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Է. Շաբաթ զկնի Ս. ԽաչիԷ. Շաբաթ զկնի Ս. Խաչի
Armenian Apostolic ChurchArmenian Apostolic Church
Daily Variables & ReadingsDaily Variables & Readings Eighth Week after Holy CrossEighth Week after Holy Cross

2021-11-06 2021-11-06 2021-11-06

Շաբաթ Shapat Saturday

Սրբոց հրեշտակապետացն Գաբրիելի եւ Միքայելի եւ 
ամենայն երկնային զօրացն

Srpots hreshdagabedatsn Kaprieli yev Mikayeli 
yev amenayn yergnayin zoratsn

Holy Archangels Gabriel and Michael and all the 
Heavenly Angels

ԱՁ Ayp-Tsa Ayp-Tsa

Ընթերցուածս Ծննդոց 19.1-11 Ընթերցուածս Ծննդոց 19.1-11 
(ARWA)(ARWA)

Ŭntertsvadzs Dznntots 19.1-11 Ŭntertsvadzs Dznntots 19.1-11 
(ARWA)(ARWA)

A Reading from the First Book A Reading from the First Book 
of Moses called Genesis 19:1-11 of Moses called Genesis 19:1-11 

(NKJV)(NKJV)

1 Այն երկու հրեշտակները իրիկուան 
դէմ Սոդոմ գացին։ Ղովտ Սոդոմի 
դուռը նստեր էր։ Ղովտ տեսնելով՝ 
զանոնք դիմաւորելու ելաւ ու 
իր երեսը մինչեւ գետին ծռելով 
խոնարհութիւն ըրաւ

1 Ayn yergoo hreshdagnerŭ 
irigvan tem Sotom katsin: Ghovd 
Sotomi tooṙŭ nsder er: Ghovd 
desnelov՝ zanonk timavoreloo 
yelav oo ir yeresŭ minchev kedin 
dzṙelov khonarhootyoon ŭrav

1 Now the two angels came to 
Sodom in the evening, and Lot was 
sitting in the gate of Sodom. When 
Lot saw them, he rose to meet 
them, and he bowed himself with 
his face toward the ground.

2 Ու ըսաւ. «Աղէ՜, իմ տէրերս, 
կ՚աղաչեմ, ձեր ծառային տունը մտէք 
եւ գիշերը հոն կեցէք ու ոտքերնիդ 
լուացէք ու առտուն կանուխ ելէք ու 
ձեր ճամբան գացէք»։ Անոնք ըսին. 
«Ո՛չ, գիշերը փողոցը կը կենանք»։

2 Oo ŭsav. «Aghe՜, im derers, 
g՚aghachem, tzer dzaṙayin doonŭ 
mdek yev kisherŭ hon getsek 
oo vodkernit lvatsek oo aṙdoon 
ganookh yelek oo tzer jampan 
katsek»: Anonk ŭsin. «Vo՛ch, 
kisherŭ poghotsŭ gŭ genank»:

2 And he said, “Here now, my 
lords, please turn in to your 
servant's house and spend the 
night, and wash your feet; then 
you may rise early and go on your 
way.” And they said, “No, but we 
will spend the night in the open 
square.”

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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3 Ղովտ շատ բռնադատեց զանոնք ու 
անոր դարձան եւ անոր տունը մտան 
ու անոնց խնճոյք ըրաւ եւ բաղարջ 
եփեց ու կերան։

3 Ghovd shad pṙnatadets zanonk 
oo anor tartzan yev anor doonŭ 
mdan oo anonts khnjooyk ŭrav yev 
pagharch yepets oo geran:

3 But he insisted strongly; so they 
turned in to him and entered his 
house. Then he made them a feast, 
and baked unleavened bread, and 
they ate.

4 Բայց անոնց պառկելէն առաջ 
քաղաքին մարդիկը, այսինքն 
Սոդոմացիները, երիտասարդներէն 
մինչեւ ծերերը, ամէն կողմէն բոլոր 
ժողովուրդը տունը շրջապատեցին

4 Payts anonts baṙgelen aṙach 
kaghakin martigŭ, aysinkn 
Sotomatsinerŭ, yeridasartneren 
minchev dzererŭ, amen goghmen 
polor jhoghovoortŭ doonŭ 
shrchabadetsin

4 Now before they lay down, the 
men of the city, the men of Sodom, 
both old and young, all the people 
from every quarter, surrounded 
the house.

5 Եւ Ղովտը կանչեցին ու անոր ըսին. 
«Ո՞ւր են այն մարդիկը, որոնք այս 
գիշեր քեզի եկան. զանոնք դուրս 
հանէ մեզի, որ գիտնանք զանոնք»։

5 Yev Ghovdŭ ganchetsin oo anor 
ŭsin. «Vo՞vr yen ayn martigŭ, 
voronk ays kisher kezi yegan. 
zanonk toors hane mezi, vor 
kidnank zanonk»:

5 And they called to Lot and said 
to him, “Where are the men who 
came to you tonight? Bring them 
out to us that we may know them 
carnally.”

6 Եւ Ղովտ դռնէն դուրս ելաւ անոնց 
քով ու իր ետեւէն դուռը գոցեց

6 Yev Ghovd tṙnen toors yelav 
anonts kov oo ir yedeven tooṙŭ 
kotsets

6 So Lot went out to them through 
the doorway, shut the door behind 
him,

7 Եւ ըսաւ. «Եղբայրներս, կ՚աղաչեմ 
ձեզի, չարութիւն մի՛ ընէք։

7 Yev ŭsav. «Yeghpayrners, 
g՚aghachem tzezi, charootyoon mi՛ 
ŭnek:

7 and said, “Please, my brethren, 
do not do so wickedly!

8 Ահա հիմա երկու աղջիկ ունիմ, 
որոնք այր մարդ չեն գիտեր. զանոնք 
հիմա ձեզի դուրս հանեմ ու ձեր աչքին 
առջեւ աղէկ եղածը ըրէք անոնց, 
բայց միայն այս մարդոցը բան մը մի՛ 
ընէք. քանզի անոնք իմ յարկիս շուքին 
տակ մտան»։

8 Aha hima yergoo aghchig oonim, 
voronk ayr mart chen kider. 
zanonk hima tzezi toors hanem oo 
tzer achkin aṙchev agheg yeghadzŭ 
ŭrek anonts, payts miayn ays 
martotsŭ pan mŭ mi՛ ŭnek. kanzi 
anonk im hargis shookin dag 
mdan»:

8 “See now, I have two daughters 
who have not known a man; 
please, let me bring them out to 
you, and you may do to them as 
you wish; only do nothing to these 
men, since this is the reason they 
have come under the shadow of my 
roof.”
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9 Անոնք ըսին. «Մէկդի՛ կեցիր» ու 
ըսին ալ. «Ասիկա պանդխտութեան 
եկաւ ու դատաստան ընել կ՚ուզէ։ 
Հիմա քեզի անոնցմէ գէշը կ՚ընենք»։ 
Սաստիկ բռնադատեցին մարդը, 
այսինքն Ղովտը ու դուռը կոտրելու 
մօտեցան։

9 Anonk ŭsin. «Megti՛ getsir» oo 
ŭsin al. «Asiga bantkhdootyan 
yegav oo tadasdan ŭnel g՚ooze: 
Hima kezi anontsme keshŭ 
g՚ŭnenk»: Sasdig pṙnatadetsin 
martŭ, aysinkn Ghovdŭ oo tooṙŭ 
godreloo modetsan:

9 And they said, “Stand back!” 
Then they said, “This one came in 
to stay here, and he keeps acting 
as a judge; now we will deal worse 
with you than with them.” So they 
pressed hard against the man Lot, 
and came near to break down the 
door.

10 Բայց այն մարդիկը ձեռքերնին 
երկնցուցին ու Ղովտը տանը մէջ 
քովերնին առին ու դուռը գոցեցին

10 Payts ayn martigŭ tzeṙkernin 
yergntsootsin oo Ghovdŭ danŭ 
mech kovernin aṙin oo tooṙŭ 
kotsetsin

10 But the men reached out their 
hands and pulled Lot into the 
house with them, and shut the 
door.

11 Եւ դուռը կայնած մարդիկը 
կուրութեամբ զարկին՝ պզտիկէն 
մինչեւ մեծը՝ այնպէս որ դուռը 
փնտռելէն յոգնեցան։ ֍

11 Yev tooṙŭ gaynadz martigŭ 
goorootyamp zargin՝ bzdigen 
minchev medzŭ՝ aynbes vor tooṙŭ 
pndṙelen hoknetsan: ֍

11 And they struck the men who 
were at the doorway of the house 
with blindness, both small and 
great, so that they became weary 
trying to find the door. ֍

Ընթերցուածս Յոբայ 38.1-11 Ընթերցուածս Յոբայ 38.1-11 
(ARWA)(ARWA)

Ŭntertsvadzs Hopa 38.1-11 Ŭntertsvadzs Hopa 38.1-11 
(ARWA)(ARWA)

A Reading from the Book of Job A Reading from the Book of Job 
38:1-11 (NKJV)38:1-11 (NKJV)

1 Այն ատեն Եհովա փոթորիկին մէջէն 
պատասխան տալով Յոբին՝ ըսաւ.

1 Ayn aden Yehova potorigin 
mechen badaskhan dalov Hopin՝ 
ŭsav.

1 Then the LORD answered Job 
out of the whirlwind, and said:

2 «Ո՞վ է ատիկա, որ անիմաստ 
խօսքերով Խորհուրդը կը նսեմացնէ։

2 «O՞v e adiga, vor animasd 
khoskerov Khorhoortŭ gŭ 
nsematsne:

2 “Who is this who darkens counsel 
By words without knowledge?

3 Հիմա կտրիճի պէս մէջքդ պնդէ՛. 
Քեզի հարցնեմ եւ քու գիտցածդ ինծի 
իմացո՛ւր։

3 Hima gdriji bes mechkt bnte՛. 
Kezi hartsnem yev koo kidtsadzt 
indzi imatso՛or:

3 Now prepare yourself like a man; 
I will question you, and you shall 
answer Me.
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4 Ո՞ւր էիր դուն՝ երբ ես երկրին 
հիմերը կը դնէի. Ըսէ՛ ինծի՝ եթէ 
իմաստութիւն ունիս։

4 O՞or eir toon՝ yerp yes yergrin 
himerŭ gŭ tnei. Ŭse՛ indzi՝ yete 
imasdootyoon oonis:

4 “Where were you when I laid the 
foundations of the earth? Tell Me, 
if you have understanding.

5 Եթէ գիտես՝ ըսէ՛ ո՞վ դրաւ անոր 
չափերը, Կամ թէ անոր վրայ լարը ո՞վ 
քաշեց։

5 Yete kides՝ ŭse՛ o՞v trav anor 
chaperŭ, Gam te anor vra larŭ o՞v 
kashets:

5 Who determined its 
measurements? Surely you know! 
Or who stretched the line upon it?

6 Անոր հիմերը ինչի՞ վրայ 
հաստատուած են, Կամ թէ անոր 
անկիւնին քարը ո՞վ դրաւ,

6 Anor himerŭ inchi՞ vra 
hasdadvadz yen, Gam te anor 
angyoonin karŭ o՞v trav,

6 To what were its foundations 
fastened? Or who laid its 
cornerstone,

7 Երբ առաւօտեան աստղերը 
մէկտեղ փառաբանութիւն կ՚ընէին 
Ու երբ Աստուծոյ բոլոր որդիները 
ցնծութեամբ կ՚աղաղակէին։

7 Yerp aṙavodyan asdgherŭ 
megdegh paṙapanootyoon g՚ŭnein 
Oo yerp Asdoodzo polor vortinerŭ 
tsndzootyamp g՚aghaghagein:

7 When the morning stars sang 
together, And all the sons of God 
shouted for joy?

8 Նաեւ ծովը՝ որովայնէն յարձակելով 
ելած ժամանակը՝ Ո՞վ գոցեց զանիկա 
դռներով,

8 Nayev dzovŭ՝ vorovaynen 
hartzagelov yeladz jhamanagŭ՝ O՞v 
kotsets zaniga tṙnerov,

8 “Or who shut in the sea with 
doors, When it burst forth and 
issued from the womb;

9 Երբ ամպը անոր հանդերձ դրի Ու 
մէգը՝ խանձարուր

9 Yerp ambŭ anor hantertz tri Oo 
mekŭ՝ khantzaroor

9 When I made the clouds its 
garment, And thick darkness its 
swaddling band;

10 Եւ անոր վրայ իմ հրամաններս 
հաստատելով՝ Անոր փականք ու 
դռներ դրի

10 Yev anor vra im hramanners 
hasdadelov՝ Anor pagank oo tṙner 
tri

10 When I fixed My limit for it, 
And set bars and doors;

11 Ու ըսի անոր. ‘Մինչեւ հոս եկուր ու 
անդին մի՛ անցնիր Եւ քու ալիքներուդ 
հպարտութիւնը հոս թող դադարի’։ ֍

11 Oo ŭsi anor. ‘Minchev hos 
yegoor oo antin mi՛ antsnir Yev koo 
alikneroot hbardootyoonŭ hos togh 
tatari’: ֍

11 When I said, ‘This far you may 
come, but no farther, And here 
your proud waves must stop!’ ֍
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Ընթերցուածս Յեսայեայ Մարգարէէ Ընթերցուածս Յեսայեայ Մարգարէէ 
6.1-13 (ARWA)6.1-13 (ARWA)

Ŭntertsvadzs Hesayya Markaree Ŭntertsvadzs Hesayya Markaree 
6.1-13 (ARWA)6.1-13 (ARWA)

A Reading from the Prophecy of A Reading from the Prophecy of 
Isaiah 6:1-13 (NKJV)Isaiah 6:1-13 (NKJV)

1 Ոզիա թագաւորին մահուան տարին 
Տէրը տեսայ, որ բարձր ու վերացած 
աթոռի վրայ նստեր էր։ Անոր 
քղանցքը տաճարը կը լեցնէր։

1 Vozia takavorin mahvan darin 
Derŭ desa, vor partzr oo veratsadz 
atoṙi vra nsder er: Anor kghantskŭ 
dajarŭ gŭ letsner:

1 In the year that King Uzziah 
died, I saw the Lord sitting on a 
throne, high and lifted up, and the 
train of His robe filled the temple.

2 Վերի կողմը սերովբէները կը 
կենային անոր առջեւ, որոնց ամէն 
մէկը վեց թեւ ունէր։ Երկուքով 
երեսնին կը ծածկէին, երկուքով 
ոտքերնին կը ծածկէին ու երկուքով 
կը թռչէին։

2 Veri goghmŭ serovpenerŭ gŭ 
genayin anor aṙchev, voronts amen 
megŭ vets tev ooner: Yergookov 
yeresnin gŭ dzadzgein, yergookov 
vodkernin gŭ dzadzgein oo 
yergookov gŭ tṙchein:

2 Above it stood seraphim; each 
one had six wings: with two he 
covered his face, with two he 
covered his feet, and with two he 
flew.

3 Եւ փոփոխակի կ՚աղաղակէին ու 
կ՚ըսէին. «Սուրբ, Սուրբ, Սո՛ւրբ է 
զօրքերու Տէրը. Բոլոր երկիր անոր 
փառքովը լեցուն է»։

3 Yev popokhagi g՚aghaghagein 
oo g՚ŭsein. «Soorp, Soorp, So՛orp e 
zorkeroo Derŭ. Polor yergir anor 
paṙkovŭ letsoon e»:

3 And one cried to another and 
said: “Holy, holy, holy is the LORD 
of hosts; The whole earth is full of 
His glory!”

4 Եւ աղաղակին ձայնէն դրան 
սեմերուն հիմերը շարժեցան եւ տունը 
ծուխով լեցուեցաւ։

4 Yev aghaghagin tzaynen tran 
semeroon himerŭ sharjhetsan yev 
doonŭ dzookhov letsvetsav:

4 And the posts of the door were 
shaken by the voice of him who 
cried out, and the house was filled 
with smoke.

5 Եւ ըսի. «Վա՜յ ինծի, ահա կը 
կորսուիմ. Վասն զի ես պիղծ շրթունք 
ունեցող մարդ մըն եմ Ու պղծաշուրթն 
ժողովուրդի մէջ կը բնակիմ Եւ իմ 
աչքերս զօրքերու Տէրը, Թագաւորը 
տեսան»։

5 Yev ŭsi. «Va՜y indzi, aha gŭ 
gorsvim. Vasn zi yes bighdz 
shrtoonk oonetsogh mart mŭn yem 
Oo bghdzashoortn jhoghovoorti 
mech gŭ pnagim Yev im achkers 
zorkeroo Derŭ, Takavorŭ desan»:

5 So I said: “Woe is me, for I am 
undone! Because I am a man of 
unclean lips, And I dwell in the 
midst of a people of unclean lips; 
For my eyes have seen the King, 
The LORD of hosts.”



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 6 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

6 Բայց սերովբէներէն մէկը իմ կողմս 
թռաւ ու ձեռքը կրակի կայծ մը ունէր, 
որ սեղանէն ունելիով առած էր։

6 Payts serovpeneren megŭ im 
goghms tṙav oo tzeṙkŭ gragi gaydz 
mŭ ooner, vor seghanen ooneliov 
aṙadz er:

6 Then one of the seraphim flew to 
me, having in his hand a live coal 
which he had taken with the tongs 
from the altar.

7 Եւ բերնիս դպցնելով՝ ըսաւ. «Ահա 
ասիկա քու շրթունքներուդ դպաւ Ու 
քու անօրէնութիւնդ վերցուեցաւ Եւ 
մեղքիդ քաւութիւն եղաւ»։

7 Yev pernis tbtsnelov՝ ŭsav. «Aha 
asiga koo shrtoonkneroot tbav Oo 
koo anorenootyoont vertsvetsav 
Yev meghkit kavootyoon yeghav»:

7 And he touched my mouth with 
it, and said: “Behold, this has 
touched your lips; Your iniquity is 
taken away, And your sin purged.”

8 Ետքը լսեցի Տէրոջը ձայնը, որ ըսաւ. 
«Ո՞վ ղրկեմ եւ մեզի համար ո՞վ պիտի 
երթայ»։ Ու ես ըսի. «Ահաւասիկ ես. 
զի՛ս ղրկէ»։

8 Yedkŭ lsetsi Derochŭ tzaynŭ, 
vor ŭsav. «O՞v ghrgem yev mezi 
hamar o՞v bidi yerta»: Oo yes ŭsi. 
«Ahavasig yes. zi՛s ghrge»:

8 Also I heard the voice of the 
Lord, saying: “Whom shall I send, 
And who will go for Us?” Then I 
said, “Here am I! Send me.”

9 Այն ատեն ըսաւ. «Գնա՛, ըսէ՛ այս 
ժողովուրդին. ‘Լսելով պիտի լսէք, 
բայց պիտի չիմանաք Ու տեսնելով 
պիտի տեսնէք, բայց պիտի չգիտնաք’։

9 Ayn aden ŭsav. «Kna՛, ŭse՛ ays 
jhoghovoortin. ‘Lselov bidi lsek, 
payts bidi chimanak Oo desnelov 
bidi desnek, payts bidi chkidnak’:

9 And He said, “Go, and tell this 
people: ‘Keep on hearing, but do 
not understand; Keep on seeing, 
but do not perceive.’

10 Այս ժողովուրդին սիրտը 
թանձրացուր Եւ ականջները 
ծանրացուր ու անոր ոտքերը գոցէ, 
Որպէս զի չըլլայ թէ աչքերովը տեսնէ 
ու ականջներովը լսէ Եւ սրտովը 
իմանայ եւ դարձի գայ ու բժշկուի»։

10 Ays jhoghovoortin sirdŭ 
tantzratsoor Yev aganchnerŭ 
dzanratsoor oo anor vodkerŭ kotse, 
Vorbes zi chŭlla te achkerovŭ 
desne oo aganchnerovŭ lse Yev 
srdovŭ imana yev tartzi ka oo 
pjhshgvi»:

10 “Make the heart of this people 
dull, And their ears heavy, And 
shut their eyes; Lest they see with 
their eyes, And hear with their 
ears, And understand with their 
heart, And return and be healed.”

11 Ես ըսի. «Մինչեւ ե՞րբ, ո՛վ Տէր իմ»։ 
Ան ըսաւ. «Մինչեւ որ քաղաքները 
բնակիչ չունենալով Եւ տուները մարդ 
չգտնուելով՝ ամայի մնան Ու երկիրը 
բոլորովին աւերակ ըլլայ

11 Yes ŭsi. «Minchev ye՞rp, o՛v 
Der im»: An ŭsav. «Minchev vor 
kaghaknerŭ pnagich choonenalov 
Yev doonerŭ mart chkdnvelov՝ 
amayi mnan Oo yergirŭ polorovin 
averag ŭlla

11 Then I said, “Lord, how long?” 
And He answered: “Until the 
cities are laid waste and without 
inhabitant, The houses are 
without a man, The land is utterly 
desolate,
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12 Ու մինչեւ որ Տէրը հեռացնէ 
մարդիկը Ու երկրին մէջ մեծ 
ամայութիւն ըլլայ։

12 Oo minchev vor Derŭ heṙatsne 
martigŭ Oo yergrin mech medz 
amayootyoon ŭlla։

12 The LORD has removed men 
far away, And the forsaken places 
are many in the midst of the land.

13 Անոր մէջ դեռ մէկ տասներորդ 
մասը պիտի գտնուի, Բայց այն ալ 
դարձեալ պիտի սպառի. Ինչպէս 
բեւեկնին ու կաղնին կտրուելով՝ 
անոնց բունը կը մնայ»։ Այսպէս սուրբ 
սերունդը այն ժողովուրդին բունը 
պիտի ըլլայ։ ֍

13 Anor mech teṙ meg dasnerort 
masŭ bidi kdnvi, Payts ayn 
al tartzyal bidi sbaṙi. Inchbes 
pevegnin oo gaghnin gdrvelov՝ 
anonts poonŭ gŭ mna»: Aysbes 
soorp seroontŭ ayn jhoghovoortin 
poonŭ bidi ŭlla։ ֍

13 But yet a tenth will be in 
it, And will return and be for 
consuming, As a terebinth tree or 
as an oak, Whose stump remains 
when it is cut down. So the holy 
seed shall be its stump.” ֍

Ընթերցուածս Եզեկիէլայ Ընթերցուածս Եզեկիէլայ 
Մարգարէէ 1.1-2.10 (ARWA)Մարգարէէ 1.1-2.10 (ARWA)

Ŭntertsvadzs Yezegiela Ŭntertsvadzs Yezegiela 
Markaree 1.1-2.10 (ARWA)Markaree 1.1-2.10 (ARWA)

A Reading from the Prophecy of A Reading from the Prophecy of 
Ezekiel 1:1-2:10 (NKJV)Ezekiel 1:1-2:10 (NKJV)

1 Երեսուներորդ տարուան չորրորդ 
ամսուան հինգին, երբ ես գերիներուն 
հետ Քոբար գետին քովն էի, երկինքը 
բացուեցաւ ու Աստուծոյ տեսիլքները 
տեսայ։

1 Yeresoonerort darvan chorrort 
amsvan hinkin, yerp yes 
kerineroon hed Kopar kedin 
kovn ei, yerginkŭ patsvetsav oo 
Asdoodzo desilknerŭ desa։

1 Now it came to pass in the 
thirtieth year, in the fourth month, 
on the fifth day of the month, as 
I was among the captives by the 
River Chebar, that the heavens 
were opened and I saw visions of 
God.

2 Ամսուան հինգերորդ օրը (Յովաքին 
թագաւորին գերութեանը հինգերորդ 
տարին), Քաղդէացիներու երկրին 
մէջ,

2 Amsvan hinkerort orŭ (Hovakin 
takavorin kerootyanŭ hinkerort 
darin), Kaghteatsineroo yergrin 
mech,

2 On the fifth day of the month, 
which was in the fifth year of King 
Jehoiachin's captivity,

3 Քոբար գետին քով, Բուզիի որդիին 
Եզեկիէլ քահանային յայտնապէս 
Տէրոջը խօսքը եղաւ եւ հոն, անոր 
վրայ Տէրոջը ձեռքը եղաւ։

3 Kopar kedin kov, Poozii vortiin 
Yezegiel kahanayin haydnabes 
Derochŭ khoskŭ yeghav yev hon, 
anor vra Derochŭ tzeṙkŭ yeghav:

3 the word of the LORD came 
expressly to Ezekiel the priest, 
the son of Buzi, in the land of the 
Chaldeans by the River Chebar; 
and the hand of the LORD was 
upon him there.
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4 Տեսայ թէ հիւսիսային կողմէն 
մրրկալից հով, մեծ ամպ ու բռնկած 
կրակ կու գար, որուն բոլորտիքը 
պայծառութիւն կար ու կրակին 
մէջէն, ոսկեպղնձի նմանութիւն մը 
կ՚երեւնար։

4 Desa te hyoosisayin goghmen 
mrrgalits hov, medz amb oo 
pṙngadz grag goo kar, voroon 
polordikŭ baydzaṙootyoon gar 
oo gragin mechen, vosgebghntzi 
nmanootyoon mŭ g՚erevnar:

4 Then I looked, and behold, a 
whirlwind was coming out of the 
north, a great cloud with raging 
fire engulfing itself; and brightness 
was all around it and radiating out 
of its midst like the color of amber, 
out of the midst of the fire.

5 Անոր մէջ չորս կենդանիի 
կերպարանք կար։ Անոնց երեւոյթը 
այսպէս էր։ Անոնք մարդու 
կերպարանք ունէին։

5 Anor mech chors gentanii 
gerbarank gar: Anonts yerevooytŭ 
aysbes er: Anonk martoo 
gerbarank oonein:

5 Also from within it came the 
likeness of four living creatures. 
And this was their appearance: 
they had the likeness of a man.

6 Ամէն մէկը չորս երես եւ չորս թեւ 
ունէր։

6 Amen megŭ chors yeres yev 
chors tev ooner:

6 Each one had four faces, and 
each one had four wings.

7 Անոնց ոտքերը շիտակ ոտքեր էին։ 
Անոնց ոտքերուն թաթը զուարակի 
ոտքին թաթին պէս էր ու փայլուն 
պղնձի պէս կը փայլէին։

7 Anonts vodkerŭ shidag vodker 
ein: Anonts vodkeroon tatŭ zvaragi 
vodkin tatin bes er oo payloon 
bghntzi bes gŭ paylein:

7 Their legs were straight, and 
the soles of their feet were like the 
soles of calves’ feet. They sparkled 
like the color of burnished bronze.

8 Անոնց չորս կողմերը անոնց 
թեւերուն տակ մարդու ձեռքեր կային։ 
Չորսն ալ երեսներ ու թեւեր ունէին։

8 Anonts chors goghmerŭ anonts 
teveroon dag martoo tzeṙker gayin: 
Chorsn al yeresner oo tever oonein:

8 The hands of a man were under 
their wings on their four sides; 
and each of the four had faces and 
wings.

9 Անոնց թեւերը իրարու կցուած 
էին։ Անոնք երթալու ատեննին չէին 
դառնար։ Ամէն մէկը շիտակ յառաջ 
կ՚երթար։

9 Anonts teverŭ iraroo gtsvadz 
ein: Anonk yertaloo adennin chein 
taṙnar: Amen megŭ shidag haṙach 
g՚ertar:

9 Their wings touched one another. 
The creatures did not turn when 
they went, but each one went 
straight forward.
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10 Անոնց երեսներուն ձեւը այսպէս 
էր։ Չորսն ալ մարդու երես ունէին։ Աջ 
կողմէն առիւծի երես, չորսն ալ ձախ 
կողմէն եզի երես, չորսն ալ արծիւի 
երես ունէին։

10 Anonts yeresneroon tzevŭ 
aysbes er: Chorsn al martoo yeres 
oonein: Ach goghmen aṙyoodzi 
yeres, chorsn al tzakh goghmen 
yezi yeres, chorsn al ardzivi yeres 
oonein:

10 As for the likeness of their 
faces, each had the face of a man; 
each of the four had the face of a 
lion on the right side, each of the 
four had the face of an ox on the 
left side, and each of the four had 
the face of an eagle.

11 Անոնց երեսները այսպէս 
էին։ Անոնց թեւերը վերէն կը 
տարածուէին։ Երկուքը իրարու 
կցուած էին ու երկուքը անոնց 
մարմինը կը ծածկէին։

11 Anonts yeresnerŭ aysbes 
ein: Anonts teverŭ veren gŭ 
daradzvein: Yergookŭ iraroo 
gtsvadz ein oo yergookŭ anonts 
marminŭ gŭ dzadzgein:

11 Thus were their faces. Their 
wings stretched upward; two wings 
of each one touched one another, 
and two covered their bodies.

12 Ամէն մէկը շիտակ յառաջ կ՚երթար։ 
Ոգին ուր որ երթալու ըլլար՝ անոնք 
հոն կ՚երթային։ Գացած ատեննին 
չէին դառնար։

12 Amen megŭ shidag haṙach 
g՚ertar: Vokin oor vor yertaloo 
ŭllar՝ anonk hon g՚ertayin: Katsadz 
adennin chein taṙnar:

12 And each one went straight 
forward; they went wherever the 
spirit wanted to go, and they did 
not turn when they went.

13 Եւ կենդանիներուն կերպարանքը, 
անոնց երեւոյթը, կրակի վառած 
կայծերու պէս՝ ջահերուն երեւոյթին 
պէս էր, որ կենդանիներուն մէջտեղը 
կը պտըտէր։ Այն կրակը լուսափայլ էր 
ու կրակէն փայլակներ կ՚ելլէին։

13 Yev gentanineroon 
gerbarankŭ, anonts yerevooytŭ, 
gragi vaṙadz gaydzeroo bes՝ 
chaheroon yerevooytin bes er, 
vor gentanineroon mechdeghŭ gŭ 
bdŭder: Ayn gragŭ loosapayl er oo 
gragen paylagner g՚ellein:

13 As for the likeness of the living 
creatures, their appearance was 
like burning coals of fire, like 
the appearance of torches going 
back and forth among the living 
creatures. The fire was bright, and 
out of the fire went lightning.

14 Կենդանիները փայլակի երեւոյթով 
կը վազէին ու կը դառնային։

14 Gentaninerŭ paylagi 
yerevooytov gŭ vazein oo gŭ 
taṙnayin:

14 And the living creatures ran 
back and forth, in appearance like 
a flash of lightning.

15 Կենդանիներուն նայեցայ եւ ահա 
գետնին վրայ, կենդանիներուն՝ ամէն 
մէկուն քով՝ չորս երեսով անիւ մը 
կար։

15 Gentanineroon nayetsa yev aha 
kednin vra, gentanineroon՝ amen 
megoon kov՝ chors yeresov aniv 
mŭ gar:

15 Now as I looked at the living 
creatures, behold, a wheel was 
on the earth beside each living 
creature with its four faces.
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16 Աիւներուն երեւոյթը ու անոնց 
շինուածքը ոսկեքարի կը նմանէին։ 
Չորսին ձեւը նոյնն էր։ Անոնց 
երեւոյթը ու շինուածքը այնպէս էր, 
որպէս թէ անիւ անիւի մէջ եղած 
ըլլար։

16 Ayooneroon yerevooytŭ oo 
anonts shinvadzkŭ vosgekari gŭ 
nmanein: Chorsin tzevŭ nooynn er: 
Anonts yerevooytŭ oo shinvadzkŭ 
aynbes er, vorbes te aniv anivi 
mech yeghadz ŭllar:

16 The appearance of the wheels 
and their workings was like the 
color of beryl, and all four had the 
same likeness. The appearance of 
their workings was, as it were, a 
wheel in the middle of a wheel.

17 Գացած ատեննին իրենց չորս 
կողմերուն վրայ կ՚երթային, աջ կամ 
ձախ կողմը չէին դառնար։

17 Katsadz adennin irents chors 
goghmeroon vra g՚ertayin, ach gam 
tzakh goghmŭ chein taṙnar:

17 When they moved, they went 
toward any one of four directions; 
they did not turn aside when they 
went.

18 Անոնց շրջանակները բարձր ու 
ահեղ էին։ Չորսին ալ շրջանակները 
ամէն կողմէն աչքերով լեցուն էին։

18 Anonts shrchanagnerŭ 
partzr oo ahegh ein: Chorsin al 
shrchanagnerŭ amen goghmen 
achkerov letsoon ein:

18 As for their rims, they were so 
high they were awesome; and their 
rims were full of eyes, all around 
the four of them.

19 Երբ կենդանիները երթային, 
անիւներն ալ անոնց քովէն կ՚երթային։ 
Երբ կենդանիները երկրի երեսէն 
վերնային, անիւներն ալ կը վերնային։

19 Yerp gentaninerŭ yertayin, 
anyoonern al anonts koven 
g՚ertayin: Yerp gentaninerŭ yergri 
yeresen vernayin, anyoonern al gŭ 
vernayin:

19 When the living creatures went, 
the wheels went beside them; 
and when the living creatures 
were lifted up from the earth, the 
wheels were lifted up.

20 Ոգին ուր որ երթալու ըլլար, 
անոնք հոն, ոգիին գացած տեղը 
կ՚երթային։ Անիւներն ալ անոնց 
հետ մէկտեղ կը վերնային. քանզի 
անիւներուն մէջ կենդանիներուն ոգին 
կար։

20 Vokin oor vor yertaloo ŭllar, 
anonk hon, vokiin katsadz deghŭ 
g՚ertayin: Anyoonern al anonts 
hed megdegh gŭ vernayin. kanzi 
anyooneroon mech gentanineroon 
vokin gar:

20 Wherever the spirit wanted to 
go, they went, because there the 
spirit went; and the wheels were 
lifted together with them, for the 
spirit of the living creatures was in 
the wheels.
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21 Երբ անոնք երթային, ասոնք ալ 
կ՚երթային ու երբ անոնք կենային, 
ասոնք ալ կը կենային ու երբ անոնք 
երկրի երեսէն վերնային, անոնք ալ 
անոնց հետ կը վերնային. քանզի 
անիւներուն մէջ կենդանիներուն ոգին 
կար։

21 Yerp anonk yertayin, asonk al 
g՚ertayin oo yerp anonk genayin, 
asonk al gŭ genayin oo yerp anonk 
yergri yeresen vernayin, anonk 
al anonts hed gŭ vernayin. kanzi 
anyooneroon mech gentanineroon 
vokin gar:

21 When those went, these went; 
when those stood, these stood; and 
when those were lifted up from the 
earth, the wheels were lifted up 
together with them, for the spirit 
of the living creatures was in the 
wheels.

22 Կենդանիներուն գլխուն 
վրայ՝ երկնքի հաստատութեանը 
նմանութիւնը վերէն անոնց 
գլուխներուն վրայ տարածուած էր 
լուսափայլ ակնվանիի նման։

22 Gentanineroon klkhoon 
vra՝ yergnki hasdadootyanŭ 
nmanootyoonŭ veren anonts 
klookhneroon vra daradzvadz er 
loosapayl agnvanii nman:

22 The likeness of the firmament 
above the heads of the living 
creatures was like the color of an 
awesome crystal, stretched out 
over their heads.

23 Եւ այն հաստատութեանը տակ՝ 
անոնց թեւերը իրարու կողմ կը 
շտկուէին։ Ամէն մէկը մէկ կողմէն իր 
մարմինը ծածկող երկու թեւ ունէր։ 
Ամէն մէկը միւս կողմէն իր մարմինը 
ծածկող երկու թեւ ունէր։

23 Yev ayn hasdadootyanŭ dag՝ 
anonts teverŭ iraroo goghm 
gŭ shdgvein: Amen megŭ meg 
goghmen ir marminŭ dzadzgogh 
yergoo tev ooner: Amen megŭ 
myoos goghmen ir marminŭ 
dzadzgogh yergoo tev ooner:

23 And under the firmament their 
wings spread out straight, one 
toward another. Each one had two 
which covered one side, and each 
one had two which covered the 
other side of the body.

24 Ու երբ կ՚երթային, անոնց 
թեւերուն ձայնը լսեցի՝ շատ ջուրերու 
ձայնի պէս, Ամենակարողին ձայնին 
պէս, աղմուկի ձայնի ու բանակի 
ձայնի պէս։ Երբ կը կենային, իրենց 
թեւերը կ՚իջեցնէին։

24 Oo yerp g՚ertayin, anonts 
teveroon tzaynŭ lsetsi՝ 
shad chooreroo tzayni bes, 
Amenagaroghin tzaynin bes, 
aghmoogi tzayni oo panagi tzayni 
bes: Yerp gŭ genayin, irents teverŭ 
g՚ichetsnein:

24 When they went, I heard the 
noise of their wings, like the noise 
of many waters, like the voice of 
the Almighty, a tumult like the 
noise of an army; and when they 
stood still, they let down their 
wings.

25 Երբ անոնք կը կենային ու 
թեւերնին կ՚իջեցնէին, անոնց գլխուն 
վրայի հաստատութենէն ձայն մը 
կ՚ելլէր։

25 Yerp anonk gŭ genayin oo 
tevernin g՚ichetsnein, anonts 
klkhoon vrayi hasdadootenen 
tzayn mŭ g՚eller:

25 A voice came from above the 
firmament that was over their 
heads; whenever they stood, they 
let down their wings.
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26 Եւ անոնց գլխուն վրայի 
հաստատութենէն վեր, շափիւղայ 
քարի երեւոյթով աթոռի նմանութիւն 
մը կար։ Այն աթոռի նմանութեանը 
վրայ մարդու կերպարանքով 
նմանութիւն մը կար։

26 Yev anonts klkhoon 
vrayi hasdadootenen ver, 
shapyoogha kari yerevooytov 
atoṙi nmanootyoon mŭ gar: Ayn 
atoṙi nmanootyanŭ vra martoo 
gerbarankov nmanootyoon mŭ gar:

26 And above the firmament over 
their heads was the likeness of 
a throne, in appearance like a 
sapphire stone; on the likeness of 
the throne was a likeness with the 
appearance of a man high above it.

27 Անոր մէջքին երեւոյթէն վեր 
ոսկեպղնձի նման՝ բոլորտիքը ու 
ներսը կրակի նմանութեան պէս 
տեսայ ու մէջքին երեւոյթէն վար 
կրակի նմանութեան պէս տեսայ, որ 
պայծառութեամբ շրջապատուած էր։

27 Anor mechkin yerevooyten ver 
vosgebghntzi nman՝ polordikŭ 
oo nersŭ gragi nmanootyan bes 
desa oo mechkin yerevooyten var 
gragi nmanootyan bes desa, vor 
baydzaṙootyamp shrchabadvadz 
er:

27 Also from the appearance of 
His waist and upward I saw, as 
it were, the color of amber with 
the appearance of fire all around 
within it; and from the appearance 
of His waist and downward I saw, 
as it were, the appearance of fire 
with brightness all around.

28 Ինչպէս է անձրեւոտ օրը ամպի 
մէջ եղող ծիածանի երեւոյթը, 
այնպէս էր այն շրջապատուած 
պայծառութեանը երեւոյթը։ Ասիկա 
Տէրոջը փառքին նմանութեանը 
երեւոյթն էր։

28 Inchbes e antzrevod orŭ 
ambi mech yeghogh dziadzani 
yerevooytŭ, aynbes er ayn 
shrchabadvadz baydzaṙootyanŭ 
yerevooytŭ: Asiga Derochŭ paṙkin 
nmanootyanŭ yerevooytn er:

28 Like the appearance of a 
rainbow in a cloud on a rainy 
day, so was the appearance of the 
brightness all around it. This was 
the appearance of the likeness of 
the glory of the LORD. So when 
I saw it, I fell on my face, and I 
heard a voice of One speaking.

1 Երբ տեսայ, երեսիս վրայ ինկայ ու 
ձայն մը լսեցի. Ան ինծի ըսաւ. «Որդի՛ 
մարդոյ, ոտքերուդ վրայ կայնէ՛, որ 
քեզի հետ խօսիմ»։

1 Yerp desa, yeresis vra inga oo 
tzayn mŭ lsetsi. An indzi ŭsav. 
«Vorti՛ marto, vodkeroot vra gayne՛, 
vor kezi hed khosim»:

1 And He said to me, “Son of man, 
stand on your feet, and I will speak 
to you.”

2 Երբ ինծի հետ կը խօսէր, Հոգին իմ 
վրաս եկաւ եւ զիս ոտքերուս վրայ 
վերցուց ու ինծի հետ խօսողին ձայնը 
լսեցի,

2 Yerp indzi hed gŭ khoser, Hokin 
im vras yegav yev zis vodkeroos 
vra vertsoots oo indzi hed 
khosoghin tzaynŭ lsetsi,

2 Then the Spirit entered me when 
He spoke to me, and set me on my 
feet; and I heard Him who spoke to 
me.
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3 Որ ինծի ըսաւ. «Որդի՛ մարդոյ, ես 
քեզ Իսրայէլի որդիներուն, ինծի 
դէմ ապստամբող ազգին՝ կը ղրկեմ, 
որոնք՝ թէ՛ իրենք եւ թէ՛ իրենց 
հայրերը՝ մինչեւ այսօր ինծի դէմ 
յանցաւոր գտնուեցան։

3 Vor indzi ŭsav. «Vorti՛ marto, yes 
kez Israyeli vortineroon, indzi tem 
absdampogh azkin՝ gŭ ghrgem, 
voronk՝ te՛ irenk yev te՛ irents 
hayrerŭ՝ minchev aysor indzi tem 
hantsavor kdnvetsan:

3 And He said to me: “Son of man, 
I am sending you to the children of 
Israel, to a rebellious nation that 
has rebelled against Me; they and 
their fathers have transgressed 
against Me to this very day.

4 Անոնք պնդերես եւ խստասիրտ 
որդիներ են։ Ես քեզ անոնց կը ղրկեմ, 
որ անոնց ըսես. ‘Տէր Եհովան այսպէս 
կ՚ըսէ’։

4 Anonk bnteres yev khsdasird 
vortiner yen: Yes kez anonts gŭ 
ghrgem, vor anonts ŭses. ‘Der 
Yehovan aysbes g՚ŭse’:

4 “For they are impudent and 
stubborn children. I am sending 
you to them, and you shall say to 
them, ‘Thus says the Lord GOD.’

5 Եւ անոնք թէ՛ լսեն եւ թէ՛ զանց ընեն 
(քանզի անոնք ապստամբներու տուն 
են), պիտի գիտնան թէ իրենց մէջ 
մարգարէ մը կայ։

5 Yev anonk te՛ lsen yev te՛ zants 
ŭnen (kanzi anonk absdampneroo 
doon yen), bidi kidnan te irents 
mech markare mŭ ga։

5 “As for them, whether they hear 
or whether they refuse—for they 
are a rebellious house—yet they 
will know that a prophet has been 
among them.

6 «Բայց դո՛ւն, որդի՛ մարդոյ, անոնցմէ 
մի՛ վախնար եւ անոնց խօսքերէն 
ալ մի՛ վախնար. թէեւ քու քովդ 
կամակոր ու ծուռ մարդիկ՝ ՝ կան եւ 
կարիճներու քով կը բնակիս, անոնց 
խօսքերէն մի՛ վախնար եւ անոնց 
երեսէն մի՛ զարհուրիր, թէեւ անոնք 
ապստամբներու տուն են։

6 «Payts to՛on, vorti՛ marto, 
anontsme mi՛ vakhnar yev anonts 
khoskeren al mi՛ vakhnar. teyev 
koo kovt gamagor oo dzooṙ martig՝ 
՝ gan yev garijneroo kov gŭ pnagis, 
anonts khoskeren mi՛ vakhnar yev 
anonts yeresen mi՛ zarhoorir, teyev 
anonk absdampneroo doon yen:

6 “And you, son of man, do not 
be afraid of them nor be afraid of 
their words, though briers and 
thorns are with you and you dwell 
among scorpions; do not be afraid 
of their words or dismayed by their 
looks, though they are a rebellious 
house.

7 Անոնց իմ խօսքերս ըսէ՛, լսեն կամ 
զանց ընեն, քանզի անոնք ապստամբ 
են։

7 Anonts im khoskers ŭse՛, lsen 
gam zants ŭnen, kanzi anonk 
absdamp yen:

7 “You shall speak My words 
to them, whether they hear or 
whether they refuse, for they are 
rebellious.
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8 «Իսկ դո՛ւն, որդի՛ մարդոյ, քեզի 
ըսածս լսէ՛, այն ապստամբ տանը պէս 
ապստամբ մի՛ ըլլար. բերանդ բաց ու 
քեզի տուածս կեր»։

8 «Isg to՛on, vorti՛ marto, kezi 
ŭsadzs lse՛, ayn absdamp danŭ bes 
absdamp mi՛ ŭllar. perant pats oo 
kezi dvadzs ger»:

8 “But you, son of man, hear what 
I say to you. Do not be rebellious 
like that rebellious house; open 
your mouth and eat what I give 
you.”

9 Նայեցայ եւ ահա տեսայ ինծի 
երկնցած ձեռք մը, որուն մէջ տոմս մը 
կար։

9 Nayetsa yev aha desa indzi 
yergntsadz tzeṙk mŭ, voroon mech 
doms mŭ gar:

9 Now when I looked, there was 
a hand stretched out to me; and 
behold, a scroll of a book was in it.

10 Զանիկա իմ առջեւս բացաւ։ Անոր 
առջեւն ու ետեւը գրուած էր։ Անոր 
վրայ ‘Ողբեր, հառաչանք ու վա՜յ’ 
գրուած էին։ ֍

10 Zaniga im aṙchevs patsav: Anor 
aṙchevn oo yedevŭ krvadz er: Anor 
vra ‘Oghper, haṙachank oo va՜y’ 
krvadz ein: ֍

10 Then He spread it before me; 
and there was writing on the 
inside and on the outside, and 
written on it were lamentations 
and mourning and woe. ֍

Ընթերցուածս Պօղոս Առաքեալի Ընթերցուածս Պօղոս Առաքեալի 
թղթոյն Յեբրայացւոց 1.1-14 թղթոյն Յեբրայացւոց 1.1-14 

(ARWZ)(ARWZ)

Ŭntertsvadzs Boghos Aṙakyali Ŭntertsvadzs Boghos Aṙakyali 
tghtooyn Heprayatsvots 1.1-14 tghtooyn Heprayatsvots 1.1-14 

(ARWZ)(ARWZ)

A Reading from St. Paul's Epistle A Reading from St. Paul's Epistle 
to the Hebrews 1:1-14 (NKJV)to the Hebrews 1:1-14 (NKJV)

1 Անցեալին բազմաթիւ անգամներ եւ 
բազմաթիւ կերպերով Աստուած մեր 
հայրերուն խօսեցաւ մարգարէներուն 
միջոցաւ,

1 Antsyalin pazmativ ankamner 
yev pazmativ gerberov Asdvadz 
mer hayreroon khosetsav 
markareneroon michotsav,

1 God, who at various times and in 
various ways spoke in time past to 
the fathers by the prophets,

2 իսկ այս վերջին օրերուն մեզի 
խօսեցաւ իր Որդիին միջոցաւ։ 
Աստուած զինք ամէն բանի 
ժառանգորդ կարգեց եւ անոր 
միջոցաւ էր որ տիեզերքը ստեղծեց։

2 isg ays verchin oreroon mezi 
khosetsav ir Vortiin michotsav: 
Asdvadz zink amen pani 
jhaṙankort garkets yev anor 
michotsav er vor diezerkŭ 
sdeghdzets:

2 has in these last days spoken 
to us by His Son, whom He has 
appointed heir of all things, 
through whom also He made the 
worlds;
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3 Որդին, Հօրը փառքին լոյսը եւ անոր 
էութեան ճշգրիտ պատկերը, որ իր 
խօսքին զօրութեամբ տիեզերքը կը 
պահէ, իր անձով մեր մեղքերը սրբելէ 
ետք՝ երկինքի մէջ նստաւ Աստուծոյ՝ 
Գերագոյն Զօրութեան, աջ կողմը։

3 Vortin, Horŭ paṙkin looysŭ yev 
anor eootyan jshkrid badgerŭ, vor 
ir khoskin zorootyamp diezerkŭ 
gŭ bahe, ir antzov mer meghkerŭ 
srpele yedk՝ yerginki mech nsdav 
Asdoodzo՝ Kerakooyn Zorootyan, 
ach goghmŭ:

3 who being the brightness of His 
glory and the express image of His 
person, and upholding all things 
by the word of His power, when He 
had by Himself purged our sins, 
sat down at the right hand of the 
Majesty on high,

4 Անիկա շատ աւելի բարձր է 
հրեշտակներէն, ինչպէս Աստուծմէ 
իրեն տրուած գերազանց անունը ցոյց 
կու տայ.

4 Aniga shad aveli partzr 
e hreshdagneren, inchbes 
Asdoodzme iren drvadz kerazants 
anoonŭ tsooyts goo da.

4 having become so much better 
than the angels, as He has by 
inheritance obtained a more 
excellent name than they.

5 որովհետեւ ո՞ր մէկ հրեշտակին 
երբեւիցէ Աստուած ըսաւ. «Դուն իմ 
որդիս ես, այսօր քեզ ծնայ»։ Կամ ո՞ր 
մէկ հրեշտակինըսաւ. «Ես անոր հայր 
պիտի ըլլամ եւ անիկա՝ ինծի որդի»։

5 vorovhedev vo՞r meg hreshdagin 
yerpevitse Asdvadz ŭsav. «Toon im 
vortis yes, aysor kez dzna»: Gam 
vo՞r meg hreshdaginŭsav. «Yes 
anor hayr bidi ŭllam yev aniga՝ 
indzi vorti»:

5 For to which of the angels did He 
ever say: “You are My Son, Today 
I have begotten You”? And again: 
“I will be to Him a Father, And He 
shall be to Me a Son”?

6 Դարձեալ, երբ իր անդրանիկ Որդին 
աշխարհ կը ղրկէր, ըսաւ. «Աստուծոյ 
բոլոր հրեշտակները թող պաշտեն 
զայն»։

6 Tartzyal, yerp ir antranig 
Vortin ashkharh gŭ ghrger, ŭsav. 
«Asdoodzo polor hreshdagnerŭ 
togh bashden zayn»:

6 But when He again brings the 
firstborn into the world, He says: 
“Let all the angels of God worship 
Him.”

7 Աստուած իր հրեշտակներուն 
մասին խօսած ատեն՝ կ’ըսէ.- 
«Աստուած իր հրեշտակները ստեղծեց 
որպէս պատգամաւոր հոգիներ, եւ 
իրեն ծառայողները՝ կրակի բոցի 
պէս»։

7 Asdvadz ir hreshdagneroon 
masin khosadz aden՝ g’ŭse.- 
«Asdvadz ir hreshdagnerŭ 
sdeghdzets vorbes badkamavor 
hokiner, yev iren dzaṙayoghnerŭ՝ 
gragi potsi bes»:

7 And of the angels He says: “Who 
makes His angels spirits And His 
ministers a flame of fire.”
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8 Մինչդեռ Որդիին կ’ըսէ.- «Քու 
աթոռդ, ո՛վ Աստուած, յաւիտենական 
է. արդարութեամբ կ’իշխես 
թագաւորութեանդ վրայ։

8 Minchteṙ Vortiin g’ŭse.- «Koo 
atoṙt, o՛v Asdvadz, havidenagan 
e. artarootyamp g’ishkhes 
takavorootyant vra։

8 But to the Son He says: “Your 
throne, O God, is forever and ever; 
A scepter of righteousness is the 
scepter of Your kingdom.

9 Արդարութիւնըկը սիրես եւ 
անիրաւութիւնը կ’ատես։ Ահա թէ 
ինչու, ո՛վ Աստուած, քու Աստուածդ 
ուրախութեան իւղով օծեց քեզ, քու 
ընկերներէդ աւելի»։

9 Artarootyoonŭgŭ sires yev 
aniravootyoonŭ g’ades: Aha te 
inchoo, o՛v Asdvadz, koo Asdvadzt 
oorakhootyan yooghov odzets kez, 
koo ŭngerneret aveli»:

9 You have loved righteousness 
and hated lawlessness; Therefore 
God, Your God, has anointed You 
With the oil of gladness more than 
Your companions.”

10 Դարձեալ, ուրիշ տեղ մը Որդիին 
կ’ըսէ.- «Դուն, ո՛վ Տէր, սկիզբէն 
ստեղծեցիր երկիրը։ եւ երկինքը քու 
ձեռագործդ է։

10 Tartzyal, oorish degh mŭ 
Vortiin g’ŭse.- «Toon, o՛v Der, 
sgizpen sdeghdzetsir yergirŭ: yev 
yerginkŭ koo tzeṙakordzt e:

10 And: “You, LORD, in the 
beginning laid the foundation of 
the earth, And the heavens are the 
work of Your hands.

11 Անոնք պիտի կորսուին. բայց դուն 
կաս եւ կը մնաս։ Անոնք հագուստի 
պէս պիտի մաշին.

11 Anonk bidi gorsvin. payts toon 
gas yev gŭ mnas: Anonk hakoosdi 
bes bidi mashin.

11 They will perish, but You 
remain; And they will all grow old 
like a garment;

12 վերարկուի մը պէս պիտի ծալլես 
զանոնք եւ հագուստի մը պէս փոխես։ 
Բայց դուն միշտ նոյնն ես եւ քու 
տարիներդ վերջ պիտի չունենան»։

12 verargooi mŭ bes bidi dzalles 
zanonk yev hakoosdi mŭ bes 
pokhes: Payts toon mishd nooynn 
yes yev koo darinert verch bidi 
choonenan»:

12 Like a cloak You will fold them 
up, And they will be changed. But 
You are the same, And Your years 
will not fail.”

13 Բայց հրեշտակներէն որո՞ւն ըսաւ 
երբեք.- «Աջ կողմս նստէ, մինչեւ 
թշնամիներդ ոտքերուդ տակ դնեմ 
որպէս պատուանդան»։

13 Payts hreshdagneren voro՞on 
ŭsav yerpek.- «Ach goghms nsde, 
minchev tshnaminert vodkeroot 
dag tnem vorbes badvantan»:

13 But to which of the angels has 
He ever said: “Sit at My right 
hand, Till I make Your enemies 
Your footstool”?
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14 Չէ՞ որ հրեշտակները Աստուծոյ 
ծառայող հոգիներ են եւ իր կողմէ 
կը ղրկուին օգնելու համար 
անոնց՝ որոնք փրկութիւնը պիտի 
ժառանգեն։ ֍

14 Che՞ vor hreshdagnerŭ Asdoodzo 
dzaṙayogh hokiner yen yev ir 
goghme gŭ ghrgvin okneloo hamar 
anonts՝ voronk prgootyoonŭ bidi 
jhaṙanken: ֍

14 Are they not all ministering 
spirits sent forth to minister for 
those who will inherit salvation? ֍

Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի 
Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ 

Մատթէոսի 18.1-35 (ARWZ)Մատթէոսի 18.1-35 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Srpo Avedarani Ŭntertsvadzs Srpo Avedarani 
Hisoosi Krisdosi vor ŭsd Hisoosi Krisdosi vor ŭsd 

Madteosi 18.1-35 (ARWZ)Madteosi 18.1-35 (ARWZ)

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

Matthew 18:1-35 (NKJV)Matthew 18:1-35 (NKJV)

1 Նոյն պահուն Յիսուսի 
աշակերտները մօտեցան իրեն եւ 
հարցուցին.- Մեզմէ ո՞վ է մեծը 
երկինքի արքայութեան մէջ։

1 Nooyn bahoon Hisoosi 
ashagerdnerŭ modetsan iren yev 
hartsootsin.- Mezme o՞v e medzŭ 
yerginki arkayootyan mech:

1 At that time the disciples came 
to Jesus, saying, “Who then 
is greatest in the kingdom of 
heaven?”

2 Յիսուս մանուկ մը կանչեց եւ զայն 
անոնց մէջտեղ կանգնեցնելով՝

2 Hisoos manoog mŭ ganchets 
yev zayn anonts mechdegh 
ganknetsnelov՝

2 Then Jesus called a little child to 
Him, set him in the midst of them,

3 ըսաւ.- Վստահ գիտցէք, որ եթէ 
չփոխուիք եւ մանուկներու պէս 
չըլլաք, երկինքի արքայութիւնը պիտի 
չմտնէք։

3 ŭsav.- Vsdah kidtsek, vor yete 
chpokhvik yev manoogneroo bes 
chŭllak, yerginki arkayootyoonŭ 
bidi chmdnek:

3 and said, “Assuredly, I say to 
you, unless you are converted and 
become as little children, you will 
by no means enter the kingdom of 
heaven.

4 Արդ, ով որ իր անձը այս մանուկին 
պէս կը խոնարհեցնէ՝ անիկա է մեծը 
երկինքի արքայութեան մէջ։

4 Art, ov vor ir antzŭ ays manoogin 
bes gŭ khonarhetsne՝ aniga e 
medzŭ yerginki arkayootyan mech:

4 “Therefore whoever humbles 
himself as this little child is the 
greatest in the kingdom of heaven.

5 Եւ ով որ այսպիսի մանուկ մը իմ 
անունովս կ’ընդունի՝ զիս ընդունած 
կ’ըլլայ.-

5 Yev ov vor aysbisi manoog mŭ im 
anoonovs g’ŭntooni՝ zis ŭntoonadz 
g’ŭlla.-

5 “Whoever receives one little child 
like this in My name receives Me.
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6 Ով որ ինծի հաւատացող 
այս փոքրիկներէն մէկը 
գայթակղեցնէ, աւելի լաւ կ’ըլլայ, 
որ գայթակղեցնողին վիզին մեծ 
երկանաքար անցուի եւ ծովուն խորքը 
ձգուի՝ ընկղմելու համար։

6 Ov vor indzi havadatsogh 
ays pokrigneren megŭ 
kaytagghetsne, aveli lav g’ŭlla, 
vor kaytagghetsnoghin vizin medz 
yerganakar antsvi yev dzovoon 
khorkŭ tzkvi՝ ŭngghmeloo hamar:

6 “But whoever causes one of these 
little ones who believe in Me to 
sin, it would be better for him if a 
millstone were hung around his 
neck, and he were drowned in the 
depth of the sea.

7 Վա՜յ աշխարհին, քանի 
գայթակղութիւնները անպակաս են 
հոն։ Գայթակղութիւններ անպայման 
պիտի պատահին. բայց վա՛յ այն 
մարդուն, որուն ձեռքով ուրիշներ 
գայթակղութեան մէջ կ’իյնան։

7 Va՜y ashkharhin, kani 
kaytagghootyoonnerŭ anbagas 
yen hon: Kaytagghootyoonner 
anbayman bidi badahin. payts 
va՛y ayn martoon, voroon tzeṙkov 
oorishner kaytagghootyan mech 
g’iynan:

7 “Woe to the world because of 
offenses! For offenses must come, 
but woe to that man by whom the 
offense comes!

8 Եթէ ձեռքդ կամ ոտքդ քեզ կը 
գայթակղեցնէ՝ կտրէ ու նետէ՛ զայն, 
որովհետեւ աւելի լաւ է մէկ ձեռքով 
կամ կաղ մտնել կեանքը, քան թէ 
երկու ձեռք եւ երկու ոտք ունենալ եւ 
իյնալ յաւիտենական կրակին մէջ։

8 Yete tzeṙkt gam vodkt kez gŭ 
kaytagghetsne՝ gdre oo nede՛ zayn, 
vorovhedev aveli lav e meg tzeṙkov 
gam gagh mdnel gyankŭ, kan 
te yergoo tzeṙk yev yergoo vodk 
oonenal yev iynal havidenagan 
gragin mech:

8 “If your hand or foot causes you 
to sin, cut it off and cast it from 
you. It is better for you to enter 
into life lame or maimed, rather 
than having two hands or two feet, 
to be cast into the everlasting fire.

9 Եւ եթէ աչքդ քեզ կը գայթակղեցնէ՝ 
հանէ եւ նետէ՛ զայն. աւելի լաւ է 
միականի մտնել կեանք, քան թէ 
երկու աչք ունենալ եւ իյնալ դժոխքի 
կրակին մէջ.-

9 Yev yete achkt kez gŭ 
kaytagghetsne՝ hane yev nede՛ 
zayn. aveli lav e miagani mdnel 
gyank, kan te yergoo achk oonenal 
yev iynal tjhokhki gragin mech.-

9 “And if your eye causes you to 
sin, pluck it out and cast it from 
you. It is better for you to enter 
into life with one eye, rather than 
having two eyes, to be cast into 
hell fire.
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10 Զգո՜յշ, մի՛ արհամարհէք այս 
փոքրիկներէն մէկը. գիտցէք, որ 
անոնց հրեշտակները երկինքի մէջ 
միշտ կը տեսնեն իմ երկնաւոր Հայրս։

10 Zko՜oysh, mi՛ arhamarhek ays 
pokrigneren megŭ. kidtsek, vor 
anonts hreshdagnerŭ yerginki 
mech mishd gŭ desnen im 
yergnavor Hayrs:

10 “Take heed that you do not 
despise one of these little ones, for 
I say to you that in heaven their 
angels always see the face of My 
Father who is in heaven.

11 Որովհետեւ Մարդու Որդին եկաւ 
կորսուածը փրկելու համար։

11 Vorovhedev Martoo Vortin 
yegav gorsvadzŭ prgeloo hamar:

11 “For the Son of Man has come 
to save that which was lost.

12 Ի՞նչ կը կարծէք. եթէ մարդ մը իր 
հարիւր ոչխարներէն մէկը կորսնցնէ, 
չի՞ ձգեր իննսունինը ոչխարները 
լերան վրայ եւ չ’ե՞րթար փնտռելու 
կորսուած ոչխարը։

12 I՞nch gŭ gardzek. yete mart 
mŭ ir haryoor vochkharneren 
megŭ gorsntsne, chi՞ tzker 
innsooninŭ vochkharnerŭ leran 
vra yev ch’e՞rtar pndṙeloo gorsvadz 
vochkharŭ:

12 “What do you think? If a man 
has a hundred sheep, and one 
of them goes astray, does he not 
leave the ninety-nine and go to the 
mountains to seek the one that is 
straying?

13 Եւ եթէ պատահի որ գտնէ, վստահ 
եղէք որ աւելի՛ կ’ուրախանայ այդ 
ոչխարին համար, քան թէ իննսունինը 
ոչխարներուն համար, որոնք 
կորսուած չեն։

13 Yev yete badahi vor kdne, 
vsdah yeghek vor aveli՛ 
g’oorakhana ayt vochkharin 
hamar, kan te innsooninŭ 
vochkharneroon hamar, voronk 
gorsvadz chen:

13 “And if he should find it, 
assuredly, I say to you, he rejoices 
more over that sheep than over the 
ninety-nine that did not go astray.

14 Նմանապէս ալ Հայրս, որ երկինքի 
մէջ է, չ’ուզեր որ այս փոքրիկներէն 
մէկը կորսուի։

14 Nmanabes al Hayrs, vor 
yerginki mech e, ch’oozer vor ays 
pokrigneren megŭ gorsvi:

14 “Even so it is not the will of 
your Father who is in heaven that 
one of these little ones should 
perish.

15 Եթէ եղբայրդ քեզի դէմ մեղանչէ, 
գնա յանդիմանէ զայն, երբ որ 
երկուքդ առանձին էք։ Եթէ մտիկ ընէ 
քեզի՝ եղբայրդ շահած կ’ըլլաս։

15 Yete yeghpayrt kezi tem 
meghanche, kna hantimane zayn, 
yerp vor yergookt aṙantzin ek: 
Yete mdig ŭne kezi՝ yeghpayrt 
shahadz g’ŭllas:

15 “Moreover if your brother sins 
against you, go and tell him his 
fault between you and him alone. 
If he hears you, you have gained 
your brother.
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16 Իսկ եթէ մտիկ չընէ քեզի՝ 
հետդ մէկ կամ երկու հոգի եւս 
առ, որպէսզի «երկու կամ երեք 
վկաներու բերնով հաստատուի ամէն 
ամբաստանութիւն»։

16 Isg yete mdig chŭne kezi՝ 
hedt meg gam yergoo hoki yevs 
aṙ, vorbeszi «yergoo gam yerek 
vganeroo pernov hasdadvi amen 
ampasdanootyoon»:

16 “But if he will not hear, take 
with you one or two more, that 
‘by the mouth of two or three 
witnesses every word may be 
established.’

17 Իսկ եթէ անոնց ալ մտիկ 
չընէ՝ բոլոր հաւատացեալներուն 
ներկայութեան ըսէ, եւ եթէ անոնց ալ 
մտիկ չընէ՝ զինք նկատէ հեթանոս մը 
եւ կամ մաքսաւոր մը։

17 Isg yete anonts al mdig 
chŭne՝ polor havadatsyalneroon 
nergayootyan ŭse, yev yete anonts 
al mdig chŭne՝ zink ngade hetanos 
mŭ yev gam maksavor mŭ:

17 “And if he refuses to hear them, 
tell it to the church. But if he 
refuses even to hear the church, let 
him be to you like a heathen and a 
tax collector.

18 Վստահ գիտցէք, թէ ինչ որ 
կապէք երկրի վրայ՝ կապուած 
պիտի ըլլայ երկինքի մէջ, եւ ինչ որ 
արձակէք երկրի վրայ՝ արձակուած 
պիտի ըլլայ երկինքի մէջ։

18 Vsdah kidtsek, te inch vor 
gabek yergri vra՝ gabvadz bidi 
ŭlla yerginki mech, yev inch vor 
artzagek yergri vra՝ artzagvadz 
bidi ŭlla yerginki mech:

18 “Assuredly, I say to you, 
whatever you bind on earth will 
be bound in heaven, and whatever 
you loose on earth will be loosed in 
heaven.

19 Եւ կ’ըսեմ ձեզի, որ եթէ ձեզմէ 
երկու հոգի երկրի վրայ միաբանին 
ոեւէ խնդրանքի համար, ի՛նչ որ ալ 
խնդրեն՝ երկնաւոր Հայրս պիտի 
կատարէ ատիկա։

19 Yev g’ŭsem tzezi, vor yete 
tzezme yergoo hoki yergri vra 
miapanin voyeve khntranki 
hamar, i՛nch vor al khntren՝ 
yergnavor Hayrs bidi gadare 
adiga:

19 “Again I say to you that if two 
of you agree on earth concerning 
anything that they ask, it will be 
done for them by My Father in 
heaven.

20 Որովհետեւ ուր որ երկու կամ երեք 
հոգի հաւաքուին իմ անունովս, ես հոն 
եմ՝ անոնց միջեւ։

20 Vorovhedev oor vor yergoo gam 
yerek hoki havakvin im anoonovs, 
yes hon yem՝ anonts michev:

20 “For where two or three are 
gathered together in My name, I 
am there in the midst of them.”

21 Այն ատեն Պետրոս մօտեցաւ 
Յիսուսի եւ հարցուց.- Տէ՛ր, քանի՞ 
անգամ եթէ եղբայրս մեղանչէ ինծի 
դէմ՝ պէտք է ներեմ իրեն. մինչեւ 
եօ՞թը անգամ։

21 Ayn aden Bedros modetsav 
Hisoosi yev hartsoots.- De՛r, kani՞ 
ankam yete yeghpayrs meghanche 
indzi tem՝ bedk e nerem iren. 
minchev yo՞tŭ ankam:

21 Then Peter came to Him and 
said, “Lord, how often shall my 
brother sin against me, and I 
forgive him? Up to seven times?”
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22 Յիսուս պատասխանեց.- Ոչ թէ 
եօթը անգամ, այլ եօթանասուն 
անգամ եօթը։

22 Hisoos badaskhanets.- Voch 
te yotŭ ankam, ayl yotanasoon 
ankam yotŭ:

22 Jesus said to him, “I do not say 
to you, up to seven times, but up to 
seventy times seven.

23 Որովհետեւ երկինքի 
արքայութիւնը կը նմանի 
հետեւեալին.- Թագաւոր մը կար, որ 
ուզեց իր ծառաներուն հաշիւները 
քննել։

23 Vorovhedev yerginki 
arkayootyoonŭ gŭ nmani 
hedevyalin.- Takavor mŭ gar, vor 
oozets ir dzaṙaneroon hashyoonerŭ 
knnel:

23 “Therefore the kingdom of 
heaven is like a certain king who 
wanted to settle accounts with his 
servants.

24 Եւ երբ հաշուեքննութեան սկսաւ, 
իրեն բերին պարտապան մը, որ 
միլիոնաւոր ոսկի պարտք ունէր։

24 Yev yerp hashveknnootyan 
sgsav, iren perin bardaban mŭ, vor 
milionavor vosgi bardk ooner:

24 “And when he had begun to 
settle accounts, one was brought to 
him who owed him ten thousand 
talents.

25 Եւ քանի վճարելու կարողութիւն 
չունէր, տէրը հրամայեց որ զայն իր 
կնոջ եւ զաւակներուն հետ որպէս 
ստրուկ ծախեն, ինչպէս նաեւ 
ունեցածը վաճառեն եւ պարտքը 
վճարեն։

25 Yev kani vjareloo 
garoghootyoon chooner, derŭ 
hramayets vor zayn ir gnoch 
yev zavagneroon hed vorbes 
sdroog dzakhen, inchbes nayev 
oonetsadzŭ vajaṙen yev bardkŭ 
vjaren:

25 “But as he was not able to pay, 
his master commanded that he be 
sold, with his wife and children 
and all that he had, and that 
payment be made.

26 Ծառան թագաւորին ոտքերուն 
ինկաւ եւ աղաչեց՝ ըսելով. «Համբերէ 
եւ ժամանակ տուր ինծի, եւ ես բոլորը 
կը վճարեմ քեզի» ։

26 Dzaṙan takavorin vodkeroon 
ingav yev aghachets՝ ŭselov. 
«Hampere yev jhamanag door 
indzi, yev yes polorŭ gŭ vjarem 
kezi» :

26 “The servant therefore fell 
down before him, saying, ‘Master, 
have patience with me, and I will 
pay you all.’

27 Ծառային տէրը գթաց եւ պարտքը 
շնորհելով՝ ղրկեց զինք։

27 Dzaṙayin derŭ ktats yev bardkŭ 
shnorhelov՝ ghrgets zink:

27 “Then the master of that 
servant was moved with 
compassion, released him, and 
forgave him the debt.
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28 Հազիւ ծառան դուրս ելաւ, գտաւ 
իր ծառայակիցներէն մէկը, որ չնչին 
գումար մը պարտական էր իրեն։ 
Անոր կոկորդէն բռնելով կը խեղդէր 
զայն ու կ’ըսէր. «Պարտքդ վճարէ 
ինծի»։

28 Haziv dzaṙan toors yelav, kdav 
ir dzaṙayagitsneren megŭ, vor 
chnchin koomar mŭ bardagan er 
iren: Anor gogorten pṙnelov gŭ 
kheghter zayn oo g’ŭser. «Bardkt 
vjare indzi»:

28 “But that servant went out and 
found one of his fellow servants 
who owed him a hundred denarii; 
and he laid hands on him and took 
him by the throat, saying, ‘Pay me 
what you owe!’

29 Ծառայակիցը ոտքերուն ինկաւ 
եւ աղաչեց՝ ըսելով. «Համբերէ եւ 
ժամանակ տուր ինծի, եւ ես պարտքս 
կը վճարեմ»։

29 Dzaṙayagitsŭ vodkeroon ingav 
yev aghachets՝ ŭselov. «Hampere 
yev jhamanag door indzi, yev yes 
bardks gŭ vjarem»:

29 “So his fellow servant fell down 
at his feet and begged him, saying, 
‘Have patience with me, and I will 
pay you all.’

30 Բայց անիկա չուզեց լսել։ 
Ընդհակառակը, գնաց եւ բանտ նետել 
տուաւ զայն՝ մինչեւ որ պարտքը 
վճարէ։

30 Payts aniga choozets lsel: 
Ŭnthagaṙagŭ, knats yev pand 
nedel dvav zayn՝ minchev vor 
bardkŭ vjare:

30 “And he would not, but went 
and threw him into prison till he 
should pay the debt.

31 Երբ միւս ծառաները պատահածը 
տեսան, շատ նեղուեցան եւ եկան 
ու իրենց տիրոջ պատմեցին ինչ որ 
պատահեցաւ։

31 Yerp myoos dzaṙanerŭ 
badahadzŭ desan, shad 
neghvetsan yev yegan oo irents 
diroch badmetsin inch vor 
badahetsav:

31 “So when his fellow servants 
saw what had been done, they 
were very grieved, and came and 
told their master all that had been 
done.

32 Այն ատեն տէրը կանչեց այդ 
ծառան եւ ըսաւ. «Չա՛ր ծառայ, 
ամբողջ պարտքերդ շնորհեցի քեզի, 
որովհետեւ աղաչեցիր ինծի։

32 Ayn aden derŭ ganchets ayt 
dzaṙan yev ŭsav. «Cha՛r dzaṙa, 
ampoghch bardkert shnorhetsi 
kezi, vorovhedev aghachetsir indzi:

32 “Then his master, after he 
had called him, said to him, ‘You 
wicked servant! I forgave you all 
that debt because you begged me.

33 Պէտք չէ՞ր որ դուն ալ ողորմէիր 
ընկերոջդ, ինչպէս որ ես քեզի 
ողորմեցայ»։

33 Bedk che՞r vor toon al 
voghormeir ŭngerocht, inchbes vor 
yes kezi voghormetsa»:

33 ‘Should you not also have had 
compassion on your fellow servant, 
just as I had pity on you?’
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34 Եւ տէրը բարկանալով՝ 
դահիճներուն յանձնեց զայն, որպէսզի 
պատժեն, մինչեւ որ վճարէ իր բոլոր 
պարտքերը։

34 Yev derŭ parganalov՝ 
tahijneroon hantznets zayn, 
vorbeszi badjhen, minchev vor 
vjare ir polor bardkerŭ:

34 “And his master was angry, and 
delivered him to the torturers until 
he should pay all that was due to 
him.

35 Ապա Յիսուս աւելցուց.- Ահա 
նոյն ձեւով իմ երկնաւոր Հայրս 
պիտի վարուի ձեզի հետ, եթէ ձեզմէ 
իւրաքանչիւրը սրտանց չներէ իր 
եղբօր՝ անոր յանցանքները։ ֍

35 Aba Hisoos aveltsoots.- Aha 
nooyn tzevov im yergnavor Hayrs 
bidi varvi tzezi hed, yete tzezme 
yoorakanchyoorŭ srdants chnere ir 
yeghpor՝ anor hantsanknerŭ: ֍

35 “So My heavenly Father also 
will do to you if each of you, from 
his heart, does not forgive his 
brother his trespasses.” ֍


