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

Ծա՛փս հարէք, ամենա՛յն հեթանոսք, 
աղաղակեցէ՛ք առ Աստուած ի ձայն 
ցնծութեան (Սղ. ԽԶ)։ ֍

Dza՛ps harek, amena՛yn hetanosk, 
aghaghagetse՛k aṙ Asdvadz i tzayn 
tsndzootyan (Sgh. 46): ֍

Clap your hands, all you nations; Shout to 
God with the voice of rejoicing. (Ps. 46) ֍

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

Ղուկասու 19.12-28 (ARWZ)Ղուկասու 19.12-28 (ARWZ)

Yergyooghatsootyamp lvarook srpo Yergyooghatsootyamp lvarook srpo 
avedaranis Hisoosi Krisdosi vor ŭsd avedaranis Hisoosi Krisdosi vor ŭsd 

Ghoogasoo 19.12-28 (ARWZ)Ghoogasoo 19.12-28 (ARWZ)

Stand up in the fear of God and let us Stand up in the fear of God and let us 
listen to the Holy Gospel of Jesus Christ listen to the Holy Gospel of Jesus Christ 
according to St. Luke 19:12-28 (NKJV)according to St. Luke 19:12-28 (NKJV)

12 Ազնուական մարդ մը կար, որ հեռաւոր 
երկիր մը գնաց, որպէսզի թագաւորական 
իշխանութիւն առնէ եւ իր երկիրը 
վերադառնայ։

12 Aznvagan mart mŭ gar, vor heṙavor 
yergir mŭ knats, vorbeszi takavoragan 
ishkhanootyoon aṙne yev ir yergirŭ 
verataṙna:

12 Therefore He said: “A certain nobleman 
went into a far country to receive for 
himself a kingdom and to return.

13 Նախ քան մեկնիլը, կանչեց իր ծառաներէն 
տասը հոգի եւ իւրաքանչիւրին տասը ոսկի 
դրամ տուաւ եւ ըսաւ. «Շահարկեցէ՛ք այս 
դրամը, մինչեւ վերադարձս»։

13 Nakh kan megnilŭ, ganchets 
ir dzaṙaneren dasŭ hoki yev 
yoorakanchyoorin dasŭ vosgi tram dvav 
yev ŭsav. «Shahargetse՛k ays tramŭ, 
minchev veratartzs»:

13 “So he called ten of his servants, 
delivered to them ten minas, and said to 
them, ‘Do business till I come.’

14 Բայց իր քաղաքացիները կ’ատէին զինք. 
հետեւաբար պատգամաւոր ղրկեցին իր 
ետեւէն, ըսելով. «Չե՛նք ուզեր որ ան մեր վրայ 
թագաւոր դառնայ»։

14 Payts ir kaghakatsinerŭ g’adein zink. 
hedevapar badkamavor ghrgetsin ir 
yedeven, ŭselov. «Che՛nk oozer vor an mer 
vra takavor taṙna»:

14 “But his citizens hated him, and sent a 
delegation after him, saying, ‘We will not 
have this man to reign over us.’

15 Երբ ազնուականը թագաւորական 
իշխանութիւնը առաւ եւ վերադարձաւ, 
անմիջապէս կանչեց իր ծառաները, որոնց 
դրամ տուած էր, գիտնալու համար թէ ի՛նչ 
շահած են։

15 Yerp aznvaganŭ takavoragan 
ishkhanootyoonŭ aṙav yev veratartzav, 
anmichabes ganchets ir dzaṙanerŭ, 
voronts tram dvadz er, kidnaloo hamar te 
i՛nch shahadz yen:

15 “And so it was that when he returned, 
having received the kingdom, he then 
commanded these servants, to whom he 
had given the money, to be called to him, 
that he might know how much every man 
had gained by trading.

16 Առաջինը եկաւ եւ ըսաւ. «Տէ՛ր, մէկ 
տուածիդ դէմ տասը շահեցայ»։

16 Aṙachinŭ yegav yev ŭsav. «De՛r, meg 
dvadzit tem dasŭ shahetsa»:

16 “Then came the first, saying, ‘Master, 
your mina has earned ten minas.’

17 Տէրը ըսաւ. «Ապրի՛ս, բարի՛ ծառայ, 
քանի այդ փոքրիկ բանին մէջ հաւատարիմ 
գտնուեցար, ահա քեզ տասը քաղաքներու 
վրայ կառավարիչ կը նշանակեմ»։

17 Derŭ ŭsav. «Abri՛s, pari՛ dzaṙa, kani ayt 
pokrig panin mech havadarim kdnvetsar, 
aha kez dasŭ kaghakneroo vra gaṙavarich 
gŭ nshanagem»:

17 “And he said to him, ‘Well done, good 
servant; because you were faithful in a 
very little, have authority over ten cities.’

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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18 Երկրորդ ծառան ալ եկաւ եւ ըսաւ. «Մէկ 
տուածիդ դէմ հինգ շահեցայ»։

18 Yergrort dzaṙan al yegav yev ŭsav. 
«Meg dvadzit tem hink shahetsa»:

18 “And the second came, saying, ‘Master, 
your mina has earned five minas.’

19 Տէրը ըսաւ. «Քեզ ալ հինգ քաղաքներու 
վրայ կառավարիչ կը նշանակեմ»։

19 Derŭ ŭsav. «Kez al hink kaghakneroo 
vra gaṙavarich gŭ nshanagem»:

19 “Likewise he said to him, ‘You also be 
over five cities.’

20 Երրորդը եկաւ եւ ըսաւ. «Տէ՛ր, ահաւասիկ 
տուած դրամդ, զայն պահեցի թաշկինակի մը 
մէջ ծրարած։

20 Yerrortŭ yegav yev ŭsav. «De՛r, 
ahavasig dvadz tramt, zayn bahetsi 
tashginagi mŭ mech dzraradz:

20 “Then another came, saying, ‘Master, 
here is your mina, which I have kept put 
away in a handkerchief.

21 Կը վախնայի քեզմէ, որովհետեւ խիստ 
մարդ մըն ես։ Կ’առնես ինչ որ քուկդ չէ եւ կը 
հնձես ինչ որ չես սերմանած»։

21 Gŭ vakhnayi kezme, vorovhedev khisd 
mart mŭn yes: G’aṙnes inch vor koogt che 
yev gŭ hntzes inch vor ches sermanadz»:

21 ‘For I feared you, because you are an 
austere man. You collect what you did not 
deposit, and reap what you did not sow.’

22 Տէրը ըսաւ անոր. «Չա՛ր ծառայ, քու 
խօսքովդ քեզ պիտի դատեմ։ Քանի գիտէիր 
որ խիստ մարդ մըն եմ, կ’առնեմ ինչ որ իմս չէ 
եւ կը հնձեմ ինչ որ չեմ սերմանած,

22 Derŭ ŭsav anor. «Cha՛r dzaṙa, koo 
khoskovt kez bidi tadem: Kani kideir vor 
khisd mart mŭn yem, g’aṙnem inch vor 
ims che yev gŭ hntzem inch vor chem 
sermanadz,

22 “And he said to him, ‘Out of your 
own mouth I will judge you, you wicked 
servant. You knew that I was an austere 
man, collecting what I did not deposit and 
reaping what I did not sow.

23 ինչո՞ւ դրամս շահարկողներուն չտուիր, 
քանի գիտէիր նաեւ թէ վերադարձիս զայն 
տոկոսով միասին պիտի պահանջէի»։

23 incho՞o trams shahargoghneroon 
chdvir, kani kideir nayev te veratartzis 
zayn dogosov miasin bidi bahanchei»:

23 ‘Why then did you not put my money in 
the bank, that at my coming I might have 
collected it with interest?’

24 Ապա սպասաւորներուն ըսաւ. «Առէ՛ք 
իրմէ դրամը եւ տարէք տուէք անոր՝ որ 
տասնապատիկը շահած է»։

24 Aba sbasavorneroon ŭsav. «Aṙe՛k 
irme tramŭ yev darek dvek anor՝ vor 
dasnabadigŭ shahadz e»:

24 “And he said to those who stood by, 
‘Take the mina from him, and give it to 
him who has ten minas.’

25 Անոնք ըսին. «Տէ՛ր, անիկա արդէն 
տասնպատիկը ունի»։

25 Anonk ŭsin. «De՛r, aniga arten 
dasnbadigŭ ooni»:

25 (“But they said to him, ‘Master, he has 
ten minas.’)

26 «Գիտցէք»,- ըսաւ ան,- «ունեցողին 
աւելիով պիտի տրուի, իսկ չունեցողէն պիտի 
առնուի ունեցած ամենէն փոքր բաժինն ալ։

26 «Kidtsek»,- ŭsav an,- «vovnetsoghin 
aveliov bidi drvi, isg choonetsoghen bidi 
aṙnvi oonetsadz amenen pokr pajhinn al:

26 ‘For I say to you, that to everyone who 
has will be given; and from him who does 
not have, even what he has will be taken 
away from him.

27 Իսկ իմ թշնամիներս, որոնք չէին ուզեր 
որ իրենց թագաւոր ըլլամ, հոս բերէք եւ իմ 
ներկայութեանս սպաննեցէք զանոնք»։

27 Isg im tshnaminers, voronk chein oozer 
vor irents takavor ŭllam, hos perek yev im 
nergayootyans sbannetsek zanonk»:

27 ‘But bring here those enemies of mine, 
who did not want me to reign over them, 
and slay them before me.’”

28 Այս խօսքը ըսելէ ետք Յիսուս շարունակեց 
իր ճամբան դէպի Երուսաղէմ։ ֍

28 Ays khoskŭ ŭsele yedk Hisoos 
sharoonagets ir jampan tebi 
Yeroosaghem: ֍

28 When He had said this, He went on 
ahead, going up to Jerusalem. ֍


