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ACTS OF THE APOSTLES (20.17ACTS OF THE APOSTLES (20.17ACTS OF THE APOSTLES (20.17ACTS OF THE APOSTLES (20.17----38)38)38)38) 
From Miletus, Paul sent to Ephesus for the elders of the church. When they arrived, he 
said to them: "You know how I lived the whole time I was with you, from the first day I 
came into the province of Asia. I served the Lord with great humility and with tears, 
although I was severely tested by the plots of the Jews. You know that I have not 
hesitated to preach anything that would be helpful to you but have taught you publicly 
and from house to house. I have declared to both Jews and Greeks that they must turn to 
God in repentance and have faith in our Lord Jesus.  
"And now, compelled by the Spirit, I am going to Jerusalem, not knowing what will 
happen to me there. I only know that in every city the Holy Spirit warns me that prison 
and hardships are facing me. However, I consider my life worth nothing to me, if only I 
may finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me-the task of 
testifying to the gospel of God's grace.  
"Now I know that none of you among whom I have gone about preaching the kingdom 
will ever see me again. Therefore, I declare to you today that I am innocent of the blood 
of all men. For I have not hesitated to proclaim to you the whole will of God. Keep watch 
over yourselves and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers. Be 
shepherds of the church of God, which he bought with his own blood. I know that after I 
leave, savage wolves will come in among you and will not spare the flock. Even from 
your own number men will arise and distort the truth in order to draw away disciples 
after them. So be on your guard! Remember that for three years I never stopped warning 
each of you night and day with tears.  
"Now I commit you to God and to the word of his grace, which can build you up and give 
you an inheritance among all those who are sanctified. I have not coveted anyone's silver 
or gold or clothing. You yourselves know that these hands of mine have supplied my 
own needs and the needs of my companions. In everything I did, I showed you that by 
this kind of hard work we must help the weak, remembering the words the Lord Jesus 
himself said: 'It is more blessed to give than to receive.' " 



   
ԱՌԱՔԵԱԼՆԵՐՈՒ ԳՈՐԾԵՐԸ (20.17ԱՌԱՔԵԱԼՆԵՐՈՒ ԳՈՐԾԵՐԸ (20.17ԱՌԱՔԵԱԼՆԵՐՈՒ ԳՈՐԾԵՐԸ (20.17ԱՌԱՔԵԱԼՆԵՐՈՒ ԳՈՐԾԵՐԸ (20.17

Միլետոսէն Պօղոս լուր ղրկեց Եփեսոս եւ եկեղեցոյ երէցները իր քովը կանչեց: Երբ 
անոնք եկան, ըսաւ անոնց. «Դուք անձամբ գիտէք թէ Ասիա գալուս առաջին օրէն ի 
վեր ի՛նչպէս վարուեցայ ձեզի հետ, ամբողջ այս ժամանակամիջոցին: Ամենայն 
խոնարհութեամբ եւ յաճախ արցունքով ծառայեցի Աստուծոյ, հրեաներու նիւթած 
բոլոր փորձութիւն-ները կրելով: Գիտէք թէ բնաւ չքաշուեցայ ձեզմէ, օգտակար 
բաներու մասին խօսեցայ եւ սորվեցուցի ձեզի, հրապարակաւ ըլլայ թէ տան մէջ: 
Թէ՛ հրեաներուն եւ թէ՛ հեթանոսներուն տուի նոյն վկայութիւնը եւ պատգամը՝ 
ապաշխարութեամբ Աստուծոյ դառնալու եւ մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի 
հաւատալու: 
Հիմա, ահաւասիկ, Սուրբ Հոգիին մղումով Երու
ի՛նչ պիտի պատահի ինծի: Միայն գիտեմ թէ ամէն մէկ քաղաքի մէջ Սուրբ Հոգին 
կ՚ազդարարէ ինծի՝ ըսելով թէ բանտարկութիւն եւ նեղութիւն կը սպասեն ինծի: 
Բայց հոգս չէ. ինծի համար կարեւորը կեանքս չէ, այլ կ՚ուզեմ ուրախութեամբ իր 
վախճանին հասցնել սկսած գործս, այն պաշտօնը որ Տէր Յիսուս տուաւ ինծի՝ 
Աստուծոյ շնորհքը աւետարանելու:
Հիմա գիտեմ թէ այսուհետեւ պիտի չտեսնէք զիս: Եկայ ձեզի բոլորիդ, շրջեցայ եւ 
Աստուծոյ արքայութիւնը քարոզեցի, եւ ահաւասիկ կը յայտարարեմ այսօր թէ 
խիղճս հանդարտ է, որովհետեւ ա
կամքը: Հսկեցէ՛ք ձեր անձերուն եւ ձեր ամբողջ հօտին, որուն տեսուչ կարգեց ձեզ 
Սուրբ Հոգին: Հովուեցէ՛ք Քրիստոսի եկեղեցին, զոր ան իր արեամբ գնեց: 
Որովհետեւ գիտեմ թէ իմ մեկնումէս վերջ յափշտակիչ գայլեր պիտի մտնեն ձեր 
մէջ, որոնք պիտի չխնայեն հօտին: Ձեր մէջէն եւս պիտի ելլեն շատեր որոնք սխալ 
բաներ պիտի ուսուցանեն, հաւատացեալները իրենց ետեւէն տանելու համար: 
Հետեւաբար արթուն եղէք, յիշեցէք թէ ի՛նչպէս երեք տարի անդադար գիշեր ու 
ցերեկ արցունքով խրատեցի իւրաքանչիւրդ: Եւ հիմա ձեզ կը յանձ
իր շնորհքի աւետարանին, որ կրնայ ձեզ հոգեւորապէս աճեցնել եւ իր բոլոր 
սուրբերուն ժառանգակից դարձնել: Ոեւէ մէկուն արծաթին, ոսկիին կամ 
հագուստին չցանկացի: Դուք ինքնին գիտէք թէ իմ այս ձեռքերովս շահեցայ եւ 
հոգացի թէ՛ իմ եւ թէ՛ ընկերակիցներուս պէտ
տուի՝ թէ այսպէս պէտք է աշխատիլ եւ տկարներուն օգնել, յիշելով Տէր Յիսուսի 
այն խօսքը, թէ "Աւելի երջանկաբեր է տալը քան առնելը"

ԱՌԱՔԵԱԼՆԵՐՈՒ ԳՈՐԾԵՐԸ (20.17ԱՌԱՔԵԱԼՆԵՐՈՒ ԳՈՐԾԵՐԸ (20.17ԱՌԱՔԵԱԼՆԵՐՈՒ ԳՈՐԾԵՐԸ (20.17ԱՌԱՔԵԱԼՆԵՐՈՒ ԳՈՐԾԵՐԸ (20.17----38)38)38)38) 
Միլետոսէն Պօղոս լուր ղրկեց Եփեսոս եւ եկեղեցոյ երէցները իր քովը կանչեց: Երբ 

Դուք անձամբ գիտէք թէ Ասիա գալուս առաջին օրէն ի 
վեր ի՛նչպէս վարուեցայ ձեզի հետ, ամբողջ այս ժամանակամիջոցին: Ամենայն 
խոնարհութեամբ եւ յաճախ արցունքով ծառայեցի Աստուծոյ, հրեաներու նիւթած 

ները կրելով: Գիտէք թէ բնաւ չքաշուեցայ ձեզմէ, օգտակար 
բաներու մասին խօսեցայ եւ սորվեցուցի ձեզի, հրապարակաւ ըլլայ թէ տան մէջ: 
Թէ՛ հրեաներուն եւ թէ՛ հեթանոսներուն տուի նոյն վկայութիւնը եւ պատգամը՝ 
ապաշխարութեամբ Աստուծոյ դառնալու եւ մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի 

Հիմա, ահաւասիկ, Սուրբ Հոգիին մղումով Երուսաղէմ կ՚երթամ: Չեմ գիտեր թէ հոն 
ի՛նչ պիտի պատահի ինծի: Միայն գիտեմ թէ ամէն մէկ քաղաքի մէջ Սուրբ Հոգին 
կ՚ազդարարէ ինծի՝ ըսելով թէ բանտարկութիւն եւ նեղութիւն կը սպասեն ինծի: 
Բայց հոգս չէ. ինծի համար կարեւորը կեանքս չէ, այլ կ՚ուզեմ ուրախութեամբ իր 

սցնել սկսած գործս, այն պաշտօնը որ Տէր Յիսուս տուաւ ինծի՝ 
Աստուծոյ շնորհքը աւետարանելու:
Հիմա գիտեմ թէ այսուհետեւ պիտի չտեսնէք զիս: Եկայ ձեզի բոլորիդ, շրջեցայ եւ 
Աստուծոյ արքայութիւնը քարոզեցի, եւ ահաւասիկ կը յայտարարեմ այսօր թէ 
խիղճս հանդարտ է, որովհետեւ առանց քաշուելու յայտնեցի ձեզի Աստուծոյ 
կամքը: Հսկեցէ՛ք ձեր անձերուն եւ ձեր ամբողջ հօտին, որուն տեսուչ կարգեց ձեզ 
Սուրբ Հոգին: Հովուեցէ՛ք Քրիստոսի եկեղեցին, զոր ան իր արեամբ գնեց: 
Որովհետեւ գիտեմ թէ իմ մեկնումէս վերջ յափշտակիչ գայլեր պիտի մտնեն ձեր 

ք պիտի չխնայեն հօտին: Ձեր մէջէն եւս պիտի ելլեն շատեր որոնք սխալ 
բաներ պիտի ուսուցանեն, հաւատացեալները իրենց ետեւէն տանելու համար: 
Հետեւաբար արթուն եղէք, յիշեցէք թէ ի՛նչպէս երեք տարի անդադար գիշեր ու 
ցերեկ արցունքով խրատեցի իւրաքանչիւրդ: Եւ հիմա ձեզ կը յանձ
իր շնորհքի աւետարանին, որ կրնայ ձեզ հոգեւորապէս աճեցնել եւ իր բոլոր 
սուրբերուն ժառանգակից դարձնել: Ոեւէ մէկուն արծաթին, ոսկիին կամ 
հագուստին չցանկացի: Դուք ինքնին գիտէք թէ իմ այս ձեռքերովս շահեցայ եւ 
հոգացի թէ՛ իմ եւ թէ՛ ընկերակիցներուս պէտքերը: Եւ կեանքիս օրինակով ցոյց 
տուի՝ թէ այսպէս պէտք է աշխատիլ եւ տկարներուն օգնել, յիշելով Տէր Յիսուսի 
այն խօսքը, թէ "Աւելի երջանկաբեր է տալը քան առնելը"»: 

  

  
 
 

Միլետոսէն Պօղոս լուր ղրկեց Եփեսոս եւ եկեղեցոյ երէցները իր քովը կանչեց: Երբ 
Դուք անձամբ գիտէք թէ Ասիա գալուս առաջին օրէն ի 

վեր ի՛նչպէս վարուեցայ ձեզի հետ, ամբողջ այս ժամանակամիջոցին: Ամենայն 
խոնարհութեամբ եւ յաճախ արցունքով ծառայեցի Աստուծոյ, հրեաներու նիւթած 

ները կրելով: Գիտէք թէ բնաւ չքաշուեցայ ձեզմէ, օգտակար 
բաներու մասին խօսեցայ եւ սորվեցուցի ձեզի, հրապարակաւ ըլլայ թէ տան մէջ: 
Թէ՛ հրեաներուն եւ թէ՛ հեթանոսներուն տուի նոյն վկայութիւնը եւ պատգամը՝ 
ապաշխարութեամբ Աստուծոյ դառնալու եւ մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի 

սաղէմ կ՚երթամ: Չեմ գիտեր թէ հոն 
ի՛նչ պիտի պատահի ինծի: Միայն գիտեմ թէ ամէն մէկ քաղաքի մէջ Սուրբ Հոգին 
կ՚ազդարարէ ինծի՝ ըսելով թէ բանտարկութիւն եւ նեղութիւն կը սպասեն ինծի: 
Բայց հոգս չէ. ինծի համար կարեւորը կեանքս չէ, այլ կ՚ուզեմ ուրախութեամբ իր 

սցնել սկսած գործս, այն պաշտօնը որ Տէր Յիսուս տուաւ ինծի՝ 
Աստուծոյ շնորհքը աւետարանելու: 
Հիմա գիտեմ թէ այսուհետեւ պիտի չտեսնէք զիս: Եկայ ձեզի բոլորիդ, շրջեցայ եւ 
Աստուծոյ արքայութիւնը քարոզեցի, եւ ահաւասիկ կը յայտարարեմ այսօր թէ 

ռանց քաշուելու յայտնեցի ձեզի Աստուծոյ 
կամքը: Հսկեցէ՛ք ձեր անձերուն եւ ձեր ամբողջ հօտին, որուն տեսուչ կարգեց ձեզ 
Սուրբ Հոգին: Հովուեցէ՛ք Քրիստոսի եկեղեցին, զոր ան իր արեամբ գնեց: 
Որովհետեւ գիտեմ թէ իմ մեկնումէս վերջ յափշտակիչ գայլեր պիտի մտնեն ձեր 

ք պիտի չխնայեն հօտին: Ձեր մէջէն եւս պիտի ելլեն շատեր որոնք սխալ 
բաներ պիտի ուսուցանեն, հաւատացեալները իրենց ետեւէն տանելու համար: 
Հետեւաբար արթուն եղէք, յիշեցէք թէ ի՛նչպէս երեք տարի անդադար գիշեր ու 
ցերեկ արցունքով խրատեցի իւրաքանչիւրդ: Եւ հիմա ձեզ կը յանձնեմ Աստուծոյ եւ 
իր շնորհքի աւետարանին, որ կրնայ ձեզ հոգեւորապէս աճեցնել եւ իր բոլոր 
սուրբերուն ժառանգակից դարձնել: Ոեւէ մէկուն արծաթին, ոսկիին կամ 
հագուստին չցանկացի: Դուք ինքնին գիտէք թէ իմ այս ձեռքերովս շահեցայ եւ 

քերը: Եւ կեանքիս օրինակով ցոյց 
տուի՝ թէ այսպէս պէտք է աշխատիլ եւ տկարներուն օգնել, յիշելով Տէր Յիսուսի 



Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not 
known. But we know that when Christ appears,
him as he is. All who have this hope in him purify themselves, just as he is pure.

Everyone who sins breaks the law; in fact, sin is lawlessness. 
appeared so that he might take away our sins. And in him is no sin. 
him keeps on sinning. No one who continues to sin has either seen him or known him.

Սիրելինե՛ր, հիմա մենք Աստուծոյ զաւակներն ենք, եւ տակաւին բացայայտ չէ թէ 
ի՛նչ պիտի ըլլանք. բայց գիտենք թէ երբ ինք երեւնայ՝ իրեն պէս պիտի ըլլանք, 
որովհետեւ պիտի տեսնենք զինք՝ ինչպէս որ է: 
կը մաքրագործէ ինքզինք՝ ինչպէս ան մաքուր է:

Ո՛վ որ մեղք կը գործէ՝ կը գործէ նաեւ անօրէնութիւն, եւ բո՛ւն մեղքը՝ 
անօրէնութիւնն է: Եւ գիտէք թէ ան յայտնուեցաւ՝ որպէսզի
անոր մէջ մեղք չկայ: Ո՛վ որ կը բնակի անոր մէջ՝ չի մեղանչեր. ո՛վ որ մեղանչէ, 
տեսած չէ զայն ու ճանչցած չէ զայն: 

THE GOSPEL OF JESUS CHRISTTHE GOSPEL OF JESUS CHRISTTHE GOSPEL OF JESUS CHRISTTHE GOSPEL OF JESUS CHRIST
Jesus said, "For judgment I have come into this world, so that the blind will see and those 
who see will become blind."  
Some Pharisees who were with him heard him say this and asked, "What? Are we blind 
too?"  
Jesus said, "If you were blind, you would no
can see, your guilt remains.
"I tell you the truth, the man who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in 
by some other way, is a thief and a robber. The man who enters by the gate is the 
shepherd of his sheep. The watchman opens the gate for him, and the sheep listen to his 
voice. He calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought out all 
his own, he goes on ahead of them, and his sheep follow him because they know his 
voice. But they will never follow a stranger; in fact, they will run away from him because 
they do not recognize a stranger's voice." Jesus used this figure of speech, but they did not 
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Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not 
known. But we know that when Christ appears,a we shall be like him, for we shall see 

All who have this hope in him purify themselves, just as he is pure.

Everyone who sins breaks the law; in fact, sin is lawlessness. But you know 
appeared so that he might take away our sins. And in him is no sin. No one who lives in 
him keeps on sinning. No one who continues to sin has either seen him or known him.
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տուծոյ զաւակներն ենք, եւ տակաւին բացայայտ չէ թէ 
ի՛նչ պիտի ըլլանք. բայց գիտենք թէ երբ ինք երեւնայ՝ իրեն պէս պիտի ըլլանք, 
որովհետեւ պիտի տեսնենք զինք՝ ինչպէս որ է: Ո՛վ որ այս յոյսը ունի անոր վրայ, 

ործէ ինքզինք՝ ինչպէս ան մաքուր է: 

Ո՛վ որ մեղք կը գործէ՝ կը գործէ նաեւ անօրէնութիւն, եւ բո՛ւն մեղքը՝ 
Եւ գիտէք թէ ան յայտնուեցաւ՝ որպէսզի քաւէ մեր մեղքերը. բայց 

Ո՛վ որ կը բնակի անոր մէջ՝ չի մեղանչեր. ո՛վ որ մեղանչէ, 
տեսած չէ զայն ու ճանչցած չէ զայն:  

    

    
THE GOSPEL OF JESUS CHRISTTHE GOSPEL OF JESUS CHRISTTHE GOSPEL OF JESUS CHRISTTHE GOSPEL OF JESUS CHRIST    ACCORDING TO JOHN (9.39ACCORDING TO JOHN (9.39ACCORDING TO JOHN (9.39ACCORDING TO JOHN (9.39

Jesus said, "For judgment I have come into this world, so that the blind will see and those 

Some Pharisees who were with him heard him say this and asked, "What? Are we blind 

Jesus said, "If you were blind, you would not be guilty of sin; but now that you claim you 
can see, your guilt remains.
"I tell you the truth, the man who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in 
by some other way, is a thief and a robber. The man who enters by the gate is the 

d of his sheep. The watchman opens the gate for him, and the sheep listen to his 
voice. He calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought out all 
his own, he goes on ahead of them, and his sheep follow him because they know his 

But they will never follow a stranger; in fact, they will run away from him because 
they do not recognize a stranger's voice." Jesus used this figure of speech, but they did not 

Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made 
we shall be like him, for we shall see 

All who have this hope in him purify themselves, just as he is pure. 

But you know that he 
No one who lives in 

him keeps on sinning. No one who continues to sin has either seen him or known him. 

տուծոյ զաւակներն ենք, եւ տակաւին բացայայտ չէ թէ 
ի՛նչ պիտի ըլլանք. բայց գիտենք թէ երբ ինք երեւնայ՝ իրեն պէս պիտի ըլլանք, 

Ո՛վ որ այս յոյսը ունի անոր վրայ, 

Ո՛վ որ մեղք կը գործէ՝ կը գործէ նաեւ անօրէնութիւն, եւ բո՛ւն մեղքը՝ 
քաւէ մեր մեղքերը. բայց 

Ո՛վ որ կը բնակի անոր մէջ՝ չի մեղանչեր. ո՛վ որ մեղանչէ, 

ACCORDING TO JOHN (9.39ACCORDING TO JOHN (9.39ACCORDING TO JOHN (9.39ACCORDING TO JOHN (9.39----10.10)10.10)10.10)10.10) 
Jesus said, "For judgment I have come into this world, so that the blind will see and those 

Some Pharisees who were with him heard him say this and asked, "What? Are we blind 

t be guilty of sin; but now that you claim you 
can see, your guilt remains. 
"I tell you the truth, the man who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in 
by some other way, is a thief and a robber. The man who enters by the gate is the 

d of his sheep. The watchman opens the gate for him, and the sheep listen to his 
voice. He calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought out all 
his own, he goes on ahead of them, and his sheep follow him because they know his 

But they will never follow a stranger; in fact, they will run away from him because 
they do not recognize a stranger's voice." Jesus used this figure of speech, but they did not 



understand what he was telling them.  
Therefore Jesus said again, "I tell you the truth, I am the gate for the sheep. All who ever 
came before me were thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. I am the 
gate; whoever enters through me will be saved. He will come in and go out, and find 
pasture. The thief comes only to steal and kill and destroy; I have come that they may 
have life, and have it to the full. 
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Յիսուս ըսաւ. «Աշխարհ եկայ յայտնելու թէ որո՛նք են կոյրերը եւ որոնք՝ 
տեսնողները. որպէսզի կոյրերը տեսնեն եւ անոնք որ կը տեսնեն՝ կուրնան»:  
Փարիսեցիներէն ոմանք որոնք իր շուրջն էին, լսեցին ասիկա եւ հարցուցին. 
«Արդեօք մե՞նք ալ կոյր ենք»:  
Յիսուս անոնց պատասխանեց. «Եթէ կոյր ըլլայիք, մեղք պիտի չունենայիք. բայց 
քանի կ՛ըսէք թէ կը տեսնէք, կը նշանակէ թէ ձեր մեղաւոր ըլլալը կը հաստատէք: 
Հաստատ գիտցէք, ան որ ոչխարներուն փարախը դռնէն չի մտներ, այլ ուրիշ տեղէ 
կը մագլցի, անիկա գող է եւ աւազակ. իսկ ան որ դռնէն կը մտնէ, անիկա 
ոչխարներուն հովիւն է: Դռնապանը դուռը կը բանայ անոր եւ ոչխարները իր 
ձայնին կը հետեւին: Իրենց անուններով կը կանչէ իր ոչխարները եւ դուրս կը 
տանի զանոնք: Եւ երբ իր ոչխարները դուրս կը հանէ, ի՛նք կ՚առաջնորդէ, եւ 
ոչխարները կը հետեւին իրեն, որովհետեւ իր ձայնը կը ճանչնան: Օտարին չեն 
հետեւիր. ընդհակառակը, կը փախչին անկէ, որովհետեւ օտարներու ձայնը չեն 
ճանչնար»: 
Յիսուս այս առակը խօսեցաւ անոնց, սակայն անոնք չհասկցան թէ ի՛նչ ըսել 
կ՚ուզէր իրենց: Ուստի Յիսուս կրկին ըսաւ անոնց. «Հաստատ գիտցէք, թէ ե՛ս եմ 
ոչխարներուն դուռը: Բոլոր անոնք որոնք ինձմէ առաջ եկան, գող էին եւ աւազակ. 
բայց ոչխարները անոնց չհետեւեցան: Ես եմ դուռը. ով որ ինձմէ անցնելով ներս 
մտնէ՝ պիտի փրկուի. պիտի մտնէ եւ ելլէ եւ ճարակ գտնէ: Գողը կու գայ միայն 
գողնալու, սպաննելու եւ փճացնելու համար: Ես եկայ որպէսզի կեանք ունենան, եւ 
լեցուն կեանք ունենան»: 

 
 


