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

2021-11-28 2021-11-28 2021-11-28

Կիրակի Giragi Sunday

ԴՁ Ta Tsa Ta-Tsa (Mode 7)

Ա. Կիւրակէ Յիսնակի 1. Gyoorage Hisnagi First Sunday of the Fast of Advent

Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ Alleluia՜: Alleluia՜:Alleluia՜: Alleluia՜: Alleluia՜: Alleluia՜:Alleluia՜: Alleluia՜:

Քեզ վայելէ օրհնութիւն, Աստուա՛ծ, 
ի Սիոն, եւ Քեզ տացին աղօթք 
յԵրուսաղէմ (Սղ. ԿԴ)։ ֍

Kez vayele orhnootyoon, Asdva՛dz, 
i Sion, yev Kez datsin aghotk 
hEroosaghem (Ps. 64): ֍

To you is befitting praise, O God, 
in Zion; and to you shall they 
shall offer prayers in Jerusalem. 
(Ps. 64) ֍

Ընթերցուածս յԵսայեայ մարգարէէ Ընթերցուածս յԵսայեայ մարգարէէ 
36.1-9 (ARWA)36.1-9 (ARWA)

Ŭntertsvadzs hEsayya markaree Ŭntertsvadzs hEsayya markaree 
36.1-9 (ARWA)36.1-9 (ARWA)

A Reading from the Prophecy of A Reading from the Prophecy of 
Isaiah 36:1-9 (NKJV)Isaiah 36:1-9 (NKJV)

1 Եզեկիա թագաւորին 
տասնըչորրորդ տարին, Ասորեստանի 
Սենեքերիմ թագաւորը Յուդային 
բոլոր պարսպապատ քաղաքներուն 
վրայ յարձակեցաւ ու զանոնք առաւ։

1 Yezegia takavorin dasnŭchorrort 
darin, Asoresdani Senekerim 
takavorŭ Hootayin polor 
barsbabad kaghakneroon vra 
hartzagetsav oo zanonk aṙav:

1 Now it came to pass in the 
fourteenth year of King Hezekiah 
that Sennacherib king of Assyria 
came up against all the fortified 
cities of Judah and took them.

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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2 Ասորեստանի թագաւոր Ռափսակը 
Լաքիսէն շատ զօրքով Երուսաղէմ 
ղրկեց Եզեկիա թագաւորին ու անիկա 
թափիչի ագարակին ճամբան՝ վերի 
աւազանին ջրմուղին վրայ կայնեցաւ։

2 Asoresdani takavor Ṙapsagŭ 
Lakisen shad zorkov Yeroosaghem 
ghrgets Yezegia takavorin oo 
aniga tapichi akaragin jampan՝ 
veri avazanin chrmooghin vra 
gaynetsav:

2 Then the king of Assyria sent 
the Rabshakeh with a great army 
from Lachish to King Hezekiah at 
Jerusalem. And he stood by the 
aqueduct from the upper pool, on 
the highway to the Fuller's Field.

3 Եւ պալատին հազարապետը՝ 
Քեղկիայի որդին Եղիակիմ ու Սեբնա 
ատենադպիրն ու յիշատակներու 
դպիր Ասափին որդին Յովաղը անոր 
գացին։

3 Yev baladin hazarabedŭ՝ 
Keghgiayi vortin Yeghiagim 
oo Sepna adenatbirn oo 
hishadagneroo tbir Asapin vortin 
Hovaghŭ anor katsin:

3 And Eliakim the son of Hilkiah, 
who was over the household, 
Shebna the scribe, and Joah the 
son of Asaph, the recorder, came 
out to him.

4 Ռափսակ անոնց ըսաւ. «Եզեկիային 
ըսէք. ‘Մեծ թագաւորը, Ասորեստանի 
թագաւորը, այսպէս կ՚ըսէ.

4 Ṙapsag anonts ŭsav. «Yezegiayin 
ŭsek. ‘Medz takavorŭ, Asoresdani 
takavorŭ, aysbes g՚ŭse.

4 Then the Rabshakeh said to 
them, “Say now to Hezekiah, ‘Thus 
says the great king, the king of 
Assyria: “What confidence is this 
in which you trust?

5 Ո՞րն է այն յոյսը, որուն դուն 
կ՚ապաւինիս։ Դուն կը խորհիս թէ 
պարզ խօսքերը պատերազմի համար 
ռազմագիտութիւն եւ զօրութիւն են, 
բայց անոնք շրթունքի խօսքեր են։ 
Ուրեմն որո՞ւն ապաւինելով ինծի դէմ 
ապստամբեցար։

5 Vo՞rn e ayn hooysŭ, voroon 
toon g՚abavinis: Toon gŭ khorhis 
te barz khoskerŭ baderazmi 
hamar ṙazmakidootyoon yev 
zorootyoon yen, payts anonk 
shrtoonki khosker yen: Ooremn 
voro՞on abavinelov indzi tem 
absdampetsar:

5 “I say you speak of having plans 
and power for war; but they are 
mere words. Now in whom do you 
trust, that you rebel against me?
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6 Դուն այն ջախջախուած եղէգէ 
ցուպին՝ Եգիպտոսին՝ ապաւինեցար, 
որ եթէ անոր մարդ մը կռթնի՝ ձեռքը 
պիտի մտնէ ու զանիկա պիտի ծակէ։ 
Եգիպտոսին Փարաւոն թագաւորը 
բոլոր իրեն ապաւինողներուն այնպէս 
է։

6 Toon ayn chakhchakhvadz 
yegheke tsoobin՝ Yekibdosin՝ 
abavinetsar, vor yete anor mart 
mŭ gṙtni՝ tzeṙkŭ bidi mdne oo 
zaniga bidi dzage: Yekibdosin 
Paravon takavorŭ polor iren 
abavinoghneroon aynbes e:

6 “Look! You are trusting in the 
staff of this broken reed, Egypt, 
on which if a man leans, it will go 
into his hand and pierce it. So is 
Pharaoh king of Egypt to all who 
trust in him.

7 Բայց եթէ ինծի ըսես թէ՝ ‘Մենք մեր 
Եհովա Աստուծոյն կ՚ապաւինինք’, 
ասիկա ան չէ՞, որուն բարձր տեղերն 
ու սեղանները Եզեկիան վերցուց 
եւ Յուդային ու Երուսաղէմին 
ըսաւ. ‘Միայն այս սեղանին առջեւ 
երկրպագութիւն ըրէք’։

7 Payts yete indzi ŭses te՝ 
‘Menk mer Yehova Asdoodzooyn 
g՚abavinink’, asiga an che՞, voroon 
partzr deghern oo seghannerŭ 
Yezegian vertsoots yev Hootayin oo 
Yeroosaghemin ŭsav. ‘Miayn ays 
seghanin aṙchev yergrbakootyoon 
ŭrek’:

7 “But if you say to me, ‘We trust 
in the LORD our God,’ is it not 
He whose high places and whose 
altars Hezekiah has taken away, 
and said to Judah and Jerusalem, 
‘You shall worship before this 
altar’?”’

8 Ու հիմա իմ տիրոջս Ասորեստանի 
թագաւորին հետ հաշտուէ՝ ՝ ու քեզի 
երկու հազար ձի տամ, եթէ դուն քու 
կողմանէդ անոնց վրայ հեծնողներ 
ունիս։

8 Oo hima im dirochs Asoresdani 
takavorin hed hashdve՝ ՝ oo 
kezi yergoo hazar tzi dam, yete 
toon koo goghmanet anonts vra 
hedznoghner oonis:

8 “Now therefore, I urge you, give 
a pledge to my master the king of 
Assyria, and I will give you two 
thousand horses—if you are able 
on your part to put riders on them!

9 Եւ իմ տիրոջս ամենէն պզտիկ 
ծառաներէն մէկ կուսակալին ի՞նչպէս 
կրնաս դէմ դնել, որ դուն կառքերու 
ու ձիերու համար Եգիպտոսին 
կ՚ապաւինիս։ ֍

9 Yev im dirochs amenen bzdig 
dzaṙaneren meg goosagalin 
i՞nchbes grnas tem tnel, vor 
toon gaṙkeroo oo tzieroo hamar 
Yekibdosin g՚abavinis: ֍

9 “How then will you repel 
one captain of the least of my 
master's servants, and put your 
trust in Egypt for chariots and 
horsemen? ֍
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Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ Alleluia՜: Alleluia՜:Alleluia՜: Alleluia՜: Alleluia՜: Alleluia՜:Alleluia՜: Alleluia՜:

Լո՛ւր աղօթից իմոց, զի առ Քեզ 
ամենայն մարմին եկեսցէ (Սղ. ԿԴ)։ ֍

Lo՛or aghotits imots, zi aṙ Kez 
amenayn marmin yegestse 
(Ps. 64): ֍

Hear my prayers, for to you shall 
all flesh come. (Ps. 64) ֍

Ընթերցուածս Պօղոսի առաքելոյն ՚ի Ընթերցուածս Պօղոսի առաքելոյն ՚ի 
Թեսաղոնիկեցւոց առաջին թղթոյն Թեսաղոնիկեցւոց առաջին թղթոյն 

1.1-10 (ARWZ)1.1-10 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Boghosi aṙakelooyn Ŭntertsvadzs Boghosi aṙakelooyn 
՚i Tesaghonigetsvots aṙachin ՚i Tesaghonigetsvots aṙachin 

tghtooyn 1.1-10 (ARWZ)tghtooyn 1.1-10 (ARWZ)

A Reading from the First A Reading from the First 
Epistle of Apostle Paul to the Epistle of Apostle Paul to the 
Thessalonians 1:1-10 (NKJV)Thessalonians 1:1-10 (NKJV)

1 Մենք՝ Պօղոս, Սիղուանոս 
եւ Տիմոթէոս, կը գրենք ձեզի՝ 
Թեսաղոնիկեցիներու եկեղեցիին, 
որ Հօր Աստուծոյ եւ Տէր Յիսուս 
Քրիստոսի կը պատկանի։ Շնորհք եւ 
խաղաղութիւն ձեզի։

1 Menk՝ Boghos, Sighvanos 
yev Dimoteos, gŭ krenk tzezi՝ 
Tesaghonigetsineroo yegeghetsiin, 
vor Hor Asdoodzo yev Der Hisoos 
Krisdosi gŭ badgani: Shnorhk yev 
khaghaghootyoon tzezi:

1 Paul, Silvanus, and Timothy, To 
the church of the Thessalonians in 
God the Father and the Lord Jesus 
Christ: Grace to you and peace 
from God our Father and the Lord 
Jesus Christ.

2 Մեր աղօթքներուն մէջ միշտ 
կը յիշենք ձեզեւ անդադար ձեզի 
համար գոհութիւն կը մատուցանենք 
Աստուծոյ։

2 Mer aghotkneroon mech mishd 
gŭ hishenk tzezev antatar 
tzezi hamar kohootyoon gŭ 
madootsanenk Asdoodzo:

2 We give thanks to God always 
for you all, making mention of you 
in our prayers,

3 Հօր Աստուծոյ առջեւ միշտ կը 
յիշենք՝ թէ ի՛նչպէս կեանքի կը 
վերածէք ձեր հաւատքը, սէրէն 
մղուած կը ծառայէք ուրիշներուն, 
եւ մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի 
յուսալով՝ նեղութիւններու կը 
համբերէք։

3 Hor Asdoodzo aṙchev mishd 
gŭ hishenk՝ te i՛nchbes gyanki 
gŭ veradzek tzer havadkŭ, 
seren mghvadz gŭ dzaṙayek 
oorishneroon, yev mer Diroch 
Hisoos Krisdosi hoosalov՝ 
neghootyoonneroo gŭ hamperek:

3 remembering without ceasing 
your work of faith, labor of love, 
and patience of hope in our Lord 
Jesus Christ in the sight of our 
God and Father,

4 Եղբայրնե՛ր, գիտէք թէ Աստուած 
ձեզ սիրեց եւ ընտրեց,

4 Yeghpayrne՛r, kidek te Asdvadz 
tzez sirets yev ŭndrets,

4 knowing, beloved brethren, your 
election by God.
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5 որովհետեւ մեր քարոզութեամբ 
Աստուած իր Աւետարանը յայտնեց 
ձեզի՝ ո՛չ միայն խօսքով, այլ նաեւ 
զօրութեամբ, այսինքն՝ Սուրբ Հոգիին 
ներգործութեամբ, եւ կատարեալ 
վստահութիւն ներշնչեց ձեզի։ Դուք 
լաւ գիտէք, թէ ձեր մէջ ի՛նչպէս 
ապրեցանք, ձեզի օրինակ ըլլալու 
համար։

5 vorovhedev mer karozootyamp 
Asdvadz ir Avedaranŭ haydnets 
tzezi՝ vo՛ch miayn khoskov, ayl 
nayev zorootyamp, aysinkn՝ 
Soorp Hokiin nerkordzootyamp, 
yev gadaryal vsdahootyoon 
nershnchets tzezi: Took lav kidek, 
te tzer mech i՛nchbes abretsank, 
tzezi orinag ŭllaloo hamar:

5 For our gospel did not come 
to you in word only, but also in 
power, and in the Holy Spirit and 
in much assurance, as you know 
what kind of men we were among 
you for your sake.

6 Մեզի նմանելով՝ դուք Տիրոջ 
նմանած եղաք, քանի որ՝ հակառակ 
ձեր կրած բոլոր նեղութիւններուն՝ 
Սուրբ Հոգիին պարգեւած 
ուրախութեամբ ընդունեցիք մեր 
քարոզութիւնը,

6 Mezi nmanelov՝ took Diroch 
nmanadz yeghak, kani vor՝ 
hagaṙag tzer gradz polor 
neghootyoonneroon՝ Soorp Hokiin 
barkevadz oorakhootyamp 
ŭntoonetsik mer karozootyoonŭ,

6 And you became followers of us 
and of the Lord, having received 
the word in much affliction, with 
joy of the Holy Spirit,

7 եւ ձեր այս ընթացքով օրինակ 
եղաք Մակեդոնիայի եւ Աքայիայի 
բոլոր հաւատացեալներուն։

7 yev tzer ays ŭntatskov orinag 
yeghak Magetoniayi yev Akayiayi 
polor havadatsyalneroon:

7 so that you became examples to 
all in Macedonia and Achaia who 
believe.

8 Արդարեւ, դուք ձեր օրինակով 
Տիրոջ խօսքը հռչակեցիք ո՛չ միայն 
Մակեդոնիայի եւ Աքայիայի մէջ, 
այլեւ ամէն տեղ ուր Աստուծոյ վրայ 
ունեցած ձեր հաւատքին համբաւը 
տարածուեցաւ։ Այնպէս որ, այլեւս ո՛չ 
պէտքը կը զգանք բան մը աւելցնելու, 
ո՛չ ալ մենք մեզ ներկայացնելու,

8 Artarev, took tzer orinagov 
Diroch khoskŭ hṙchagetsik 
vo՛ch miayn Magetoniayi yev 
Akayiayi mech, aylev amen degh 
oor Asdoodzo vra oonetsadz tzer 
havadkin hampavŭ daradzvetsav: 
Aynbes vor, aylevs vo՛ch bedkŭ gŭ 
zkank pan mŭ aveltsneloo, vo՛ch al 
menk mez nergayatsneloo,

8 For from you the word of the 
Lord has sounded forth, not only in 
Macedonia and Achaia, but also in 
every place. Your faith toward God 
has gone out, so that we do not 
need to say anything.
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9 որովհետեւ ո՛ւր որ երթանք՝ մարդիկ 
իրենք մեր մասին կը պատմեն, թէ 
ի՛նչպէս ձեզի եկանք, ի՛նչպէս դուք 
կուռքերը ձգելով Աստուծոյ դարձաք՝ 
կենդանի եւ ճշմարիտ Աստուծոյ 
ծառայելու համար,

9 vorovhedev o՛or vor yertank՝ 
martig irenk mer masin gŭ 
badmen, te i՛nchbes tzezi yegank, 
i՛nchbes took gooṙkerŭ tzkelov 
Asdoodzo tartzak՝ gentani yev 
jshmarid Asdoodzo dzaṙayeloo 
hamar,

9 For they themselves declare 
concerning us what manner of 
entry we had to you, and how you 
turned to God from idols to serve 
the living and true God,

10 եւ թէ ի՛նչպէս կը սպասէք որ 
երկինքէն վերստին գայ Աստուծոյ 
Որդին, Յիսուսը, որ Աստուած 
մեռելներէն յարուցանեց, եւ որ մեզ 
պիտի փրկէ գալիք բարկութենէն։ ֍

10 yev te i՛nchbes gŭ sbasek vor 
yerginken versdin ka Asdoodzo 
Vortin, Hisoosŭ, vor Asdvadz 
meṙelneren harootsanets, 
yev vor mez bidi prge kalik 
pargootenen: ֍

10 and to wait for His Son from 
heaven, whom He raised from the 
dead, even Jesus who delivers us 
from the wrath to come. ֍
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Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ Alleluia՜: Alleluia՜:Alleluia՜: Alleluia՜: Alleluia՜: Alleluia՜:Alleluia՜: Alleluia՜:

Հաճեցար, Տէ՛ր, ընդ երկիր Քո եւ 
դարձուցեր զգերութիւն Յակոբայ 
(Սղ. ՁԴ)։ ֍

Hajetsar, De՛r, ŭnt yergir Ko yev 
tartzootser zkerootyoon Hagopa 
(Ps. 84): ֍

You have been favourable, Lord, 
unto your land; You have brought 
back the captivity of Jacob. 
(Ps. 84) ֍

Երկիւղացութեամբ լուարուք սրբոյ Երկիւղացութեամբ լուարուք սրբոյ 
աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի որ աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի որ 
ըստ Ղուկասու 12.13-31 (ARWZ)ըստ Ղուկասու 12.13-31 (ARWZ)

Yergyooghatsootyamp lvarook Yergyooghatsootyamp lvarook 
srpo avedaranis Hisoosi Krisdosi srpo avedaranis Hisoosi Krisdosi 

vor ŭsd Ghoogasoo 12.13-31 vor ŭsd Ghoogasoo 12.13-31 
(ARWZ)(ARWZ)

Stand up in the fear of God and Stand up in the fear of God and 
let us listen to the Holy Gospel let us listen to the Holy Gospel 

of Jesus Christ according to of Jesus Christ according to 
St. Luke 12:13-31 (NKJV)St. Luke 12:13-31 (NKJV)

13 Ժողովուրդէն մէկը Յիսուսի ըսաւ.- 
Վարդապե՛տ, ըսէ՛ եղբօրս, որ մեր հօր 
ձգած ժառանգութենէն իմ բաժինս 
տայ ինծի։

13 Jhoghovoorten megŭ Hisoosi 
ŭsav.- Vartabe՛d, ŭse՛ yeghpors, vor 
mer hor tzkadz jhaṙankootenen im 
pajhins da indzi:

13 Then one from the crowd said to 
Him, “Teacher, tell my brother to 
divide the inheritance with me.”

14 Յիսուս պատասխանեց.- Ո՛վ մարդ, 
ո՞վ զիս դատաւոր կամ իրաւունքի 
բաժանարար կարգեց ձեր վրայ։

14 Hisoos badaskhanets.- O՛v 
mart, o՞v zis tadavor gam iravoonki 
pajhanarar garkets tzer vra:

14 But He said to him, “Man, who 
made Me a judge or an arbitrator 
over you?”

15 Ապա դառնալով ժողովուրդին, 
շարունակեց.- Նայեցէք եւ 
զգուշացէ՛ք ագահութեան բոլոր 
տեսակներէն, որովհետեւ մարդու 
մը կեանքը կախեալ չէ՛ իր ամբարած 
հարստութենէն։

15 Aba taṙnalov jhoghovoortin, 
sharoonagets.- Nayetsek yev 
zkooshatse՛k akahootyan polor 
desagneren, vorovhedev martoo 
mŭ gyankŭ gakhyal che՛ ir 
amparadz harsdootenen:

15 And He said to them, “Take 
heed and beware of covetousness, 
for one's life does not consist in 
the abundance of the things he 
possesses.”

16 Յիսուս անոնց առակ մըն ալ 
խօսեցաւ եւ ըսաւ.- Հարուստ մարդ 
մը կար, որուն արտերը առատ բերք 
տուին։

16 Hisoos anonts aṙag mŭn al 
khosetsav yev ŭsav.- Haroosd mart 
mŭ gar, voroon arderŭ aṙad perk 
dvin:

16 Then He spoke a parable 
to them, saying: “The ground 
of a certain rich man yielded 
plentifully.



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 8 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

17 Անիկա կը մտածէր ու կ’ըսէր.«Ի՞նչ 
ընելու եմ, որովհետեւ հունձքս 
ամբարելու համար շտեմարաններուս 
մէջ տեղ չմնաց։

17 Aniga gŭ mdadzer oo 
g’ŭser.«I՞nch ŭneloo yem, 
vorovhedev hoontzks ampareloo 
hamar shdemaranneroos mech 
degh chmnats:

17 “And he thought within himself, 
saying, ‘What shall I do, since I 
have no room to store my crops?’

18 Այո՛, գիտե՛մ ինչ պիտի ընեմ։ 
Պիտի քակեմ շտեմարաններս, աւելի 
ընդարձակները պիտի շինեմ եւ հոն 
ամբարեմ ցորենս եւ ամբողջ բերքերս։

18 Ayo՛, kide՛m inch bidi ŭnem: 
Bidi kagem shdemaranners, aveli 
ŭntartzagnerŭ bidi shinem yev hon 
amparem tsorens yev ampoghch 
perkers:

18 “So he said, ‘I will do this: I 
will pull down my barns and build 
greater, and there I will store all 
my crops and my goods.

19 Ապա ես ինծի պիտի ըսեմ.- Ով 
մարդ, քանի որ երկար տարիներու 
համար ամբարած հարստութիւն 
ունիս, հանգիստ ըրէ. կե՛ր, խմէ՛ եւ 
վայելէ՛»։

19 Aba yes indzi bidi ŭsem.- Ov 
mart, kani vor yergar darineroo 
hamar amparadz harsdootyoon 
oonis, hankisd ŭre. ge՛r, khme՛ yev 
vayele՛»:

19 ‘And I will say to my soul, 
“Soul, you have many goods laid 
up for many years; take your ease; 
eat, drink, and be merry.”’

20 Բայց Աստուած ըսաւ իրեն. 
«Անմիտ մարդ, այս գիշեր իսկ հոգիդ 
քեզմէ պիտի առնեն. որո՞ւն պիտի 
մնայ պատրաստածդ»։

20 Payts Asdvadz ŭsav iren. 
«Anmid mart, ays kisher isg hokit 
kezme bidi aṙnen. voro՞on bidi mna 
badrasdadzt»:

20 “But God said to him, ‘Fool! 
This night your soul will be 
required of you; then whose will 
those things be which you have 
provided?’

21 Եւ Յիսուս եզրակացուց.- Նոյնն 
է պարագան բոլոր անոնց, որոնք 
միայն իրենց անձերուն համար 
հարստութիւն կը դիզեն, փոխանակ 
Աստուծոյ աչքին հարստանալու։

21 Yev Hisoos yezragatsoots.- 
Nooynn e barakan polor anonts, 
voronk miayn irents antzeroon 
hamar harsdootyoon gŭ tizen, 
pokhanag Asdoodzo achkin 
harsdanaloo:

21 “So is he who lays up treasure 
for himself, and is not rich toward 
God.”
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22 Ապա Յիսուս իր աշակերտներուն 
ըսաւ.- Ահա թէ ինչո՛ւ կ’ըսեմ ձեզի.- 
Մի՛ մտահոգուիք ձեր կեանքին 
համար՝ թէ ի՛նչ պիտի ուտէք, եւ ո՛չ ալ 
ձեր մարմինին համար՝ թէ ի՛նչ պիտի 
հագնիք։

22 Aba Hisoos ir ashagerdneroon 
ŭsav.- Aha te incho՛o g’ŭsem 
tzezi.- Mi՛ mdahokvik tzer gyankin 
hamar՝ te i՛nch bidi oodek, yev vo՛ch 
al tzer marminin hamar՝ te i՛nch 
bidi haknik:

22 Then He said to His disciples, 
“Therefore I say to you, do not 
worry about your life, what you 
will eat; nor about the body, what 
you will put on.

23 Որովհետեւ կեանքը աւելի 
կարեւոր է քան ուտելիքը, եւ մարմինը 
աւելի կարեւոր՝ քան հագուստը։

23 Vorovhedev gyankŭ aveli 
garevor e kan oodelikŭ, yev 
marminŭ aveli garevor՝ kan 
hakoosdŭ:

23 “Life is more than food, and the 
body is more than clothing.

24 Դիտեցէ՛ք ագռաւները, որոնք 
ո՛չ կը սերմանեն, ո՛չ կը հնձեն, ո՛չ 
շտեմարաններ եւ ո՛չ ալ ամբարներ 
ունին, սակայն Աստուած կը կերակրէ 
զանոնք։ Իսկ պիտի չկերակրէ՞ ձեզ, 
դուք՝ որ իր աչքին թռչուններէն 
գերազանց էք։

24 Tidetse՛k akṙavnerŭ, voronk 
vo՛ch gŭ sermanen, vo՛ch gŭ hntzen, 
vo՛ch shdemaranner yev vo՛ch al 
amparner oonin, sagayn Asdvadz 
gŭ geragre zanonk: Isg bidi 
chgeragre՞ tzez, took՝ vor ir achkin 
tṙchoonneren kerazants ek:

24 “Consider the ravens, for they 
neither sow nor reap, which have 
neither storehouse nor barn; and 
God feeds them. Of how much 
more value are you than the birds?

25 Մտահոգուիլը կանգունով մը 
կ’երկարէ՞ ձեր հասակը։

25 Mdahokvilŭ gankoonov mŭ 
g’ergare՞ tzer hasagŭ:

25 “And which of you by worrying 
can add one cubit to his stature?

26 Եթէ նուազագոյն բանը չէք կրնար 
ընել, ինչո՞ւ ուրեմն ուրիշ բաներով կը 
մտահոգուիք։

26 Yete nvazakooyn panŭ chek 
grnar ŭnel, incho՞o ooremn oorish 
panerov gŭ mdahokvik:

26 “If you then are not able to do 
the least, why are you anxious for 
the rest?

27 Դիտեցէք եւ տեսէք թէ ի՛նչպէս 
կ’աճի դաշտի շուշանը։ Ո՛չ կ’աշխատի, 
ո՛չ կը հիւսէ։ Հաւատացէք, որ նոյնիսկ 
Սողոմոն իր ամբողջ փառքին մէջ 
անոնցմէ մէկուն պէս գեղեցիկ չկրցաւ 
հագնիլ։

27 Tidetsek yev desek te i՛nchbes 
g’aji tashdi shooshanŭ: Vo՛ch 
g’ashkhadi, vo՛ch gŭ hyoose: 
Havadatsek, vor nooynisg 
Soghomon ir ampoghch paṙkin 
mech anontsme megoon bes 
keghetsig chgrtsav haknil:

27 “Consider the lilies, how they 
grow: they neither toil nor spin; 
and yet I say to you, even Solomon 
in all his glory was not arrayed 
like one of these.
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28 Եթէ Աստուած այդպէս աղուոր 
կը հագցնէ խոտը՝ որ այսօր դաշտին 
մէջ է եւ վաղը կրակը պիտի նետուի, 
ձեզ աւելի լաւ պիտի չհագցնէ՞, 
թերահաւատնե՛ր։

28 Yete Asdvadz aytbes aghvor gŭ 
haktsne khodŭ՝ vor aysor tashdin 
mech e yev vaghŭ gragŭ bidi nedvi, 
tzez aveli lav bidi chhaktsne՞, 
terahavadne՛r:

28 “If then God so clothes the 
grass, which today is in the field 
and tomorrow is thrown into the 
oven, how much more will He 
clothe you, O you of little faith?

29 Հետեւաբար, մի՛ մտահոգուիք 
ո՛չ ձեր ուտելիքով եւ ո՛չ ալ ձեր 
խմելիքով, եւ մի՛ մտատանջէք դուք 
ձեզ,

29 Hedevapar, mi՛ mdahokvik vo՛ch 
tzer oodelikov yev vo՛ch al tzer 
khmelikov, yev mi՛ mdadanchek 
took tzez,

29 “And do not seek what you 
should eat or what you should 
drink, nor have an anxious mind.

30 որովհետեւ ասոնք բոլորը 
հեթանոսներուն յատուկ են։ Ձեր 
Հայրը գիտէ որ այդ բոլորին պէտք 
ունիք։

30 vorovhedev asonk polorŭ 
hetanosneroon hadoog yen: Tzer 
Hayrŭ kide vor ayt polorin bedk 
oonik:

30 “For all these things the nations 
of the world seek after, and your 
Father knows that you need these 
things.

31 Այլ, ուզեցէք որ Աստուծոյ 
արքայութիւնը գայ, եւ Աստուած այդ 
բոլորը աւելիով պիտի տայ ձեզի։ ֍

31 Ayl, oozetsek vor Asdoodzo 
arkayootyoonŭ ka, yev Asdvadz 
ayt polorŭ aveliov bidi da tzezi: ֍

31 “But seek the kingdom of God, 
and all these things shall be added 
to you. ֍


