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2021-12-12 2021-12-12 2021-12-12

Կիրակի Giragi Sunday

ԳՁ Kim Tza Kim Tsa (Mode 5)

Գ. Կիւրակէ Յիսնակի 3. Gyoorage Hisnagi Third 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 (Sgh. 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 
37.14-38 (ARWA)

Ŭntertsvadzs hEsayya markaree Ŭntertsvadzs hEsayya markaree 
37.14-38 (ARWA)

A Reading from the Prophecy of A Reading from the Prophecy of 
Isaiah Isaiah 37:14-38 (NKJV)

14 Եզեկիա նամակը դեսպաններուն 
ձեռքէն առաւ ու զանիկա կարդաց եւ 
Տէրոջը տունը ելաւ ու Եզեկիա Տէրոջը 
առջեւ բացաւ զանիկա։

14 Yezegia namagŭ tesbanneroon 
tzeṙken aṙav oo zaniga gartats yev 
Derochŭ doonŭ yelav oo Yezegia 
Derochŭ aṙchev patsav zaniga:

14 And Hezekiah received the 
letter from the hand of the 
messengers, and read it; and 
Hezekiah went up to the house of 
the LORD, and spread it before the 
LORD.

15 Եզեկիա Տէրոջը առջեւ աղօթք 
ըրաւ ու ըսաւ.

15 Yezegia Derochŭ aṙchev aghotk 
ŭrav oo ŭsav.

15 Then Hezekiah prayed to the 
LORD, saying:

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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16 «Ո՛վ Տէր զօրութեան, Աստուած 
Իսրայէլի, որ քերովբէներու վրայ կը 
նստիս, երկրին բոլոր թագաւորներուն 
վրայ միայն դո՛ւն ես Աստուած. 
երկինքն ու երկիրը դուն ստեղծեցիր։

16 «O՛v Der zorootyan, Asdvadz 
Israyeli, vor kerovpeneroo vra gŭ 
nsdis, yergrin polor takavorneroon 
vra miayn to՛on yes Asdvadz. 
yerginkn oo yergirŭ toon 
sdeghdzetsir:

16 “O LORD of hosts, God of 
Israel, the One who dwells 
between the cherubim, You 
are God, You alone, of all the 
kingdoms of the earth. You have 
made heaven and earth.

17 Ո՛վ Տէր, ականջդ խոնարհեցո՛ւր 
ու լսէ՛։ Ո՛վ Տէր, աչքերդ բա՛ց ու նայէ՛ 
եւ լսէ՛ Սենեքերիմին բոլոր խօսքերը, 
որոնք ղրկեց կենդանի Աստուածը 
նախատելու համար։

17 O՛v Der, agancht khonarhetso՛or 
oo lse՛: O՛v Der, achkert pa՛ts oo 
naye՛ yev lse՛ Senekerimin polor 
khoskerŭ, voronk ghrgets gentani 
Asdvadzŭ nakhadeloo hamar:

17 “Incline Your ear, O LORD, and 
hear; open Your eyes, O LORD, 
and see; and hear all the words of 
Sennacherib, which he has sent to 
reproach the living God.

18 Ո՛վ Տէր, իրաւցընէ Ասորեստանի 
թագաւորները բոլոր ազգերը ու 
անոնց երկիրները աւերեցին,

18 O՛v Der, iravtsŭne Asoresdani 
takavornerŭ polor azkerŭ oo 
anonts yergirnerŭ averetsin,

18 “Truly, LORD, the kings of 
Assyria have laid waste all the 
nations and their lands,

19 Անոնց աստուածները կրակի 
տուին. վասն զի անոնք աստուած 
չէին, հապա մարդու ձեռագործ, 
փայտ ու քար էին. անոր համար 
զանոնք կորսնցուցին։

19 Anonts asdvadznerŭ gragi 
dvin. vasn zi anonk asdvadz chein, 
haba martoo tzeṙakordz, payd 
oo kar ein. anor hamar zanonk 
gorsntsootsin:

19 “and have cast their gods into 
the fire; for they were not gods, 
but the work of men's hands—
wood and stone. Therefore they 
destroyed them.

20 Եւ հիմա դուն, ո՛վ Տէր 
Աստուած մեր, ազատէ՛ մեզ անոր 
ձեռքէն, որպէս զի երկրին բոլոր 
թագաւորութիւնները գիտնան թէ 
միայն դուն ես Տէրը»։

20 Yev hima toon, o՛v Der 
Asdvadz mer, azade՛ mez anor 
tzeṙken, vorbes zi yergrin polor 
takavorootyoonnerŭ kidnan te 
miayn toon yes Derŭ»:

20 “Now therefore, O LORD our 
God, save us from his hand, that 
all the kingdoms of the earth may 
know that You are the LORD, You 
alone.”

21 Ամովսին որդին Եսայի Եզեկիային 
մարդ ղրկեց՝ ըսելով. «Իսրայէլի 
Տէր Աստուածը այսպէս կ՚ըսէ. 
Ասորեստանի Սենեքերիմ թագաւորին 
համար աղօթք ըրիր ինծի,

21 Amovsin vortin Yesayi 
Yezegiayin mart ghrgets՝ ŭselov. 
«Israyeli Der Asdvadzŭ aysbes 
g՚ŭse. Asoresdani Senekerim 
takavorin hamar aghotk ŭrir indzi,

21 Then Isaiah the son of Amoz 
sent to Hezekiah, saying, “Thus 
says the LORD God of Israel, 
‘Because you have prayed to 
Me against Sennacherib king of 
Assyria,
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22 Անոր վրայով Տէրոջը ըսած 
խօսքը այս է. ‘Սիօնին կոյս աղջիկը 
քեզ անարգեց, քեզ ծաղր ըրաւ, 
Երուսաղէմին աղջիկը քու ետեւէդ 
գլուխ շարժեց։

22 Anor vrayov Derochŭ ŭsadz 
khoskŭ ays e. ‘Sionin gooys 
aghchigŭ kez anarkets, kez dzaghr 
ŭrav, Yeroosaghemin aghchigŭ koo 
yedevet klookh sharjhets:

22 ‘this is the word which the 
LORD has spoken concerning him: 
“The virgin, the daughter of Zion, 
Has despised you, laughed you to 
scorn; The daughter of Jerusalem 
Has shaken her head behind your 
back!

23 Դուն ո՞վ նախատեցիր ու որո՞ւ 
հայհոյեցիր Ու որո՞ւ վրայ ձայնդ 
վերցուցիր Եւ աչքերդ Իսրայէլի 
Սուրբին դէմ վեր վերցուցիր։

23 Toon o՞v nakhadetsir oo voro՞o 
hayhooyetsir Oo voro՞o vra tzaynt 
vertsootsir Yev achkert Israyeli 
Soorpin tem ver vertsootsir:

23 “Whom have you reproached 
and blasphemed? Against whom 
have you raised your voice, And 
lifted up your eyes on high? 
Against the Holy One of Israel.

24 Քու ծառաներուդ ձեռքով Տէրը 
նախատելով՝ ըսիր, Իմ կառքերուս 
շատութիւնովը լեռներուն բարձրերը, 
Լիբանանի քովերը ելայ Ու անոր 
բարձր եղեւինները Եւ ընտիր 
մայրիները պիտի կտրեմ՝ ՝ Ու անոր 
խիստ բարձր ծայրը, Անոր Կարմեղոսի 
անտառը պիտի մտնեմ՝ ՝։

24 Koo dzaṙaneroot tzeṙkov Derŭ 
nakhadelov՝ ŭsir, Im gaṙkeroos 
shadootyoonovŭ leṙneroon 
partzrerŭ, Lipanani koverŭ yela 
Oo anor partzr yeghevinnerŭ Yev 
ŭndir mayrinerŭ bidi gdrem՝ ՝ Oo 
anor khisd partzr dzayrŭ, Anor 
Garmeghosi andaṙŭ bidi mdnem՝ ՝:

24 By your servants you have 
reproached the Lord, And said, 
‘By the multitude of my chariots 
I have come up to the height of 
the mountains, To the limits of 
Lebanon; I will cut down its tall 
cedars And its choice cypress trees; 
I will enter its farthest height, To 
its fruitful forest.

25 Ես փորեցի ու ջուր խմեցի։ 
Պաշարուած տեղերուն բոլոր գետերը 
Ոտքերուս թաթովը ցամքեցուցի։

25 Yes poretsi oo choor khmetsi: 
Basharvadz degheroon polor 
kederŭ Vodkeroos tatovŭ 
tsamketsootsi:

25 I have dug and drunk water, 
And with the soles of my feet I 
have dried up All the brooks of 
defense.’
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26 Միթէ լսած չե՞ս որ ասիկա ես 
շինեցի Ու առաջուընէ ձեւակերպեցի. 
Հիմա հասցուցի, Որպէս զի դուն 
պարսպապատ քաղաքները աւերակի 
հողակոյտերու դարձնես։

26 Mite lsadz che՞s vor asiga 
yes shinetsi Oo aṙachvŭne 
tzevagerbetsi. Hima 
hastsootsi, Vorbes zi toon 
barsbabad kaghaknerŭ averagi 
hoghagooyderoo tartznes:

26 “Did you not hear long ago How 
I made it, From ancient times that 
I formed it? Now I have brought 
it to pass, That you should be For 
crushing fortified cities into heaps 
of ruins.

27 Ուստի անոնց բնակիչներուն 
ձեռքը կարճ ըլլալուն համար 
Զարհուրեցան ու շփոթեցան։ Անոնք 
դաշտի խոտի եւ կանանչ բանջարի 
պէս Ու տանիքի խոտի պէս Եւ դեռ 
չհասած ու խորշակէն զարնուած 
հունձքի պէս եղան։

27 Oosdi anonts pnagichneroon 
tzeṙkŭ garj ŭllaloon hamar 
Zarhooretsan oo shpotetsan: 
Anonk tashdi khodi yev gananch 
panchari bes Oo daniki khodi bes 
Yev teṙ chhasadz oo khorshagen 
zarnvadz hoontzki bes yeghan:

27 Therefore their inhabitants 
had little power; They were 
dismayed and confounded; They 
were as the grass of the field And 
the green herb, As the grass on 
the housetops And grain blighted 
before it is grown.

28 Բայց ես քու բնակութիւնդ, ելլելդ 
ու մտնելդ Եւ ինծի դէմ ունեցած 
սրտմտութիւնդ գիտեմ։

28 Payts yes koo pnagootyoont, 
yellelt oo mdnelt Yev indzi tem 
oonetsadz srdmdootyoont kidem:

28 “But I know your dwelling 
place, Your going out and your 
coming in, And your rage against 
Me.

29 Որովհետեւ ինծի դէմ 
ունեցած սրտմտութիւնդ Ու 
քու ամբարտաւանութիւնդ իմ 
ականջներուս հասան, Ես ալ իմ 
կարթս քու քիթդ ե իմ սանձս քու 
բերանդ պիտի դնեմ Ու քու եկած 
ճամբայէդ քեզ ետ պիտի դարձնեմ։

29 Vorovhedev indzi tem 
oonetsadz srdmdootyoont Oo 
koo ampardavanootyoont im 
aganchneroos hasan, Yes al im 
garts koo kitt ye im santzs koo 
perant bidi tnem Oo koo yegadz 
jampayet kez yed bidi tartznem:

29 Because your rage against Me 
and your tumult Have come up to 
My ears, Therefore I will put My 
hook in your nose And My bridle in 
your lips, And I will turn you back 
By the way which you came.”’
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30 «Եւ ասիկա քեզի նշան ըլլայ, Այս 
տարի ինքնիրմէ բուսածը Ու երկրորդ 
տարին ինկած հատերէն բուսածը 
պիտի ուտէք Ու երրորդ տարին 
ցանեցէ՛ք ու հնձեցէ՛ք Եւ այգիներ 
տնկեցէ՛ք ու անոնց պտուղը կերէ՛ք։

30 «Yev asiga kezi nshan ŭlla, 
Ays dari inknirme poosadzŭ Oo 
yergrort darin ingadz haderen 
poosadzŭ bidi oodek Oo yerrort 
darin tsanetse՛k oo hntzetse՛k 
Yev aykiner dngetse՛k oo anonts 
bdooghŭ gere՛k:

30 “This shall be a sign to you: You 
shall eat this year such as grows 
of itself, And the second year what 
springs from the same; Also in the 
third year sow and reap, Plant 
vineyards and eat the fruit of 
them.

31 Եւ Յուդային տանը ազատուած 
մնացորդը Վարէն արմատ պիտի 
արձակէ Ու վերէն պտուղ պիտի տայ։

31 Yev Hootayin danŭ azadvadz 
mnatsortŭ Varen armad bidi 
artzage Oo veren bdoogh bidi da։

31 And the remnant who have 
escaped of the house of Judah 
Shall again take root downward, 
And bear fruit upward.

32 Քանզի Երուսաղէմէն՝ մնացորդ 
մը Ու Սիօն լեռնէն՝ ազատուածներու 
խումբ մը պիտի գայ. Ասիկա զօրքերու 
Տէրոջը նախանձը պիտի ընէ»։

32 Kanzi Yeroosaghemen՝ 
mnatsort mŭ Oo Sion leṙnen՝ 
azadvadzneroo khoomp mŭ bidi 
ka. Asiga zorkeroo Derochŭ 
nakhantzŭ bidi ŭne»:

32 For out of Jerusalem shall go 
a remnant, And those who escape 
from Mount Zion. The zeal of the 
LORD of hosts will do this.

33 Ասոր համար Ասորեստանի 
թագաւորին վրայով Տէրը այսպէս 
կ՚ըսէ. «Անիկա այս քաղաքը պիտի 
չմտնէ, Անոր նետ պիտի չնետէ, Անոր 
դէմ պատնէշ պիտի չկանգնեցնէ, այլ

33 Asor hamar Asoresdani 
takavorin vrayov Derŭ aysbes 
g՚ŭse. «Aniga ays kaghakŭ 
bidi chmdne, Anor ned bidi 
chnede, Anor tem badnesh bidi 
chganknetsne, ayl

33 “Therefore thus says the LORD 
concerning the king of Assyria: ‘He 
shall not come into this city, Nor 
shoot an arrow there, Nor come 
before it with shield, Nor build a 
siege mound against it.

34 Իր եկած ճամբայէն ետ պիտի 
դառնայ Ու այս քաղաքը պիտի չմտնէ։

34 Ir yegadz jampayen yed 
bidi taṙna Oo ays kaghakŭ bidi 
chmdne:

34 By the way that he came, By 
the same shall he return; And he 
shall not come into this city,’ Says 
the LORD.

35 Եւ այս քաղաքը պիտի 
պաշտպանեմ ու զանիկա ազատեմ, 
Ինծի համար ու իմ ծառայիս Դաւիթին 
համար»։

35 Yev ays kaghakŭ bidi 
bashdbanem oo zaniga azadem, 
Indzi hamar oo im dzaṙayis 
Tavitin hamar»:

35 ‘For I will defend this city, to 
save it For My own sake and for 
My servant David's sake.’”



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 6 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

36 Ու Տէրոջը հրեշտակը ելաւ եւ 
Ասորեստանի բանակին մէջ հարիւր 
ութսունըհինգ հազար մարդ զարկաւ։ 
Երբ առաւօտուն կանուխ ելան, ահա 
անոնց ամէնքը մեռած մարմիններ 
էին։

36 Oo Derochŭ hreshdagŭ yelav 
yev Asoresdani panagin mech 
haryoor ootsoonŭhink hazar mart 
zargav: Yerp aṙavodoon ganookh 
yelan, aha anonts amenkŭ meṙadz 
marminner ein:

36 Then the angel of the LORD 
went out, and killed in the camp 
of the Assyrians one hundred and 
eighty-five thousand; and when 
people arose early in the morning, 
there were the corpses—all dead.

37 Ուստի Ասորեստանի Սենեքերիմ 
թագաւորը չուեց գնաց ու դարձաւ 
Նինուէի մէջ նստաւ։

37 Oosdi Asoresdani Senekerim 
takavorŭ chvets knats oo tartzav 
Ninvei mech nsdav:

37 So Sennacherib king of Assyria 
departed and went away, returned 
home, and remained at Nineveh.

38 Երբ անիկա իր Աստուծոյն 
Նեսրաքին տանը մէջ երկրպագութիւն 
կ՚ընէր, անոր որդիները Ադրամելէք ու 
Սարասար զանիկա սուրով զարկին ու 
Արարատի երկիրը փախան եւ անոր 
տեղ անոր որդին Ասորդան թագաւոր 
եղաւ։ ֍

38 Yerp aniga ir Asdoodzooyn 
Nesrakin danŭ mech 
yergrbakootyoon g՚ŭner, anor 
vortinerŭ Atramelek oo Sarasar 
zaniga soorov zargin oo Araradi 
yergirŭ pakhan yev anor degh anor 
vortin Asortan takavor yeghav: ֍

38 Now it came to pass, as he 
was worshiping in the house of 
Nisroch his god, that his sons 
Adrammelech and Sharezer 
struck him down with the sword; 
and they escaped into the land of 
Ararat. Then Esarhaddon his son 
reigned in his place. ֍
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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 
(Sgh. 64): ֍

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

Ընթերցուածս Պօղոսի առաքելոյն ՚ի Ընթերցուածս Պօղոսի առաքելոյն ՚ի 
Թեսաղոնիկեցւոց երկրորդ թղթոյն Թեսաղոնիկեցւոց երկրորդ թղթոյն 

1.1-12 (ARWA)

Ŭntertsvadzs Boghosi aṙakelooyn Ŭntertsvadzs Boghosi aṙakelooyn 
՚i Tesaghonigetsvots yergrort ՚i Tesaghonigetsvots yergrort 

tghtooyn tghtooyn 1.1-12 (ARWA)

A Reading from the Second A Reading from the Second 
Epistle of Apostle Paul to the Epistle of Apostle Paul to the 
Thessalonians Thessalonians 1:1-12 (NKJV)

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

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

1 Paul, Silvanus, and Timothy, To 
the church of the Thessalonians in 
God our Father and the Lord Jesus 
Christ:

2 Թող Աստուած՝ մեր Հայրը եւ 
Տէր Յիսուս Քրիստոս շնորհք եւ 
խաղաղութիւն պարգեւեն ձեզի։

2 Togh Asdvadz՝ mer Hayrŭ yev 
Der Hisoos Krisdos shnorhk yev 
khaghaghootyoon barkeven tzezi:

2 Grace to you and peace from God 
our Father and the Lord Jesus 
Christ.

3 Եղբայրնե՛ր, պարտք կը զգանք 
եւ արդար կը գտնենք ձեզի համար 
միշտ գոհութիւն յայտնել Աստուծոյ, 
որովհետեւ ձեր հաւատքը հետզհետէ 
աւելի կ’աճի եւ ձեզմէ իւրաքանչիւրին 
սէրը իրարու հանդէպ աւելի կը 
խորանայ։

3 Yeghpayrne՛r, bardk gŭ zkank 
yev artar gŭ kdnenk tzezi hamar 
mishd kohootyoon haydnel 
Asdoodzo, vorovhedev tzer 
havadkŭ hedzhede aveli g’aji yev 
tzezme yoorakanchyoorin serŭ 
iraroo hanteb aveli gŭ khorana։

3 We are bound to thank God 
always for you, brethren, as it is 
fitting, because your faith grows 
exceedingly, and the love of every 
one of you all abounds toward each 
other,

4 Աստուծոյ եկեղեցիներուն մէջ 
մենք կը պարծենանք ձեզմով, այն 
համբերութեան եւ հաւատքին 
համար, որ դուք ցուցաբերեցիք ձեր 
կրած բոլոր հալածանքներուն եւ 
նեղութիւններուն մէջ։

4 Asdoodzo yegeghetsineroon mech 
menk gŭ bardzenank tzezmov, 
ayn hamperootyan yev havadkin 
hamar, vor took tsootsaperetsik 
tzer gradz polor haladzankneroon 
yev neghootyoonneroon mech:

4 so that we ourselves boast of you 
among the churches of God for 
your patience and faith in all your 
persecutions and tribulations that 
you endure,
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5 Ձեր համբերութիւնն ու հաւատքը 
ապացոյցը պիտի ըլլան Աստուծոյ 
արդար դատաստանին, որովհետեւ 
դուք արժանի պիտի ըլլաք Աստուծոյ 
արքայութեան, որուն համար այդքան 
կը տանջուիք։

5 Tzer hamperootyoonn oo 
havadkŭ abatsooytsŭ bidi ŭllan 
Asdoodzo artar tadasdanin, 
vorovhedev took arjhani bidi ŭllak 
Asdoodzo arkayootyan, voroon 
hamar aytkan gŭ danchvik:

5 which is manifest evidence of the 
righteous judgment of God, that 
you may be counted worthy of the 
kingdom of God, for which you also 
suffer;

6 Արդարեւ, Աստուծոյ համար 
արդարութիւն պիտի ըլլայ ձեզ 
չարչարողները տանջանքով պատժել,

6 Artarev, Asdoodzo hamar 
artarootyoon bidi ŭlla tzez 
charcharoghnerŭ danchankov 
badjhel,

6 since it is a righteous thing with 
God to repay with tribulation those 
who trouble you,

7 իսկ ձեզի՝ տանջուածներուդ՝ 
հանգիստ պարգեւել մեզի հետ 
միասին, երբ մեր Տէրը Յիսուս 
հրեշտակներու իր բանակով երկինքէն 
յայտնուի։

7 isg tzezi՝ danchvadzneroot՝ 
hankisd barkevel mezi hed 
miasin, yerp mer Derŭ Hisoos 
hreshdagneroo ir panagov 
yerginken haydnvi:

7 and to give you who are troubled 
rest with us when the Lord Jesus 
is revealed from heaven with His 
mighty angels,

8 Անիկա բոցավառ կրակով պիտի 
պատժէ անոնք՝ որոնք կը մերժեն 
զԱստուած ճանչնալ եւ հնազանդիլ 
մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի 
Աւետարանին։

8 Aniga potsavaṙ gragov bidi 
badjhe anonk՝ voronk gŭ merjhen 
zAsdvadz janchnal yev hnazantil 
mer Diroch Hisoos Krisdosi 
Avedaranin:

8 in flaming fire taking vengeance 
on those who do not know God, 
and on those who do not obey the 
gospel of our Lord Jesus Christ.

9 Այն օրը, այդպիսիները 
յաւիտենական մահուամբ պիտի 
պատժուին, զրկուելով Տիրոջ 
ներկայութենէն եւ անոր փառաւոր 
զօրութենէն,

9 Ayn orŭ, aytbisinerŭ 
havidenagan mahvamp bidi 
badjhvin, zrgvelov Diroch 
nergayootenen yev anor paṙavor 
zorootenen,

9 These shall be punished with 
everlasting destruction from the 
presence of the Lord and from the 
glory of His power,
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10 երբ անիկա գայ իր սուրբերուն 
մէջ փառաւորուելու եւ բոլոր իրեն 
հաւատացողներուն հիացումին 
առարկան ըլլալու։ Այն օրը դո՛ւք 
ալ անոնց մէջ պիտի ըլլաք, 
որովհետեւ հաւատացիք մեր տուած 
վկայութեան։

10 yerp aniga ka ir soorperoon 
mech paṙavorveloo yev polor iren 
havadatsoghneroon hiatsoomin 
aṙargan ŭllaloo: Ayn orŭ to՛ok 
al anonts mech bidi ŭllak, 
vorovhedev havadatsik mer dvadz 
vgayootyan:

10 when He comes, in that Day, 
to be glorified in His saints and to 
be admired among all those who 
believe, because our testimony 
among you was believed.

11 Ահա թէ ինչու՝ միշտ կ’աղօթենք 
ձեզի համար, որպէսզի Աստուած 
ձեզ արժանի ընէ այդ կոչումին, իր 
զօրութեամբ կատարէ ձեր բոլոր 
բարի փափաքները եւ արդիւնաւորէ 
ձեր հաւատքը,

11 Aha te inchoo՝ mishd 
g’aghotenk tzezi hamar, vorbeszi 
Asdvadz tzez arjhani ŭne ayt 
gochoomin, ir zorootyamp gadare 
tzer polor pari papaknerŭ yev 
artyoonavore tzer havadkŭ,

11 Therefore we also pray always 
for you that our God would count 
you worthy of this calling, and 
fulfill all the good pleasure of His 
goodness and the work of faith 
with power,

12 որպէսզի ձեզմով փառաւորուի 
մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի անունը, 
եւ դուք փառաւորուիք իրմով, 
մեր Աստուծոյն եւ Տիրոջ Յիսուս 
Քրիստոսի պարգեւած շնորհքովը։ ֍

12 vorbeszi tzezmov paṙavorvi 
mer Der Hisoos Krisdosi anoonŭ, 
yev took paṙavorvik irmov, mer 
Asdoodzooyn yev Diroch Hisoos 
Krisdosi barkevadz shnorhkovŭ: ֍

12 that the name of our Lord Jesus 
Christ may be glorified in you, and 
you in Him, according to the grace 
of our God and the Lord Jesus 
Christ. ֍
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Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ Alleluia՜: Alleluia՜:Alleluia՜: Alleluia՜: Alleluia՜: Alleluia՜:Alleluia՜: Alleluia՜:

Ուրախ եղեւ Իսրայէլ յԱրարիչ իւր։ 
Որդիք Սիոնի ցնծասցեն ի Թագաւորն 
իւրեանց (Սղ. ՃԽԹ.2)։ ֍

Oorakh yeghev Israyel 
hArarich yoor: Vortik Sioni 
tsndzastsen i Takavorn yooryants 
(Sgh. 149.2): ֍

Let Israel rejoice in him that made 
him. Let the children of Zion be 
joyful in their King. (Ps. 149:2) ֍

Երկիւղացութեամբ լուարուք սրբոյ Երկիւղացութեամբ լուարուք սրբոյ 
աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի որ աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի որ 
ըստ Ղուկասու ըստ Ղուկասու 14։12-24 (ARWZ)

Yergyooghatsootyamp lvarook Yergyooghatsootyamp lvarook 
srpo avedaranis Hisoosi srpo avedaranis Hisoosi 

Krisdosi vor ŭsd Ghoogasoo Krisdosi vor ŭsd Ghoogasoo 
14:12-24 (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 St. Luke 14:12-24 (NKJV)

12 Ապա Յիսուս տանտիրոջ ըսաւ.- 
Երբ ճաշի կամ ընթրիքի հրաւէր 
կու տաս, մի՛ կանչեր բարեկամներդ 
կամ եղբայրներդ, ազգականներդ եւ 
հարուստ դրացիներդ, որպէսզի չըլլայ 
որ անոնք ալ քու հրաւէրիդ փոխարէն 
քեզ հրաւիրեն, եւ այս ձեւով քեզի 
հատուցում կատարած ըլլան։

12 Aba Hisoos dandiroch ŭsav.- 
Yerp jashi gam ŭntriki hraver 
goo das, mi՛ gancher paregamnert 
gam yeghpayrnert, azkagannert 
yev haroosd tratsinert, vorbeszi 
chŭlla vor anonk al koo hraverit 
pokharen kez hraviren, yev ays 
tzevov kezi hadootsoom gadaradz 
ŭllan:

12 Then He also said to him who 
invited Him, “When you give a 
dinner or a supper, do not ask 
your friends, your brothers, your 
relatives, nor rich neighbors, lest 
they also invite you back, and you 
be repaid.

13 Ընդհակառակը, երբ ճաշկերոյթ 
կու տաս, կանչէ աղքատներն ու 
խեղանդամները, կաղերն ու կոյրերը

13 Ŭnthagaṙagŭ, yerp jashgerooyt 
goo das, ganche aghkadnern oo 
kheghantamnerŭ, gaghern oo 
gooyrerŭ

13 “But when you give a feast, 
invite the poor, the maimed, the 
lame, the blind.
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14 եւ այն ատեն երանելի պիտի 
ըլլաս, որովհետեւ անոնք փոխարէնը 
քեզի հատուցանելիք ոչինչ ունին։ Եւ 
գիտցած եղիր, որ քու հատուցումդ 
պիտի ստանաս արդարներու 
յարութեան ժամանակ։

14 yev ayn aden yeraneli 
bidi ŭllas, vorovhedev anonk 
pokharenŭ kezi hadootsanelik 
vochinch oonin: Yev kidtsadz 
yeghir, vor koo hadootsoomt bidi 
sdanas artarneroo harootyan 
jhamanag:

14 “And you will be blessed, 
because they cannot repay you; 
for you shall be repaid at the 
resurrection of the just.”

15 Երբ սեղանակիցներէն մէկը այս 
խօսքերը լսեց, ըսաւ Յիսուսի.- Երանի՜ 
անոր որ Աստուծոյ արքայութեան մէջ 
ճաշ պիտի ուտէ։

15 Yerp seghanagitsneren 
megŭ ays khoskerŭ lsets, ŭsav 
Hisoosi.- Yerani՜ anor vor Asdoodzo 
arkayootyan mech jash bidi oode:

15 Now when one of those who sat 
at the table with Him heard these 
things, he said to Him, “Blessed 
is he who shall eat bread in the 
kingdom of God!”

16 Յիսուս անոր հետեւեալ առակը 
պատմեց.- Մարդ մը կար, որ մեծ 
ընթրիք մը սարքեց եւ շատեր 
հրաւիրեց։

16 Hisoos anor hedevyal aṙagŭ 
badmets.- Mart mŭ gar, vor medz 
ŭntrik mŭ sarkets yev shader 
hravirets:

16 Then He said to him, “A certain 
man gave a great supper and 
invited many,

17 Ընթրիքի ժամուն իր ծառան 
ղրկեց, որպէսզի հրաւիրեալներուն 
ըսէ. «Եկէք, ամէն ինչ պատրաստ է 
արդէն»։

17 Ŭntriki jhamoon ir dzaṙan 
ghrgets, vorbeszi hraviryalneroon 
ŭse. «Yegek, amen inch badrasd e 
arten»:

17 “and sent his servant at supper 
time to say to those who were 
invited, ‘Come, for all things are 
now ready.’

18 Հրաւիրեալները սկսան մէկ առ 
մէկ հրաժարիլ։ Առաջինը ըսաւ. «Արտ 
մը գնեցի, պէտք է երթամ եւ տեսնեմ 
զայն, հետեւաբար կը խնդրեմ որ 
ներողամիտ գտնուի»։

18 Hraviryalnerŭ sgsan meg aṙ 
meg hrajharil: Aṙachinŭ ŭsav. 
«Ard mŭ knetsi, bedk e yertam 
yev desnem zayn, hedevapar gŭ 
khntrem vor neroghamid kdnvi»:

18 “But they all with one accord 
began to make excuses. The first 
said to him, ‘I have bought a piece 
of ground, and I must go and see 
it. I ask you to have me excused.’

19 Միւսը ըսաւ. «Հինգ զոյգ եզ 
գնեցի, պէտք է երթամ փորձեմ 
զանոնք, հետեւաբար կը խնդրեմ որ 
ներողամիտ գտնուի»։

19 Myoosŭ ŭsav. «Hink zooyk yez 
knetsi, bedk e yertam portzem 
zanonk, hedevapar gŭ khntrem vor 
neroghamid kdnvi»:

19 “And another said, ‘I have 
bought five yoke of oxen, and I am 
going to test them. I ask you to 
have me excused.’
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20 Ուրիշ մը ըսաւ. «Տակաւին նոր 
ամուսնացայ, հետեւաբար չեմ կրնար 
գալ»։

20 Oorish mŭ ŭsav. «Dagavin nor 
amoosnatsa, hedevapar chem 
grnar kal»:

20 “Still another said, ‘I have 
married a wife, and therefore I 
cannot come.’

21 Ծառան վերադարձաւ եւ իր տիրոջ 
պատմեց անոնց ըսածները։ Այն ատեն 
տանտէրը վրդոված՝ ըսաւ ծառային. 
«Անմիջապէս քաղաք գնա եւ 
հրապարակներուն ու փողոցներուն 
մէջ որքան որ աղքատ, խեղանդամ, 
կաղ եւ կոյր տեսնես՝ բոլորն ալ հոս 
բեր»։

21 Dzaṙan veratartzav yev ir 
diroch badmets anonts ŭsadznerŭ: 
Ayn aden danderŭ vrtovadz՝ ŭsav 
dzaṙayin. «Anmichabes kaghak 
kna yev hrabaragneroon oo 
poghotsneroon mech vorkan vor 
aghkad, kheghantam, gagh yev 
gooyr desnes՝ polorn al hos per»:

21 “So that servant came and 
reported these things to his 
master. Then the master of the 
house, being angry, said to his 
servant, ‘Go out quickly into the 
streets and lanes of the city, and 
bring in here the poor and the 
maimed and the lame and the 
blind.’

22 Քիչ ետք ծառան վերադառնալով 
իր տիրոջ ըսաւ. «Տէ՛ր, հրամանդ 
կատարեցի, բայց տակաւին տեղ 
կայ»։

22 Kich yedk dzaṙan verataṙnalov 
ir diroch ŭsav. «De՛r, hramant 
gadaretsi, payts dagavin degh ga»:

22 “And the servant said, ‘Master, 
it is done as you commanded, and 
still there is room.’

23 Տէրը ծառային հրամայեց. 
«Քաղաքէն դուրս գնա եւ 
ճամբաներուն վրայ ու դաշտերուն 
մէջ ո՛վ որ գտնես՝ ստիպէ որ գայ, 
որպէսզի տունս լեցուի։

23 Derŭ dzaṙayin hramayets. 
«Kaghaken toors kna yev 
jampaneroon vra oo tashderoon 
mech o՛v vor kdnes՝ sdibe vor ka, 
vorbeszi doons letsvi:

23 “Then the master said to the 
servant, ‘Go out into the highways 
and hedges, and compel them to 
come in, that my house may be 
filled.

24 Կ’ըսեմ ձեզի, որ առաջին 
հրաւիրեալներէն ո՛չ մէկը իմ 
ընթրիքէս պիտի ճաշակէ»։ ֍

24 G’ŭsem tzezi, vor aṙachin 
hraviryalneren vo՛ch megŭ im 
ŭntrikes bidi jashage»: ֍

24 ‘For I say to you that none of 
those men who were invited shall 
taste my supper.’” ֍


