jesus 

Christ according to St. Luke Christ according to St. Luke 
12:49‑59 (NKJV)

49 «Ես կրակ ձգելու եկայ երկրի վրայ 
ու ի՞նչ կ՚ուզեմ եթէ արդէն բորբոքած 
է։

49 «Yes grag tzkeloo yega yergri 
vra oo i՞nch g՚oozem yete arten 
porpokadz e:

49 “I came to send fire on the 
earth, and how I wish it were 
already kindled!

50 Բայց մկրտութիւն մը ունիմ 
մկրտուելու եւ ի՜նչպէս կը տագնապիմ 
մինչեւ կատարուի։

50 Payts mgrdootyoon mŭ 
oonim mgrdveloo yev i՜nchbes gŭ 
daknabim minchev gadarvi:

50 “But I have a baptism to be 
baptized with, and how distressed 
I am till it is accomplished!

51 Կը կարծէք թէ ես երկրի վրայ 
խաղաղութի՞ւն ընելու եկայ. ձեզի 
կ՚ըսեմ. ‘Ո՛չ, հապա բաժանում’։

51 Gŭ gardzek te yes yergri 
vra khaghaghootyo՞on ŭneloo 
yega. tzezi g՚ŭsem. ‘O՛ch, haba 
pajhanoom’:

51 “Do you suppose that I came to 
give peace on earth? I tell you, not 
at all, but rather division.

52 Վասն զի ասկէ ետք մէկ տան 
մէջ հինգը իրարմէ բաժնուած պիտի 
ըլլան, երեքը՝ երկուքէն ու երկուքը՝ 
երեքէն։

52 Vasn zi asge yedk meg dan 
mech hinkŭ irarme pajhnvadz 
bidi ŭllan, yerekŭ՝ yergooken oo 
yergookŭ՝ yereken:

52 “For from now on five in one 
house will be divided: three 
against two, and two against 
three.

53 Հայրը պիտի բաժնուի որդիէն եւ 
որդին՝ հօրմէն, մայրը՝ աղջիկէն ու 
աղջիկը՝ մօրմէն, կեսուրը՝ իր հարսէն 
ու հարսը՝ իր կեսուրէն»։

53 Hayrŭ bidi pajhnvi vortien yev 
vortin՝ hormen, mayrŭ՝ aghchigen 
oo aghchigŭ՝ mormen, gesoorŭ՝ ir 
harsen oo harsŭ՝ ir gesooren»:

53 “Father will be divided against 
son and son against father, mother 
against daughter and daughter 
against mother, mother‑in‑law 
against her daughter‑in‑law and 
daughter‑in‑law against her 
mother‑in‑law.”
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54 Ըսաւ ժողովուրդին. «Երբ 
արեւմուտքի կողմէն ամպ մը ելած 
տեսնէք, շուտ մը կ՚ըսէք թէ ‘Անձրեւ 
պիտի գայ’ եւ այնպէս ալ կ՚ըլլայ։

54 Ŭsav jhoghovoortin. «Yerp 
arevmoodki goghmen amb mŭ 
yeladz desnek, shood mŭ g՚ŭsek te 
‘Antzrev bidi kay’ yev aynbes al 
g՚ŭlla:

54 Then He also said to the 
multitudes, “Whenever you see 
a cloud rising out of the west, 
immediately you say, ‘A shower is 
coming’; and so it is.

55 Ու երբ հարաւային հովը փչէ, 
կ՚ըսէք թէ ‘Տաք պիտի ըլլայ’ եւ 
այնպէս ալ կ՚ըլլայ։

55 Oo yerp haravayin hovŭ pche, 
g՚ŭsek te ‘Dak bidi ŭllay’ yev 
aynbes al g՚ŭlla:

55 “And when you see the south 
wind blow, you say, ‘There will be 
hot weather’; and there is.

56 Կե՛ղծաւորներ, երկրի ու երկնքի 
երեսը քննելը գիտէք, հապա այս 
ժամանակը ի՞նչպէս չէք քններ»։

56 Ge՛ghdzavorner, yergri oo 
yergnki yeresŭ knnelŭ kidek, 
haba ays jhamanagŭ i՞nchbes chek 
knner»:

56 “Hypocrites! You can discern 
the face of the sky and of the 
earth, but how is it you do not 
discern this time?

57 «Եւ ինչո՞ւ դուք ձեզմէ չէք որոշեր 
իրաւունքը։

57 «Yev incho՞o took tzezme chek 
vorosher iravoonkŭ:

57 “Yes, and why, even of 
yourselves, do you not judge what 
is right?

58 Երբ դուն քու ոսոխիդ հետ 
իշխանին երթալու ըլլաս, ճամբուն 
մէջ անկէ ազատուելու ջանք ըրէ, 
որ չըլլայ թէ քեզ դատաւորին առջեւ 
քաշէ ու դատաւորը դահիճին ձեռքը 
տայ քեզ ու դահիճն ալ բանտը դնէ։

58 Yerp toon koo vosokhit hed 
ishkhanin yertaloo ŭllas, jampoon 
mech ange azadveloo chank ŭre, 
vor chŭlla te kez tadavorin aṙchev 
kashe oo tadavorŭ tahijin tzeṙkŭ 
da kez oo tahijn al pandŭ tne:

58 “When you go with your 
adversary to the magistrate, make 
every effort along the way to settle 
with him, lest he drag you to the 
judge, the judge deliver you to the 
officer, and the officer throw you 
into prison.

59 Քեզի կ՚ըսեմ, բնաւ պիտի չելլես 
անկէ, մինչեւ վերջին լուման 
չվճարես»։ ֍

59 Kezi g՚ŭsem, pnav bidi chelles 
ange, minchev verchin looman 
chvjares»: ֍

59 “I tell you, you shall not depart 
from there till you have paid the 
very last mite.” ֍
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ԺամամուտԺամամուտ JhamamoodJhamamood IntroitIntroit

Աստուած զՔեզ խոստովանիմք 
զՍուրբ Հոգիդ եւ երկիր պագանեմք, 
որ ես պատճառ կենդանութեան 
եղելոցս եւ խաղաղարար աշխարհի, 
որ զտգիտութիւն աշակերտացն 
բազում գիտութեամբ լցեր եւ 
ի հրեղէն լեզուս բաժանեալ՝ 
անճառելեօք ցուցար նոցա. 
աղաղակեմք, Տէ՛ր, խնայեա՛ եւ կեցո՛ 
զմեզ։ ֍

Asdvadz zKez khosdovanimk 
zSoorp Hokit yev yergir bakanemk, 
vor yes badjaṙ gentanootyan 
yeghelotss yev khaghagharar 
ashkharhi, vor zdkidootyoon 
ashagerdatsn pazoom kidootyamp 
ltser yev i hreghen lezoos 
pajhanyal՝ anjaṙelyok tsootsar 
notsa. aghaghagemk, De՛r, 
khnayya՛ yev getso՛ zmez: ֍

God, we confess your Holy Spirit 
and worship you—the reason for 
the life of all beings and the giver 
of peace to the world—who filled 
the apostles with wisdom and who 
filled them with much knowledge 
through fiery tongues. We beseech 
you Lord, care for us and grant us 
life. ֍
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ՇարականՇարական SharaganSharagan HymnHymn

Որ ի հայրաշարժ ի յաղբերէն յառաջ 
բղխեալ անհատաբար ի յՈրդւոյ 
տիրապէս Սուրբ Հոգին, այսօր ի 
յերկնից սաստիկ հեղեալ ի դասս 
առաքելոցն լցուցիչ բոլորից. զՆա 
օրհնեսցուք երկրպագելով։

Vor i hayrasharjh i haghperen 
haṙach pghkhyal anhadapar i 
hOrtvo dirabes Soorp Hokin, aysor 
i hergnits sasdig heghyal i tass 
aṙakelotsn ltsootsich polorits. zNa 
orhnestsook yergrbakelov:

The One who springs forth 
perpetually, since the beginning, 
distinctly with the Son, the Lordly 
Holy Spirit, was poured down 
mightily from heaven this day, 
filling all those in the company of 
the Apostles. Let us bless and bow 
down to him.

Որ յանսկիզբն եւ ի միշտ ի յԷէն 
նոյնագոյ բնութեամբ, անորիշ 
բաժանմամբ ի յՈրդւոյ, արարչակից 
Սուրբ Հոգին, այսօր հրով բաժանեալ 
լեզուս քարոզիցն՝ ի լոյս ածեալ 
զազգս մարդկան բաժանմամբ պէս 
պէս շնորհաց. զՆա օրհնեսցուք 
երկրպագելով։

Vor hansgizpn yev i mishd i hEen 
nooynako pnootyamp, anorish 
pajhanmamp i hOrtvo, ararchagits 
Soorp Hokin, aysor hrov pajhanyal 
lezoos karozitsn՝ i looys adzyal 
zazks martgan pajhanmamp bes 
bes shnorhats. zNa orhnestsook 
yergrbakelov:

The One without beginning and 
always with the Self‑existent, 
the Holy Spirit, inseparably 
consubstantial and co‑creator 
with the Son, was preached in 
fiery, distinct languages this day, 
bringing the nations to the light by 
distributing diverse gifts to them. 
Let us bless and bow down to him.

Որ ի վերայ ջուրցն գոլով՝ գոյացոյց 
զարարածս, Անանջրպետն ի Հօրէ 
եւ յՈրդւոյ իշխանակից Սուրբ Հոգին, 
այսօր վերածնեաց զազգս ամենայն՝ 
ջրոյ կենդանւոյ բղխեալ յԵրուսաղէմ. 
զՆա օրհնեսցուք երկրպագելով։ ֍

Vor i vera choortsn kolov՝ 
kooyatsooyts zararadzs, 
Ananchrbedn i Hore yev hOrtvo 
ishkhanagits Soorp Hokin, aysor 
veradznyats zazks amenayn՝ chro 
gentanvo pghkhyal hEroosaghem. 
zNa orhnestsook yergrbakelov: ֍

The One who created the creatures 
by brooding over the waters, 
inseparable from the Father and 
the Son, the equally sovereign 
Holy Spirit, regenerated all 
nations this day by the living 
water gushing forth from 
Jerusalem. Let us bless and bow 
down to him. ֍
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Ընթերցուածս ՚ի գործոց առաքելոց Ընթերցուածս ՚ի գործոց առաքելոց 
2.1‑21 (ARWA)

Ŭntertsvadzs ՚i kordzots aṙakelots Ŭntertsvadzs ՚i kordzots aṙakelots 
2.1‑21 (ARWA)

A Reading from the Acts of the A Reading from the Acts of the 
Apostles Apostles 2:1‑21 (NKJV)

1 Երբ Պէնտէկոստէի տօնը հասաւ, 
ամէնքն ալ միաբան մէկտեղ էին։

1 Yerp Bendegosdei donŭ hasav, 
amenkn al miapan megdegh ein:

1 When the Day of Pentecost had 
fully come, they were all with one 
accord in one place.

2 Յանկարծակի երկնքէն ձայն մը 
եղաւ սաստկաշունչ հովի մը ձայնին 
պէս եւ բոլոր տունը լեցուց՝ ուր 
նստեր էին

2 Hangardzagi yergnken tzayn 
mŭ yeghav sasdgashoonch hovi 
mŭ tzaynin bes yev polor doonŭ 
letsoots՝ oor nsder ein

2 And suddenly there came a 
sound from heaven, as of a rushing 
mighty wind, and it filled the 
whole house where they were 
sitting.

3 եւ բաժնուած լեզուներ երեւցան 
իրենց՝ որպէս թէ կրակէ՝ ու ամէն 
մէկուն վրայ նստան։

3 yev pajhnvadz lezooner 
yerevtsan irents՝ vorbes te grage՝ 
oo amen megoon vra nsdan:

3 Then there appeared to them 
divided tongues, as of fire, and one 
sat upon each of them.

4 Եւ ամէնքն ալ Սուրբ Հոգիով 
լեցուեցան ու սկսան ուրիշ լեզուներով 
խօսիլ, ինչպէս Հոգին իրենց խօսիլ 
կու տար։

4 Yev amenkn al Soorp Hokiov 
letsvetsan oo sgsan oorish 
lezoonerov khosil, inchbes Hokin 
irents khosil goo dar:

4 And they were all filled with the 
Holy Spirit and began to speak 
with other tongues, as the Spirit 
gave them utterance.

5 Երուսաղէմի մէջ բնակող Հրեաներ 
կային՝ աստուածավախ մարդիկ՝ 
երկնքի տակ եղած բոլոր ազգերէն 
ժողվուած,

5 Yeroosaghemi mech pnagogh 
Hryaner gayin՝ asdvadzavakh 
martig՝ yergnki dag yeghadz polor 
azkeren jhoghvvadz,

5 And there were dwelling in 
Jerusalem Jews, devout men, from 
every nation under heaven.

6 երբ այս ձայնը եղաւ, բազմութիւնը 
մէկտեղ եկաւ ու խռովեցաւ, վասն 
զի կը լսէին որ անոնք իրենց ամէն 
մէկուն լեզուովը կը խօսէին։

6 yerp ays tzaynŭ yeghav, 
pazmootyoonŭ megdegh yegav oo 
khṙovetsav, vasn zi gŭ lsein vor 
anonk irents amen megoon lezvovŭ 
gŭ khosein:

6 And when this sound occurred, 
the multitude came together, and 
were confused, because everyone 
heard them speak in his own 
language.
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7 Ամէքն ալ կը սքանչանային ու կը 
զարմանային եւ իրարու կ՚ըսէին. ‘Չէ՞ 
որ ահա ասոնք ամէնքն ալ որ կը 
խօսին, Գալիլիացի են.

7 Amekn al gŭ skanchanayin oo 
gŭ zarmanayin yev iraroo g՚ŭsein. 
‘Che՞ vor aha asonk amenkn al vor 
gŭ khosin, Kaliliatsi yen.

7 Then they were all amazed and 
marveled, saying to one another, 
“Look, are not all these who speak 
Galileans?

8 ուրեմն ի՞նչպէս կը լսենք մենք մեր 
ամէն մէկ լեզուովը՝ որուն մէջ ծնած 
ենք,

8 ooremn i՞nchbes gŭ lsenk menk 
mer amen meg lezvovŭ՝ voroon 
mech dznadz yenk,

8 “And how is it that we hear, each 
in our own language in which we 
were born?

9 Պարթեւներ եւ Մարեր ու 
Եղամացիներ եւ անոնք որ կը բնակին 
Միջագետքի մէջ եւ Հրէաստանի ու 
Կապադովկիայի մէջ, Պոնտոսի ու 
Ասիայի մէջ,

9 Bartevner yev Marer oo 
Yeghamatsiner yev anonk vor 
gŭ pnagin Michakedki mech yev 
Hreasdani oo Gabatovgiayi mech, 
Bondosi oo Asiayi mech,

9 “Parthians and Medes and 
Elamites, those dwelling in 
Mesopotamia, Judea and 
Cappadocia, Pontus and Asia,

10 Փռիւգիայի եւ Պամփիւլիայի մէջ, 
Եգիպտոսի մէջ եւ Կիւրենէի մօտ 
Լիբէացիներու կողմերուն մէջ, նաեւ 
Հռովմայեցի պանդուխտներ,

10 Pṙivkiayi yev Bampivliayi 
mech, Yekibdosi mech yev 
Gyoorenei mod Lipeatsineroo 
goghmeroon mech, nayev 
Hṙovmayetsi bantookhdner,

10 “Phrygia and Pamphylia, Egypt 
and the parts of Libya adjoining 
Cyrene, visitors from Rome, both 
Jews and proselytes,

11 թէ՛ Հրեաներ եւ թէ՛ 
նորահաւատներ, Կրետացիներ 
եւ Արաբացիներ, կը լսենք որ մեր 
լեզուներով կը պատմեն Աստուծոյ 
մեծամեծ բաներու մասին’։

11 te՛ Hryaner yev te՛ 
norahavadner, Gredatsiner yev 
Arapatsiner, gŭ lsenk vor mer 
lezoonerov gŭ badmen Asdoodzo 
medzamedz paneroo masin’:

11 “Cretans and Arabs—we hear 
them speaking in our own tongues 
the wonderful works of God.”

12 Կը սքանչանային ամէնքն ալ ու 
տարակուսած իրարու կ՚ըսէին. «Ի՞նչ 
պիտի ըլլայ այս»։

12 Gŭ skanchanayin amenkn al oo 
daragoosadz iraroo g՚ŭsein. «I՞nch 
bidi ŭlla ays»:

12 So they were all amazed and 
perplexed, saying to one another, 
“Whatever could this mean?”

13 Ոմանք ալ ծաղր ընելով՝ կ՚ըսէին. 
«Անոնք նոր գինիով լեցուեր են»։

13 Vomank al dzaghr ŭnelov՝ 
g՚ŭsein. «Anonk nor kiniov letsver 
yen»:

13 Others mocking said, “They are 
full of new wine.”
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14 Բայց Պետրոս ելաւ տասնըմէկին 
հետ մէկտեղ ձայնը վերցուց ու 
խօսեցաւ անոնց. «Ո՛վ Հրեայ մարդիկ 
եւ դուք ամէնքդ որ Երուսաղէմ կը 
բնակիք, այս ձեզի յայտնի ըլլայ ու 
ականջ դրէք իմ խօսքերուս։

14 Payts Bedros yelav dasnŭmegin 
hed megdegh tzaynŭ vertsoots 
oo khosetsav anonts. «O՛v Hrya 
martig yev took amenkt vor 
Yeroosaghem gŭ pnagik, ays tzezi 
haydni ŭlla oo aganch trek im 
khoskeroos:

14 But Peter, standing up with the 
eleven, raised his voice and said 
to them, “Men of Judea and all 
who dwell in Jerusalem, let this be 
known to you, and heed my words.

15 Քանզի ասոնք ո՛չ թէ գինովցած 
են, ինչպէս դուք կը կարծէք, վասն զի 
դեռ օրուան երրորդ ժամն է.

15 Kanzi asonk vo՛ch te kinovtsadz 
yen, inchbes took gŭ gardzek, vasn 
zi teṙ orvan yerrort jhamn e.

15 “For these are not drunk, as you 
suppose, since it is only the third 
hour of the day.

16 հապա ասիկա այն է որ Յովէլ 
մարգարէին միջոցով ըսուեցաւ.

16 haba asiga ayn e vor Hovel 
markarein michotsov ŭsvetsav.

16 “But this is what was spoken by 
the prophet Joel:

17 ‘Եւ պիտի ըլլայ որ վերջին 
օրերը, կ՚ըսէ Աստուած, իմ Հոգիէս 
ամէն մարմնի վրայ պիտի թափեմ 
ու ձեր տղաքը եւ ձեր աղջիկները 
պիտի մարգարէանան ու ձեր 
երիտասարդները տեսիլքներ պիտի 
տեսնեն եւ ձեր ծերերը երազներ 
պիտի տեսնեն

17 ‘Ev bidi ŭlla vor verchin orerŭ, 
g՚ŭse Asdvadz, im Hokies amen 
marmni vra bidi tapem oo tzer 
dghakŭ yev tzer aghchignerŭ 
bidi markareanan oo tzer 
yeridasartnerŭ desilkner bidi 
desnen yev tzer dzererŭ yerazner 
bidi desnen

17 ‘And it shall come to pass in 
the last days, says God, That I will 
pour out of My Spirit on all flesh; 
Your sons and your daughters 
shall prophesy, Your young men 
shall see visions, Your old men 
shall dream dreams.

18 եւ իմ ծառաներուս ու իմ 
աղախիններուս վրայ ալ այն օրերը 
իմ Հոգիէս պիտի թափեմ ու պիտի 
մարգարէանան։

18 yev im dzaṙaneroos oo im 
aghakhinneroos vra al ayn orerŭ 
im Hokies bidi tapem oo bidi 
markareanan:

18 And on My menservants and on 
My maidservants I will pour out 
My Spirit in those days; And they 
shall prophesy.

19 Վերը երկինքը հրաշքներ պիտի 
ցուցնեմ ու վարը երկիրը՝ նշաններ, 
արիւն ու կրակ եւ ծուխի մառախուղ.

19 Verŭ yerginkŭ hrashkner 
bidi tsootsnem oo varŭ yergirŭ՝ 
nshanner, aryoon oo grag yev 
dzookhi maṙakhoogh.

19 I will show wonders in heaven 
above And signs in the earth 
beneath: Blood and fire and vapor 
of smoke.
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20 արեւը խաւարի պիտի դառնայ եւ 
լուսինը՝ արիւնի, դեռ Տէրոջը մեծ ու 
երեւելի օրը չեկած։

20 arevŭ khavari bidi taṙna yev 
loosinŭ՝ aryooni, teṙ Derochŭ medz 
oo yereveli orŭ chegadz:

20 The sun shall be turned into 
darkness, And the moon into blood, 
Before the coming of the great and 
awesome day of the LORD.

21 Եւ պիտի ըլլայ որ ամէն ո՛վ 
որ Տէրոջը անունը կանչէ՝ պիտի 
փրկուի’։  ֍

21 Yev bidi ŭlla vor amen o՛v vor 
Derochŭ anoonŭ ganche՝ bidi 
prgvi’:  ֍

21 And it shall come to pass That 
whoever calls on the name of the 
LORD Shall be saved.’ ֍
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Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ Alleluia՜: Alleluia՜:Alleluia՜: Alleluia՜: Alleluia! Alleluia!Alleluia! Alleluia!

Ողորմութեամբ Տեառն լի եղեւ 
երկիր, եւ բանիւ Տեառն երկինք 
հաստատեցան, եւ հոգւով բերանոյ 
Նորա՝ ամենայն զօրութիւնք նոցա։ ֍

Voghormootyamp Dyaṙn li yeghev 
yergir, yev paniv Dyaṙn yergink 
hasdadetsan, yev hokvov perano 
Nora՝ amenayn zorootyoonk 
notsa: ֍

The world has been filled with 
the mercy of the Lord, and by the 
word of the Lord have the heavens 
been established, and by the spirit 
from his mouth all the heavenly 
powers. ֍

Ընթերցուածս սրբոյ աւետարանի Ընթերցուածս սրբոյ աւետարանի 
Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ 

Յովհաննու Յովհաննու 14.25‑31 (ARWA)

Ŭntertsvadzs srpo avedarani Ŭntertsvadzs srpo avedarani 
Hisoosi Krisdosi vor ŭsd Hisoosi Krisdosi vor ŭsd 

Hovhannoo Hovhannoo 14.25‑31 (ARWA)

A Reading from the Holy A Reading from the Holy 
Gospel of our Lord Jesus Gospel of our Lord Jesus 

Christ according to St. John Christ according to St. John 
14:25‑31 (NKJV)

25 Այս բաները ձեզի խօսեցայ, քանի 
որ ձեր քովն եմ,

25 Ays panerŭ tzezi khosetsa, kani 
vor tzer kovn yem,

25 “These things I have spoken to 
you while being present with you.

26 բայց Մխիթարիչը՝ Սուրբ Հոգին՝ 
որ Հայրս իմ անունովս պիտի ղրկէ, 
անիկա ձեզի բոլորը պիտի սորվեցնէ 
եւ ինչ որ ձեզի ըսի՝ մտքերնիդ պիտի 
բերէ։

26 payts Mkhitarichŭ՝ Soorp 
Hokin՝ vor Hayrs im anoonovs 
bidi ghrge, aniga tzezi polorŭ bidi 
sorvetsne yev inch vor tzezi ŭsi՝ 
mdkernit bidi pere:

26 “But the Helper, the Holy 
Spirit, whom the Father will 
send in My name, He will teach 
you all things, and bring to your 
remembrance all things that I said 
to you.

27 Խաղաղութիւն կը թողում ձեզի, 
ի՛մ խաղաղութիւնս կու տամ ձեզի, 
ո՛չ թէ ինչպէս աշխարհս կու տայ՝ ես 
ձեզի կու տամ։ Սրտերնիդ չխռովի ու 
չվախնայ։

27 Khaghaghootyoon gŭ toghoom 
tzezi, i՛m khaghaghootyoons 
goo dam tzezi, vo՛ch te inchbes 
ashkharhs goo da՝ yes tzezi 
goo dam: Srdernit chkhṙovi oo 
chvakhna:

27 “Peace I leave with you, My 
peace I give to you; not as the 
world gives do I give to you. Let 
not your heart be troubled, neither 
let it be afraid.
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28 Լսեցիք որ ես ըսի ձեզի թէ 
‘Կ’երթամ ու ձեզի կու գամ’. եթէ զիս 
սիրէիք՝ պիտի ուրախանայիք, որ ես 
Հօրը քով կ՚երթամ, վասն զի իմ Հայրս 
ինծմէ մեծ է։

28 Lsetsik vor yes ŭsi tzezi te 
‘G’ertam oo tzezi goo kam’. yete 
zis sireik՝ bidi oorakhanayik, vor 
yes Horŭ kov g՚ertam, vasn zi im 
Hayrs indzme medz e:

28 “You have heard Me say to you, 
‘I am going away and coming back 
to you.’ If you loved Me, you would 
rejoice because I said, ‘I am going 
to the Father,’ for My Father is 
greater than I.

29 Եւ հիմա դեռ չեղած ըսի ձեզի, 
որպէս զի երբ ըլլայ՝ հաւատաք։

29 Yev hima teṙ cheghadz ŭsi 
tzezi, vorbes zi yerp ŭlla՝ havadak:

29 “And now I have told you before 
it comes, that when it does come to 
pass, you may believe.

30 Ա՛լ ձեզի հետ շատ պիտի չխօսիմ, 
վասն զի այս աշխարհին իշխանը կու 
գայ եւ իմ վրաս բան մը չունի.

30 A՛l tzezi hed shad bidi 
chkhosim, vasn zi ays ashkharhin 
ishkhanŭ goo ka yev im vras pan 
mŭ chooni.

30 “I will no longer talk much with 
you, for the ruler of this world is 
coming, and he has nothing in Me.

31 միայն թէ աշխարհ գիտնայ որ 
ես Հայրը կը սիրեմ ու ինչպէս Հայրը 
ինծի պատուիրեց, այնպէս կ՚ընեմ։ 
Ելէ՛ք, ասկէ երթանք»։ ֍

31 miayn te ashkharh kidna vor 
yes Hayrŭ gŭ sirem oo inchbes 
Hayrŭ indzi badvirets, aynbes 
g՚ŭnem: Yele՛k, asge yertank»: ֍

31 “But that the world may know 
that I love the Father, and as the 
Father gave Me commandment, so 
I do. Arise, let us go from here. ֍
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Ընթերցուածս սրբոյ աւետարանի Ընթերցուածս սրբոյ աւետարանի 
Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ 

Յովհաննու Յովհաննու 15.26‑16.14 (ARWA)

Ŭntertsvadzs srpo avedarani Ŭntertsvadzs srpo avedarani 
Hisoosi Krisdosi vor ŭsd Hisoosi Krisdosi vor ŭsd 

Hovhannoo Hovhannoo 15.26‑16.14 (ARWA)

A Reading from the Holy A Reading from the Holy 
Gospel of our Lord Jesus Gospel of our Lord Jesus 

Christ according to St. John Christ according to St. John 
15:26‑16:14 (NKJV)

26 Բայց երբ Մխիթարիչը գայ, 
որ ես Հօրմէն ձեզի պիտի ղրկեմ, 
ճշմարտութեան Հոգին՝ որ Հօրմէն 
կ՚ելլէ, անիկա ինծի համար պիտի 
վկայէ։

26 Payts yerp Mkhitarichŭ ka, 
vor yes Hormen tzezi bidi ghrgem, 
jshmardootyan Hokin՝ vor Hormen 
g՚elle, aniga indzi hamar bidi 
vgaye:

26 “But when the Helper comes, 
whom I shall send to you from the 
Father, the Spirit of truth who 
proceeds from the Father, He will 
testify of Me.

27 Եւ դուք ալ կը վկայէք, վասն զի 
սկիզբէն ի վեր ինծի հետ էք»։

27 Yev took al gŭ vgayek, vasn zi 
sgizpen i ver indzi hed ek»:

27 “And you also will bear witness, 
because you have been with Me 
from the beginning.

1 «Այս բաները ձեզի խօսեցայ, որպէս 
զի չգայթակղիք։

1 «Ays panerŭ tzezi khosetsa, 
vorbes zi chkaytagghik:

1 “These things I have spoken to 
you, that you should not be made 
to stumble.

2 Իրենց ժողովարաններէն դուրս 
պիտի ձգեն ձեզ ու ժամանակ ալ 
պիտի գայ, որ ամէն ո՛վ որ ձեզ 
սպաննէ, այնպէս պիտի սեպէ 
թէ Աստուծոյ պաշտամունք կը 
մատուցանէ։

2 Irents jhoghovaranneren toors 
bidi tzken tzez oo jhamanag al bidi 
ka, vor amen o՛v vor tzez sbanne, 
aynbes bidi sebe te Asdoodzo 
bashdamoonk gŭ madootsane:

2 “They will put you out of the 
synagogues; yes, the time is 
coming that whoever kills you will 
think that he offers God service.

3 Եւ այս բաները ձեզի պիտի ընեն՝ 
անոր համար որ ո՛չ Հայրը ճանչցան, 
ո՛չ ալ՝ զիս։

3 Yev ays panerŭ tzezi bidi ŭnen՝ 
anor hamar vor vo՛ch Hayrŭ 
janchtsan, vo՛ch al՝ zis:

3 “And these things they will do to 
you because they have not known 
the Father nor Me.
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4 Բայց այս բաները ձեզի խօսեցայ, 
որպէս զի երբ ժամանակը գայ, 
մտքերնիդ բերէք թէ ես ըսի ձեզի։ Այս 
բաները սկիզբէն չըսի ձեզի, վասն զի 
ես ձեզի հետ էի»։

4 Payts ays panerŭ tzezi khosetsa, 
vorbes zi yerp jhamanagŭ ka, 
mdkernit perek te yes ŭsi tzezi: 
Ays panerŭ sgizpen chŭsi tzezi, 
vasn zi yes tzezi hed ei»:

4 “But these things I have told 
you, that when the time comes, 
you may remember that I told you 
of them. And these things I did 
not say to you at the beginning, 
because I was with you.

5 «Հիմա ես կ՚երթամ զիս ղրկողին քով 
եւ ձեզմէ մէ՛կն ալ չի հարցներ ինծի 
թէ ‘Ո՞ւր կ՚երթաս’։

5 «Hima yes g՚ertam zis ghrgoghin 
kov yev tzezme me՛gn al chi 
hartsner indzi te ‘O՞or g՚ertas’:

5 “But now I go away to Him who 
sent Me, and none of you asks Me, 
‘Where are You going?’

6 Բայց՝ որովհետեւ այս բաները ձեզի 
խօսեցայ, ձեր սրտերը տրտմութիւնով 
լեցուեցան։

6 Payts՝ vorovhedev ays panerŭ 
tzezi khosetsa, tzer srderŭ 
drdmootyoonov letsvetsan:

6 “But because I have said these 
things to you, sorrow has filled 
your heart.

7 Բայց ես ճշմարիտը կ՚ըսեմ ձեզի. 
‘Աղէկ է ձեզի, եթէ ես երթամ. քանզի 
եթէ ես չերթամ, Մխիթարիչը ձեզի չի 
գար. բայց եթէ երթամ, զանիկա ձեզի 
պիտի ղրկեմ’։

7 Payts yes jshmaridŭ g՚ŭsem 
tzezi. ‘Agheg e tzezi, yete yes 
yertam. kanzi yete yes chertam, 
Mkhitarichŭ tzezi chi kar. payts 
yete yertam, zaniga tzezi bidi 
ghrgem’:

7 “Nevertheless I tell you the 
truth. It is to your advantage that 
I go away; for if I do not go away, 
the Helper will not come to you; 
but if I depart, I will send Him to 
you.

8 Եւ ինք երբ գայ, աշխարհը 
պիտի յանդիմանէ՝ մեղքի համար 
եւ արդարութեան համար ու 
դատաստանի համար։

8 Yev ink yerp ka, ashkharhŭ bidi 
hantimane՝ meghki hamar yev 
artarootyan hamar oo tadasdani 
hamar:

8 “And when He has come, He will 
convict the world of sin, and of 
righteousness, and of judgment:

9 Մեղքի համար՝ որ ինծի չեն 
հաւատար.

9 Meghki hamar՝ vor indzi chen 
havadar.

9 “of sin, because they do not 
believe in Me;

10 արդարութեան համար՝ որ ես իմ 
Հօրս քով կ՚երթամ եւ ա՛լ զիս պիտի 
չտեսնէք.

10 artarootyan hamar՝ vor yes im 
Hors kov g՚ertam yev a՛l zis bidi 
chdesnek.

10 “of righteousness, because I go 
to My Father and you see Me no 
more;
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11 եւ դատաստանի համար՝ որ այս 
աշխարհին իշխանը դատապարտուած 
է։

11 yev tadasdani hamar՝ vor 
ays ashkharhin ishkhanŭ 
tadabardvadz e:

11 “of judgment, because the ruler 
of this world is judged.

12 Ձեզի տակաւին շատ բաներ ունիմ 
ըսելու, բայց հիմա չէք կրնար տանիլ։

12 Tzezi dagavin shad paner 
oonim ŭseloo, payts hima chek 
grnar danil:

12 “I still have many things to say 
to you, but you cannot bear them 
now.

13 Իսկ երբ ինքը՝ ճշմարտութեան 
Հոգին՝ գայ, ամէն ճշմարտութեան 
պիտի առաջնորդէ ձեզ, վասն զի ո՛չ 
թէ ինքնիրմէ պիտի խօսի, հապա 
ինչ որ լսէ՝ զայն պիտի խօսի ու 
գալիքները ձեզի պիտի պատմէ։

13 Isg yerp inkŭ՝ jshmardootyan 
Hokin՝ ka, amen jshmardootyan 
bidi aṙachnorte tzez, vasn zi vo՛ch 
te inknirme bidi khosi, haba 
inch vor lse՝ zayn bidi khosi oo 
kaliknerŭ tzezi bidi badme:

13 “However, when He, the Spirit 
of truth, has come, He will guide 
you into all truth; for He will not 
speak on His own authority, but 
whatever He hears He will speak; 
and He will tell you things to 
come.

14 Անիկա զիս պիտի փառաւորէ, 
վասն զի իմինէս պիտի առնէ ու ձեզի 
պատմէ։ ֍

14 Aniga zis bidi paṙavore, vasn zi 
imines bidi aṙne oo tzezi badme: ֍

14 “He will glorify Me, for He will 
take of what is Mine and declare it 
to you. ֍
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Ընթերցուածս սրբոյ աւետարանի Ընթերցուածս սրբոյ աւետարանի 
Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ 

Յովհաննու Յովհաննու 16.16‑32 (ARWA)

Ŭntertsvadzs srpo avedarani Ŭntertsvadzs srpo avedarani 
Hisoosi Krisdosi vor ŭsd Hisoosi Krisdosi vor ŭsd 

Hovhannoo Hovhannoo 16.16‑32 (ARWA)

A Reading from the Holy A Reading from the Holy 
Gospel of our Lord Jesus Gospel of our Lord Jesus 

Christ according to St. John Christ according to St. John 
16:16‑32 (NKJV)

16 «Քիչ մը ատենէն ա՛լ զիս պիտի 
չտեսնէք եւ դարձեալ քիչ մը ատենէն 
զիս պիտի տեսնէք, քանզի ես Հօրը 
կ՚երթամ»։

16 «Kich mŭ adenen a՛l zis bidi 
chdesnek yev tartzyal kich mŭ 
adenen zis bidi desnek, kanzi yes 
Horŭ g՚ertam»:

16 “A little while, and you will not 
see Me; and again a little while, 
and you will see Me, because I go 
to the Father.”

17 Ասոր համար աշակերտներէն 
ոմանք իրարու կ՚ըսէին. «Ի՞նչ է այս 
որ մեզի կ՚ըսէ թէ՝ ‘Քիչ մը ատենէն 
ա՛լ զիս պիտի չտեսնէք եւ դարձեալ 
քիչ մը ատենէն զիս պիտի տեսնէք, 
քանզի ես Հօրը կ՚երթամ’»։

17 Asor hamar ashagerdneren 
vomank iraroo g՚ŭsein. «I՞nch e ays 
vor mezi g՚ŭse te՝ ‘Kich mŭ adenen 
a՛l zis bidi chdesnek yev tartzyal 
kich mŭ adenen zis bidi desnek, 
kanzi yes Horŭ g՚ertam’»:

17 Then some of His disciples said 
among themselves, “What is this 
that He says to us, ‘A little while, 
and you will not see Me; and again 
a little while, and you will see Me’; 
and, ‘because I go to the Father’?”

18 Ու կ՚ըսէին. «Ի՞նչ պիտի ըլլայ այն 
‘Քիչ մըն ալ’ը՝ որ կ՚ըսէ. չենք գիտեր 
ի՞նչ ըսել կ՚ուզէ»։

18 Oo g՚ŭsein. «I՞nch bidi ŭlla ayn 
‘Kich mŭn al’ŭ՝ vor g՚ŭse. chenk 
kider i՞nch ŭsel g՚ooze»:

18 They said therefore, “What is 
this that He says, ‘A little while’? 
We do not know what He is 
saying.”

19 Յիսուս իմանալով որ կ՚ուզեն իրեն 
հարցնել, ըսաւ անոնց. «Ատո՞ր համար 
իրարու կը հարցնէք, որ ըսի թէ՝ ‘Քիչ 
մը ատենէն ա՛լ զիս պիտի չտեսնէք եւ 
դարձեալ քիչ մը ատենէն զիս պիտի 
տեսնէք’։

19 Hisoos imanalov vor g՚oozen 
iren hartsnel, ŭsav anonts. «Ado՞r 
hamar iraroo gŭ hartsnek, vor 
ŭsi te՝ ‘Kich mŭ adenen a՛l zis bidi 
chdesnek yev tartzyal kich mŭ 
adenen zis bidi desnek’:

19 Now Jesus knew that they 
desired to ask Him, and He said to 
them, “Are you inquiring among 
yourselves about what I said, ‘A 
little while, and you will not see 
Me; and again a little while, and 
you will see Me’?
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20 Ճշմարիտ ճշմարիտ կ՚ըսեմ 
ձեզի, ‘Դուք պիտի լաք ու ողբաք, 
բայց աշխարհ պիտի ուրախանայ. 
դուք պիտի տրտմիք, սակայն ձեր 
տրտմութիւնը ուրախութեան պիտի 
փոխուի’։

20 Jshmarid jshmarid g՚ŭsem tzezi, 
‘Took bidi lak oo voghpak, payts 
ashkharh bidi oorakhana. took bidi 
drdmik, sagayn tzer drdmootyoonŭ 
oorakhootyan bidi pokhvi’:

20 “Most assuredly, I say to you 
that you will weep and lament, but 
the world will rejoice; and you will 
be sorrowful, but your sorrow will 
be turned into joy.

21 Կին մը երբ ծնանելու վրայ է՝ 
տրտմութիւն կ՚ունենայ, վասն զի 
իր ժամը հասած է. բայց երբ տղան 
ծնանի, ա՛լ նեղութիւնը միտքը չի 
բերեր ուրախութենէն՝ քանի որ մարդ 
մը աշխարհ եկաւ։

21 Gin mŭ yerp dznaneloo vra e՝ 
drdmootyoon g՚oonena, vasn zi ir 
jhamŭ hasadz e. payts yerp dghan 
dznani, a՛l neghootyoonŭ midkŭ 
chi perer oorakhootenen՝ kani vor 
mart mŭ ashkharh yegav:

21 “A woman, when she is in labor, 
has sorrow because her hour has 
come; but as soon as she has given 
birth to the child, she no longer 
remembers the anguish, for joy 
that a human being has been born 
into the world.

22 Յիրաւի հիմա դուք տրտմութիւն 
ունիք. բայց ես ձեզ նորէն պիտի 
տեսնեմ եւ ձեր սրտերը ուրախ պիտի 
ըլլան ու ձեր ուրախութիւնը մէ՛կը 
ձեզմէ պիտի չհանէ։

22 Hiravi hima took drdmootyoon 
oonik. payts yes tzez noren bidi 
desnem yev tzer srderŭ oorakh 
bidi ŭllan oo tzer oorakhootyoonŭ 
me՛gŭ tzezme bidi chhane:

22 “Therefore you now have 
sorrow; but I will see you again 
and your heart will rejoice, and 
your joy no one will take from you.

23 Այն օրը ինծի բան մը պիտի 
չհարցնէք։ Ճշմարիտ ճշմարիտ կ՚ըսեմ 
ձեզի, թէ իմ անունովս ի՛նչ որ խնդրէք 
Հօրմէն, պիտի տայ ձեզի։

23 Ayn orŭ indzi pan mŭ bidi 
chhartsnek: Jshmarid jshmarid 
g՚ŭsem tzezi, te im anoonovs i՛nch 
vor khntrek Hormen, bidi da tzezi:

23 “And in that day you will ask 
Me nothing. Most assuredly, I 
say to you, whatever you ask the 
Father in My name He will give 
you.

24 Մինչեւ հիմա իմ անունովս բա՛ն 
մը չխնդրեցիք։ Խնդրեցէք ու պիտի 
առնէք, որպէս զի ձեր ուրախութիւնը 
լման ըլլայ»։

24 Minchev hima im anoonovs 
pa՛n mŭ chkhntretsik: Khntretsek 
oo bidi aṙnek, vorbes zi tzer 
oorakhootyoonŭ lman ŭlla»:

24 “Until now you have asked 
nothing in My name. Ask, and you 
will receive, that your joy may be 
full.



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 18 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

25 «Այս բաները առակներով 
խօսեցայ ձեզի. բայց ժամանակ պիտի 
գայ, որ ա՛լ առակներով պիտի չխօսիմ, 
հապա յայտնապէս Հօրը վրայով 
պիտի պատմեմ ձեզի։

25 «Ays panerŭ aṙagnerov 
khosetsa tzezi. payts jhamanag 
bidi ka, vor a՛l aṙagnerov bidi 
chkhosim, haba haydnabes Horŭ 
vrayov bidi badmem tzezi:

25 “These things I have spoken 
to you in figurative language; but 
the time is coming when I will no 
longer speak to you in figurative 
language, but I will tell you plainly 
about the Father.

26 Այն օրը իմ անունովս պիտի 
խնդրէք։ Չեմ ըսեր ձեզի թէ ե՛ս ձեզի 
համար պիտի աղաչեմ Հօրը.

26 Ayn orŭ im anoonovs bidi 
khntrek: Chem ŭser tzezi te ye՛s 
tzezi hamar bidi aghachem Horŭ.

26 “In that day you will ask in My 
name, and I do not say to you that 
I shall pray the Father for you;

27 քանզի ինքը՝ Հայրը՝ ձեզ կը 
սիրէ, վասն զի դուք զիս սիրեցիք եւ 
հաւատացիք թէ ես Աստուծմէ ելայ։

27 kanzi inkŭ՝ Hayrŭ՝ tzez gŭ 
sire, vasn zi took zis siretsik yev 
havadatsik te yes Asdoodzme yela:

27 “for the Father Himself loves 
you, because you have loved Me, 
and have believed that I came 
forth from God.

28 Հօրմէն ելայ ու աշխարհ եկայ. 
նորէն կը թողում աշխարհը եւ Հօրը 
կ՚երթամ»։

28 Hormen yela oo ashkharh yega. 
noren gŭ toghoom ashkharhŭ yev 
Horŭ g՚ertam»:

28 “I came forth from the Father 
and have come into the world. 
Again, I leave the world and go to 
the Father.”

29 Ըսին անոր իր աշակերտները. 
«Ահա հիմա յայտնապէս կը խօսիս եւ 
առակ մըն ալ չես ըսեր։

29 Ŭsin anor ir ashagerdnerŭ. 
«Aha hima haydnabes gŭ khosis 
yev aṙag mŭn al ches ŭser:

29 His disciples said to Him, “See, 
now You are speaking plainly, and 
using no figure of speech!

30 Հիմա իմացանք թէ ամէն բան 
գիտես եւ բա՛ն մըն ալ պէտք չէ 
որ մէկը քեզի հարցնէ. ասով կը 
հաւատանք թէ Աստուծմէ եկար»։

30 Hima imatsank te amen pan 
kides yev pa՛n mŭn al bedk che 
vor megŭ kezi hartsne. asov gŭ 
havadank te Asdoodzme yegar»:

30 “Now we are sure that You 
know all things, and have no need 
that anyone should question You. 
By this we believe that You came 
forth from God.”

31 Յիսուս պատասխան տուաւ 
անոնց ու ըսաւ. «Հիմա կը հաւատա՞ք.

31 Hisoos badaskhan dvav anonts 
oo ŭsav. «Hima gŭ havada՞k.

31 Jesus answered them, “Do you 
now believe?
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32 ահա ժամանակ պիտի գայ ու 
եկած ալ է, որ ցիրուցան պիտի ըլլաք 
ամէն մէկդ իր տեղը ու զիս մինակ 
պիտի թողուք. բայց ես մինակ չեմ, 
վասն զի Հայրը ինծի հետ է։ ֍

32 aha jhamanag bidi ka oo yegadz 
al e, vor tsirootsan bidi ŭllak amen 
megt ir deghŭ oo zis minag bidi 
toghook. payts yes minag chem, 
vasn zi Hayrŭ indzi hed e: ֍

32 “Indeed the hour is coming, yes, 
has now come, that you will be 
scattered, each to his own, and will 
leave Me alone. And yet I am not 
alone, because the Father is with 
Me. ֍
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Ընթերցուածս սրբոյ աւետարանի Ընթերցուածս սրբոյ աւետարանի 
Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ 

Յովհաննու Յովհաննու 16.33‑17.12 (ARWA)

Ŭntertsvadzs srpo avedarani Ŭntertsvadzs srpo avedarani 
Hisoosi Krisdosi vor ŭsd Hisoosi Krisdosi vor ŭsd 

Hovhannoo Hovhannoo 16.33‑17.12 (ARWA)

A Reading from the Holy A Reading from the Holy 
Gospel of our Lord Jesus Gospel of our Lord Jesus 

Christ according to St. John Christ according to St. John 
16:33‑17:12 (NKJV)

33 Այս բաները ձեզի խօսեցայ, որպէս 
զի ինծմով խաղաղութիւն ունենաք. 
աշխարհի մէջ նեղութիւն պիտի 
ունենաք, բայց քաջասի՛րտ եղէք, ես 
աշխարհին յաղթեցի»։

33 Ays panerŭ tzezi 
khosetsa, vorbes zi indzmov 
khaghaghootyoon oonenak. 
ashkharhi mech neghootyoon bidi 
oonenak, payts kachasi՛rd yeghek, 
yes ashkharhin haghtetsi»:

33 “These things I have spoken 
to you, that in Me you may have 
peace. In the world you will have 
tribulation; but be of good cheer, I 
have overcome the world.”

1 Յիսուս երբ ասոնք խօսեցաւ, իր 
աչքերը դէպի երկինք վերցուց ու 
ըսաւ. «Հա՛յր, ժամանակը հասեր է, 
փառաւորէ՛ քու Որդիդ, որպէս զի քու 
որդիդ ալ քեզ փառաւորէ.

1 Hisoos yerp asonk khosetsav, ir 
achkerŭ tebi yergink vertsoots oo 
ŭsav. «Ha՛yr, jhamanagŭ haser e, 
paṙavore՛ koo Vortit, vorbes zi koo 
vortit al kez paṙavore.

1 Jesus spoke these words, lifted 
up His eyes to heaven, and said: 
“Father, the hour has come. 
Glorify Your Son, that Your Son 
also may glorify You,

2 ինչպէս իրեն իշխանութիւն տուիր 
ամէն մարմնի վրայ, որ յաւիտենական 
կեանք տայ այն ամենուն զոր իրեն 
տուիր։

2 inchbes iren ishkhanootyoon 
dvir amen marmni vra, vor 
havidenagan gyank da ayn 
amenoon zor iren dvir:

2 “as You have given Him 
authority over all flesh, that He 
should give eternal life to as many 
as You have given Him.

3 Այս է յաւիտենական կեանքը, որ 
ճանչնան քեզ միմիայն ճշմարիտ 
Աստուածդ ու Յիսուս Քրիստոսը, որ 
դուն ղրկեցիր։

3 Ays e havidenagan gyankŭ, vor 
janchnan kez mimiayn jshmarid 
Asdvadzt oo Hisoos Krisdosŭ, vor 
toon ghrgetsir:

3 “And this is eternal life, that 
they may know You, the only true 
God, and Jesus Christ whom You 
have sent.

4 Ես քեզ երկրի վրայ փառաւորեցի, 
այն գործը որ ինծի տուիր ընելու՝ 
լմնցուցի։

4 Yes kez yergri vra paṙavoretsi, 
ayn kordzŭ vor indzi dvir ŭneloo՝ 
lmntsootsi:

4 “I have glorified You on the 
earth. I have finished the work 
which You have given Me to do.
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5 Եւ հիմա, ո՛վ Հայր, փառաւորէ՛ զիս 
քու քովդ այն փառքովը որ աշխարհի 
ըլլալէն առաջ քովդ ունէի։

5 Yev hima, o՛v Hayr, paṙavore՛ 
zis koo kovt ayn paṙkovŭ vor 
ashkharhi ŭllalen aṙach kovt 
oonei:

5 “And now, O Father, glorify Me 
together with Yourself, with the 
glory which I had with You before 
the world was.

6 Քու անունդ յայտնի ըրի այն 
մարդոց, որոնք աշխարհէն ինծի 
տուիր։ Քուկդ էին ու ինծի տուիր 
զանոնք եւ անոնք քու խօսքդ 
պահեցին։

6 Koo anoont haydni ŭri ayn 
martots, voronk ashkharhen 
indzi dvir: Koogt ein oo indzi dvir 
zanonk yev anonk koo khoskt 
bahetsin:

6 “I have manifested Your name to 
the men whom You have given Me 
out of the world. They were Yours, 
You gave them to Me, and they 
have kept Your word.

7 Հիմա գիտցան թէ այն ամէն 
բաները որոնք ինծի տուիր, քեզմէ են.

7 Hima kidtsan te ayn amen 
panerŭ voronk indzi dvir, kezme 
yen.

7 “Now they have known that all 
things which You have given Me 
are from You.

8 վասն զի այն խօսքերը որոնք ինծի 
տուիր, ես անոնց տուի, անոնք ալ 
ընդունեցին եւ ճշմարտութեամբ 
իմացան թէ ես քեզմէ ելայ ու 
հաւատացին թէ դուն ղրկեցիր զիս։

8 vasn zi ayn khoskerŭ voronk 
indzi dvir, yes anonts dvi, anonk al 
ŭntoonetsin yev jshmardootyamp 
imatsan te yes kezme yela oo 
havadatsin te toon ghrgetsir zis:

8 “For I have given to them the 
words which You have given Me; 
and they have received them, and 
have known surely that I came 
forth from You; and they have 
believed that You sent Me.

9 Ես անոնց համար կ՚աղաչեմ. ոչ 
թէ՝ աշխարհին համար, այլ անոնց 
հանար՝ որ դուն ինծի տուիր, վասն զի 
քուկդ են անոնք։

9 Yes anonts hamar g՚aghachem. 
voch te՝ ashkharhin hamar, ayl 
anonts hanar՝ vor toon indzi dvir, 
vasn zi koogt yen anonk:

9 “I pray for them. I do not pray for 
the world but for those whom You 
have given Me, for they are Yours.

10 Եւ ինչ որ իմս է՝ ան քուկդ է եւ ինչ 
որ քուկդ է՝ ան իմս է ու ես անոնցմով 
փառաւորուած եմ։

10 Yev inch vor ims e՝ an koogt e 
yev inch vor koogt e՝ an ims e oo 
yes anontsmov paṙavorvadz yem:

10 “And all Mine are Yours, and 
Yours are Mine, and I am glorified 
in them.
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11 Ես ա՛լ աշխարհի մէջ չեմ, բայց 
անոնք աշխարհի մէջ են։ Ես քեզի կու 
գամ, ո՛վ Սուրբ Հայր, քու անունովդ 
պահէ զանոնք, որ դուն ինծի տուիր, 
որպէս զի մէկ ըլլան, ինչպէս մենք 
մէկ ենք։

11 Yes a՛l ashkharhi mech chem, 
payts anonk ashkharhi mech 
yen: Yes kezi goo kam, o՛v Soorp 
Hayr, koo anoonovt bahe zanonk, 
vor toon indzi dvir, vorbes zi meg 
ŭllan, inchbes menk meg yenk:

11 “Now I am no longer in the 
world, but these are in the world, 
and I come to You. Holy Father, 
keep through Your name those 
whom You have given Me, that 
they may be one as We are.

12 Երբ ես աշխարհի մէջ անոնց 
հետ էի, ես կը պահէի զանոնք քու 
անունովդ։ Անոնք որ դուն ինծի 
տուիր, ես պահեցի եւ անոնցմէ 
մէ՛կը չկորսուեցաւ, միայն թէ այն 
կորստեան որդին, որպէս զի գրուածը 
կատարուի։ ֍

12 Yerp yes ashkharhi mech 
anonts hed ei, yes gŭ bahei zanonk 
koo anoonovt: Anonk vor toon indzi 
dvir, yes bahetsi yev anontsme 
me՛gŭ chgorsvetsav, miayn te ayn 
gorsdyan vortin, vorbes zi krvadzŭ 
gadarvi: ֍

12 “While I was with them in the 
world, I kept them in Your name. 
Those whom You gave Me I have 
kept; and none of them is lost 
except the son of perdition, that 
the Scripture might be fulfilled. ֍
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Ընթերցուածս սրբոյ աւետարանի Ընթերցուածս սրբոյ աւետարանի 
Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ 

Յովհաննու Յովհաննու 17.13‑18.1 (ARWA)

Ŭntertsvadzs srpo avedarani Ŭntertsvadzs srpo avedarani 
Hisoosi Krisdosi vor ŭsd Hisoosi Krisdosi vor ŭsd 

Hovhannoo Hovhannoo 17.13‑18.1 (ARWA)

A Reading from the Holy A Reading from the Holy 
Gospel of our Lord Jesus Gospel of our Lord Jesus 

Christ according to St. John Christ according to St. John 
17:13‑18:1 (NKJV)

13 Ա՛լ հիմա քեզի կու գամ։ Աշխարհի 
մէջ այս բաները կը խօսիմ, որպէս զի 
իմ ուրախութիւնս իրենց անձերուն 
մէջ կատարեալ ըլլայ։

13 A՛l hima kezi goo kam: 
Ashkharhi mech ays panerŭ 
gŭ khosim, vorbes zi im 
oorakhootyoons irents antzeroon 
mech gadaryal ŭlla:

13 “But now I come to You, and 
these things I speak in the world, 
that they may have My joy fulfilled 
in themselves.

14 Ես քու խօսքդ անոնց տուի ու 
աշխարհ զանոնք ատեց, վասն զի 
աշխարհէն չեն, ինչպէս ես աշխարհէն 
չեմ։

14 Yes koo khoskt anonts dvi oo 
ashkharh zanonk adets, vasn zi 
ashkharhen chen, inchbes yes 
ashkharhen chem:

14 “I have given them Your word; 
and the world has hated them 
because they are not of the world, 
just as I am not of the world.

15 Չեմ աղաչեր որ զանոնք 
աշխարհէն վերցնես, հապա որ 
զանոնք չարէն պահես։

15 Chem aghacher vor zanonk 
ashkharhen vertsnes, haba vor 
zanonk charen bahes:

15 “I do not pray that You should 
take them out of the world, but 
that You should keep them from 
the evil one.

16 Անոնք աշխարհէն չեն, ինչպէս ես 
աշխարհէն չեմ։

16 Anonk ashkharhen chen, 
inchbes yes ashkharhen chem:

16 “They are not of the world, just 
as I am not of the world.

17 Սրբէ՛ զանոնք քու 
ճշմարտութիւնովդ։ Քու խօսքդ 
ճշմարտութիւն է։

17 Srpe՛ zanonk koo 
jshmardootyoonovt: Koo khoskt 
jshmardootyoon e:

17 “Sanctify them by Your truth. 
Your word is truth.

18 Ինչպէս դուն զիս աշխարհ 
ղրկեցիր, ես ալ զանոնք աշխարհ 
ղրկեցի։

18 Inchbes toon zis ashkharh 
ghrgetsir, yes al zanonk ashkharh 
ghrgetsi:

18 “As You sent Me into the world, 
I also have sent them into the 
world.

19 Անոնց համար ես իմ անձս կը 
սրբացնեմ, որպէս զի իրենք ալ 
ճշմարտութիւնով սրբանան։

19 Anonts hamar yes im antzs 
gŭ srpatsnem, vorbes zi irenk al 
jshmardootyoonov srpanan:

19 “And for their sakes I sanctify 
Myself, that they also may be 
sanctified by the truth.
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20 Բայց միայն անոնց համար չեմ 
աղաչեր, այլ բոլոր անոնց համար 
ալ, որոնք անոնց խօսքով ինծի պիտի 
հաւատան.

20 Payts miayn anonts hamar 
chem aghacher, ayl polor anonts 
hamar al, voronk anonts khoskov 
indzi bidi havadan.

20 “I do not pray for these alone, 
but also for those who will believe 
in Me through their word;

21 որպէս զի ամէնքն ալ մէկ ըլլան, 
ինչպէս դո՛ւն, ո՛վ Հայր, իմ մէջս՝ ու ես 
քու մէջդ, որպէս զի անոնք ալ մեր 
մէջ մէկ ըլլան եւ աշխարհ հաւատայ 
թէ դուն ղրկեցիր զիս։

21 vorbes zi amenkn al meg 
ŭllan, inchbes to՛on, o՛v Hayr, im 
mechs՝ oo yes koo mecht, vorbes zi 
anonk al mer mech meg ŭllan yev 
ashkharh havada te toon ghrgetsir 
zis:

21 “that they all may be one, as 
You, Father, are in Me, and I in 
You; that they also may be one 
in Us, that the world may believe 
that You sent Me.

22 Այն փառքը որ դուն ինծի տուիր, 
ես անոնց տուի, որպէս զի մէկ ըլլան՝ 
ինչպէս մենք մէկ ենք.

22 Ayn paṙkŭ vor toon indzi dvir, 
yes anonts dvi, vorbes zi meg 
ŭllan՝ inchbes menk meg yenk.

22 “And the glory which You gave 
Me I have given them, that they 
may be one just as We are one:

23 (ես՝ անոնց մէջ եւ դուն՝ իմ մէջս.) 
որպէս զի իրենք կատարեալ ըլլան 
միութեան մէջ ու աշխարհ գիտնայ 
թէ դո՛ւն ղրկեցիր զիս ու սիրեցիր 
զանոնք՝ ինչպէս զիս սիրեցիր։

23 (yes՝ anonts mech yev toon՝ 
im mechs.) vorbes zi irenk 
gadaryal ŭllan miootyan mech oo 
ashkharh kidna te to՛on ghrgetsir 
zis oo siretsir zanonk՝ inchbes zis 
siretsir:

23 “I in them, and You in Me; that 
they may be made perfect in one, 
and that the world may know that 
You have sent Me, and have loved 
them as You have loved Me.

24 Ո՛վ Հայր, զանոնք որ դուն ինծի 
տուիր, կ՚ուզեմ որ ուր որ ես ըլլամ, 
անոնք ալ ինծի հետ ըլլան, որպէս զի 
տեսնեն իմ փառքս, որ ինծի տուիր. 
վասն զի դուն զիս սիրեցիր աշխարհի 
սկիզբէն առաջ։

24 O՛v Hayr, zanonk vor toon indzi 
dvir, g՚oozem vor oor vor yes ŭllam, 
anonk al indzi hed ŭllan, vorbes 
zi desnen im paṙks, vor indzi dvir. 
vasn zi toon zis siretsir ashkharhi 
sgizpen aṙach:

24 “Father, I desire that they also 
whom You gave Me may be with 
Me where I am, that they may 
behold My glory which You have 
given Me; for You loved Me before 
the foundation of the world.

25 Ո՛վ արդար Հայր, աշխարհ քեզ 
չճանչցաւ, բայց ես քեզ ճանչցայ 
եւ ասոնք ճանչցան թէ դո՛ւն զիս 
ղրկեցիր։

25 O՛v artar Hayr, ashkharh 
kez chjanchtsav, payts yes kez 
janchtsa yev asonk janchtsan te 
to՛on zis ghrgetsir:

25 “O righteous Father! The world 
has not known You, but I have 
known You; and these have known 
that You sent Me.
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26 Քու անունդ անոնց ճանչցուցի ու 
պիտի ճանչցնեմ, որպէս զի այն սէրը, 
որով դուն զիս սիրեցիր, անոնց մէջ 
ըլլայ ու ես ալ անոնց մէջ»։

26 Koo anoont anonts janchtsootsi 
oo bidi janchtsnem, vorbes zi ayn 
serŭ, vorov toon zis siretsir, anonts 
mech ŭlla oo yes al anonts mech»:

26 “And I have declared to them 
Your name, and will declare it, 
that the love with which You 
loved Me may be in them, and I in 
them.”

1 Յիսուս այս բաները ըսելէն 
յետոյ, իր աշակերտներուն հետ 
մէկտեղ Կեդրոն հեղեղատին անդիի 
կողմը գնաց, ուր պարտէզ մը 
կար, որուն մէջ մտան ինք ու իր 
աշակերտները։ ֍

1 Hisoos ays panerŭ ŭselen hedo, 
ir ashagerdneroon hed megdegh 
Getron hegheghadin antii 
goghmŭ knats, oor bardez mŭ 
gar, voroon mech mdan ink oo ir 
ashagerdnerŭ: ֍

1 When Jesus had spoken these 
words, He went out with His 
disciples over the Brook Kidron, 
where there was a garden, which 
He and His disciples entered. ֍


