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

Եկա՛յք եւ տեսէ՛ք զգործս Աստուծոյ, 
որպէս զի ահեղ են խորհրդով 
քան զամենայն որդւոց մարդկան 
(Սղ. ԿԵ.5)։ ֍

Yega՛yk yev dese՛k zkordzs 
Asdoodzo, vorbes zi ahegh yen 
khorhrtov kan zamenayn vortvots 
martgan (Sgh. 65.5): ֍

Come all, and see the works of 
God, for they are more awesome 
than all the works of man. 
(Ps. 65:5) ֍

Երկիւղացութեամբ լուարուք սրբոյ Երկիւղացութեամբ լուարուք սրբոյ 
աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի որ աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի որ 

ըստ Ղուկասու ըստ Ղուկասու 13.1-9 (ARWZ)

Yergyooghatsootyamp lvarook Yergyooghatsootyamp lvarook 
srpo avedaranis Hisoosi srpo avedaranis Hisoosi 

Krisdosi vor ŭsd Ghoogasoo Krisdosi vor ŭsd Ghoogasoo 
13.1-9 (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 St. of Jesus Christ according to St. 

Luke Luke 13:1-9 (NKJV)

1 Ոմանք եկան Յիսուսի եւ պատմեցին 
այն Գալիլեացիներուն մասին, որոնք 
Պիղատոսի կողմէ սպաննուեցան, երբ 
Աստուծոյ զոհ կը մատուցանէին։

1 Vomank yegan Hisoosi yev 
badmetsin ayn Kalilyatsineroon 
masin, voronk Bighadosi goghme 
sbannvetsan, yerp Asdoodzo zoh 
gŭ madootsanein:

1 There were present at that 
season some who told Him about 
the Galileans whose blood Pilate 
had mingled with their sacrifices.

2 Յիսուս անոնց ըսաւ.- Կը կարծէ՞ք 
թէ սպաննուող Գալիլեացիները 
միւս բոլոր Գալիլեացիներէն աւելի 
մեղաւոր էին, որ այդպիսի վախճան 
մը ունեցան։

2 Hisoos anonts ŭsav.- Gŭ gardze՞k 
te sbannvogh Kalilyatsinerŭ 
myoos polor Kalilyatsineren aveli 
meghavor ein, vor aytbisi vakhjan 
mŭ oonetsan:

2 And Jesus answered and said to 
them, “Do you suppose that these 
Galileans were worse sinners than 
all other Galileans, because they 
suffered such things?

3 Ո՛չ։ Կ’ըսեմ ձեզի, որ եթէ 
չապաշխարէք՝դուք բոլորդ ալ 
նոյնպէս պիտի կորսուիք։

3 Vo՛ch: G’ŭsem tzezi, vor yete 
chabashkharek՝took polort al 
nooynbes bidi gorsvik:

3 “I tell you, no; but unless you 
repent you will all likewise perish.

4 Կամ ի՞նչ կը մտածէք այն 
տասնըութը մարդոց մասին, որոնց 
վրայ ինկաւ աշտարակը Սելովամի 
մէջ եւ սպաննեց զանոնք։ Անոնք 
աւելի՞ յանցաւոր էին քան Երուսաղէմի 
բոլոր բնակիչները։

4 Gam i՞nch gŭ mdadzek ayn 
dasnŭootŭ martots masin, voronts 
vra ingav ashdaragŭ Selovami 
mech yev sbannets zanonk: 
Anonk aveli՞ hantsavor ein kan 
Yeroosaghemi polor pnagichnerŭ:

4 “Or those eighteen on whom the 
tower in Siloam fell and killed 
them, do you think that they were 
worse sinners than all other men 
who dwelt in Jerusalem?

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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5 Ո՛չ։ Կ’ըսեմ ձեզի, որ եթէ 
չապաշխարէք՝ բոլորդ ալ նոյնպէս 
պիտի կորսուիք։

5 Vo՛ch: G’ŭsem tzezi, vor yete 
chabashkharek՝ polort al nooynbes 
bidi gorsvik:

5 “I tell you, no; but unless you 
repent you will all likewise perish.”

6 Անոնց հետեւալ առակը պատմեց.- 
Մարդ մը կար, որ իր այգիին մէջ 
թզենի մը տնկած էր։ Թուզ քաղելու 
գնաց, բայց թզենիին վրայ պտուղ 
չգտաւ։

6 Anonts hedeval aṙagŭ badmets.- 
Mart mŭ gar, vor ir aykiin mech 
tzeni mŭ dngadz er: Tooz kagheloo 
knats, payts tzeniin vra bdoogh 
chkdav:

6 He also spoke this parable: “A 
certain man had a fig tree planted 
in his vineyard, and he came 
seeking fruit on it and found none.

7 Այգեպանին ըսաւ.«Այս երրորդ 
տարին է որ կու գամ թուզ քաղելու, 
բայց չեմ գտներ։ Ուստի կտրէ՛ զայն, 
ինչո՞ւ անիմաստ կերպով տեղ գրաւէ»։

7 Aykebanin ŭsav.«Ays yerrort 
darin e vor goo kam tooz kagheloo, 
payts chem kdner: Oosdi gdre՛ 
zayn, incho՞o animasd gerbov degh 
krave»:

7 “Then he said to the keeper of 
his vineyard, ‘Look, for three years 
I have come seeking fruit on this 
fig tree and find none. Cut it down; 
why does it use up the ground?’

8 Այգեպանը պատասխանեց. 
«Տէ՛ր, թող այս տարի ալ մնայ. ես 
իր շուրջի հողը կրկին կր փորեմ եւ 
պարարտացուցիչ կը դնեմ։

8 Aykebanŭ badaskhanets. «De՛r, 
togh ays dari al mna. yes ir 
shoorchi hoghŭ grgin gr porem yev 
barardatsootsich gŭ tnem:

8 “But he answered and said to 
him, ‘Sir, let it alone this year also, 
until I dig around it and fertilize 
it.

9 Այս ձեւով թերեւս պտուղ տայ. 
ապա թէ ոչ՝ գալ տարի կտրէ 
զայն»։ ֍

9 Ays tzevov terevs bdoogh da. aba 
te voch՝ kal dari gdre zayn»: ֍

9 ‘And if it bears fruit, well. But 
if not, after that you can cut it 
down.’” ֍


