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

2021-12-26 2021-12-26 2021-12-26

Կիրակի Giragi Sunday

ԲՁ Pen Tsa Pen Tsa

Ե. Կիւրակէ Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան 5. Gyoorage Dznntyan yev Asdvadzahaydnootyan Fifth Sunday of the Fast of Nativity and 
Theophany

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 
41.4-14 (ARWA)41.4-14 (ARWA)

Ŭntertsvadzs hEsayya markaree Ŭntertsvadzs hEsayya markaree 
41.4-14 (ARWA)41.4-14 (ARWA)

A Reading from the Prophecy of A Reading from the Prophecy of 
Isaiah 41:4-14 (NKJV)Isaiah 41:4-14 (NKJV)

4 Ո՞վ է ասիկա գործողն ու ընողը Ու 
ազգերը սկիզբէն կանչողը։ Ես, Տէրս, 
որ առաջինն եմ Ու վերջիններուն հետ 
պիտի ըլլամ։

4 O՞v e asiga kordzoghn oo ŭnoghŭ 
Oo azkerŭ sgizpen ganchoghŭ: 
Yes, Ders, vor aṙachinn yem Oo 
verchinneroon hed bidi ŭllam:

4 Who has performed and done it, 
Calling the generations from the 
beginning? ‘I, the LORD, am the 
first; And with the last I am He.’”

5 Կղզիները տեսան ու վախցան, 
Երկրին ծայրերը դողացին, Անոնք 
հաւաքուեցան ու մօտեցան։

5 Gghzinerŭ desan oo vakhtsan, 
Yergrin dzayrerŭ toghatsin, Anonk 
havakvetsan oo modetsan:

5 The coastlands saw it and feared, 
The ends of the earth were afraid; 
They drew near and came.

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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6 Ամէն մէկը իր ընկերին օգնեց, Ամէն 
մարդ իր ընկերին «Զօրացի՛ր», ըսաւ։

6 Amen megŭ ir ŭngerin oknets, 
Amen mart ir ŭngerin «Zoratsi՛r», 
ŭsav:

6 Everyone helped his neighbor, 
And said to his brother, “Be of 
good courage!”

7 Արուեստագէտը՝ ոսկերիչին, Ուռով 
ծեծողը սալի վրայ զարնողին սիրտ 
կու տայ Ու կ՚ըսէ. «Ասիկա փակցնելու 
համար աղէկ է»։ Եւ զանիկա 
գամերով կը գամէ, որպէս զի չշարժի։

7 Arvesdakedŭ՝ vosgerichin, Ooṙov 
dzedzoghŭ sali vra zarnoghin 
sird goo da Oo g՚ŭse. «Asiga 
pagtsneloo hamar agheg e»: Yev 
zaniga kamerov gŭ kame, vorbes zi 
chsharjhi:

7 So the craftsman encouraged 
the goldsmith; He who smooths 
with the hammer inspired him 
who strikes the anvil, Saying, “It 
is ready for the soldering”; Then 
he fastened it with pegs, That it 
might not totter.

8 Բայց դո՛ւն, ո՛վ իմ ծառաս Իսրայէլ 
եւ Իմ ընտրեալս Յակո՛բ, Իմ սիրելիիս՝ 
Աբրահամին՝ սերունդը,

8 Payts to՛on, o՛v im dzaṙas Israyel 
yev Im ŭndryals Hago՛p, Im 
sireliis՝ Aprahamin՝ seroontŭ,

8 “But you, Israel, are My servant, 
Jacob whom I have chosen, The 
descendants of Abraham My 
friend.

9 Որ երկրի ծայրերէն առի, Քեզ անոր 
եզերքներէն կանչեցի Եւ քեզի ըսի. 
«Դուն իմ ծառաս ես, Քեզ ընտրեցի ու 
չմերժեցի»։

9 Vor yergri dzayreren aṙi, Kez 
anor yezerkneren ganchetsi Yev 
kezi ŭsi. «Toon im dzaṙas yes, Kez 
ŭndretsi oo chmerjhetsi»:

9 You whom I have taken from the 
ends of the earth, And called from 
its farthest regions, And said to 
you, ‘You are My servant, I have 
chosen you and have not cast you 
away:

10 Մի՛ վախնար, քանզի ես հիմա 
քեզի հետ եմ. Մի՛ զարհուրիր, վասն 
զի ես քու Աստուածդ եմ. Քեզ պիտի 
զօրացնեմ ու քեզի օգնութիւն պիտի 
ընեմ Ու իմ արդարութեանս աջովը 
քեզ պիտի բռնեմ։

10 Mi՛ vakhnar, kanzi yes hima 
kezi hed yem. Mi՛ zarhoorir, vasn 
zi yes koo Asdvadzt yem. Kez bidi 
zoratsnem oo kezi oknootyoon bidi 
ŭnem Oo im artarootyans achovŭ 
kez bidi pṙnem:

10 Fear not, for I am with you; Be 
not dismayed, for I am your God. 
I will strengthen you, Yes, I will 
help you, I will uphold you with 
My righteous right hand.’
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11 Ահա քեզի դէմ ամէն 
բարկացողները Պիտի ամչնան ու 
պիտի պատկառին Ու քեզի հետ վիճող 
մարդիկը Չեղածի պէս պիտի ըլլան ու 
պիտի կորսուին։

11 Aha kezi tem amen 
pargatsoghnerŭ Bidi amchnan oo 
bidi badgaṙin Oo kezi hed vijogh 
martigŭ Cheghadzi bes bidi ŭllan 
oo bidi gorsvin:

11 “Behold, all those who were 
incensed against you Shall be 
ashamed and disgraced; They 
shall be as nothing, And those who 
strive with you shall perish.

12 Քեզի հետ կռուող մարդիկը Պիտի 
փնտռես ու պիտի չգտնես. Քեզի հետ 
պատերազմող մարդիկը Չեղածի պէս 
պիտի ըլլան։

12 Kezi hed gṙvogh martigŭ Bidi 
pndṙes oo bidi chkdnes. Kezi hed 
baderazmogh martigŭ Cheghadzi 
bes bidi ŭllan:

12 You shall seek them and not 
find them— Those who contended 
with you. Those who war against 
you Shall be as nothing, As a 
nonexistent thing.

13 Քանզի ես քու Տէր Աստուածդ եմ, 
Որ քու աջ ձեռքէդ կը բռնեմ ու քեզի 
կ՚ըսեմ. «Մի՛ վախնար, ես քեզի պիտի 
օգնեմ»։

13 Kanzi yes koo Der Asdvadzt 
yem, Vor koo ach tzeṙket gŭ pṙnem 
oo kezi g՚ŭsem. «Mi՛ vakhnar, yes 
kezi bidi oknem»:

13 For I, the LORD your God, will 
hold your right hand, Saying to 
you, ‘Fear not, I will help you.’

14 Ո՛վ Յակոբի որդի, մի՛ վախնար, 
Ո՛վ Իսրայէլի մահկանացուներ, Ձեզի 
պիտի օգնեմ, կ՚ըսէ Տէրը Ու Իսրայէլի 
Սուրբը, քու Փրկիչդ։ ֍

14 O՛v Hagopi vorti, mi՛ vakhnar, 
O՛v Israyeli mahganatsooner, Tzezi 
bidi oknem, g՚ŭse Derŭ Oo Israyeli 
Soorpŭ, koo Prgicht: ֍

14 “Fear not, you worm Jacob, You 
men of Israel! I will help you,” says 
the LORD And your Redeemer, the 
Holy One of Israel. ֍
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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 Ընթերցուածս Պօղոսի 
առաքելոյն յԵբրայեցւոց թղթոյն առաքելոյն յԵբրայեցւոց թղթոյն 

7.11-25 (ARWZ)7.11-25 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Boghosi aṙakelooyn Ŭntertsvadzs Boghosi aṙakelooyn 
hEprayetsvots tghtooyn hEprayetsvots tghtooyn 

7.11-25 (ARWZ)7.11-25 (ARWZ)

A Reading from the Epistle of A Reading from the Epistle of 
Apostle Paul to the Hebrews Apostle Paul to the Hebrews 

7:11-25 (NKJV)7:11-25 (NKJV)

11 Գիտենք, թէ Ղեւտացիներու 
քահանայութիւնն էր հիմը 
սրբութեան այն օրէնքին, որ Իսրայէլի 
ժողովուրդին տրուեցաւ։ Արդ, եթէ 
կարելի ըլլար այդ քահանայութեան 
միջոցաւ կատարելութեան հասնիլ, 
Աստուած ի՞նչ պէտք պիտի 
ունենար նոր քահանայապետ մը 
տալու Մելքիսեդեկի օրինակով եւ 
ոչ՝ Ահարոնի քահանայութեան 
շարունակութենէն։

11 Kidenk, te Ghevdatsineroo 
kahanayootyoonn er himŭ 
srpootyan ayn orenkin, vor Israyeli 
jhoghovoortin drvetsav: Art, yete 
gareli ŭllar ayt kahanayootyan 
michotsav gadarelootyan 
hasnil, Asdvadz i՞nch bedk bidi 
oonenar nor kahanayabed mŭ 
daloo Melkisetegi orinagov yev 
voch՝ Aharoni kahanayootyan 
sharoonagootenen:

11 Therefore, if perfection were 
through the Levitical priesthood 
(for under it the people received 
the law), what further need was 
there that another priest should 
rise according to the order of 
Melchizedek, and not be called 
according to the order of Aaron?

12 Միւս կողմէ, քահանայութեան 
փոխուելուն հետ սրբութեան օրէնքն 
ալ պէտք էր փոխուէր.

12 Myoos goghme, kahanayootyan 
pokhveloon hed srpootyan orenkn 
al bedk er pokhver.

12 For the priesthood being 
changed, of necessity there is also 
a change of the law.

13 որովհետեւ Քրիստոս, որուն 
մասին կը խօսուի, կը պատկանէր 
ուրիշ ցեղի մը, որուն անդամներէն 
ո՛չ մէկը քահանայութեան պաշտօնը 
ստանձնեց երբեւիցէ։

13 vorovhedev Krisdos, 
voroon masin gŭ khosvi, gŭ 
badganer oorish tseghi mŭ, 
voroon antamneren vo՛ch megŭ 
kahanayootyan bashdonŭ 
sdantznets yerpevitse:

13 For He of whom these things 
are spoken belongs to another 
tribe, from which no man has 
officiated at the altar.
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14 Արդ, յայտնի է՝ թէ մեր Տէրը 
Յուդայի ցեղէն էր, մինչդեռ այդ 
ցեղէն գալիք քահանայութեան մը 
մասին Մովսէս ոեւէ բան չըսաւ։

14 Art, haydni e՝ te mer Derŭ 
Hootayi tseghen er, minchteṙ ayt 
tseghen kalik kahanayootyan mŭ 
masin Movses voyeve pan chŭsav:

14 For it is evident that our Lord 
arose from Judah, of which tribe 
Moses spoke nothing concerning 
priesthood.

15 Փոփոխութիւնը աւելի բացորոշ է 
անով՝ որ կը յայտնուի քահանայ մը 
որ Մելքիսեդեկի նման է.

15 Popokhootyoonŭ aveli patsorosh 
e anov՝ vor gŭ haydnvi kahana mŭ 
vor Melkisetegi nman e.

15 And it is yet far more evident 
if, in the likeness of Melchizedek, 
there arises another priest

16 այսինքն՝ մարմնաւոր կեանքի 
յատուկ օրէնքներու եւ կարգերու 
համաձայն չէ՛ որ քահանայ եղած է, 
այլ՝ յաւիտենական կեանքի մէջ ի 
զօրու եղող օրէնքով։

16 aysinkn՝ marmnavor gyanki 
hadoog orenkneroo yev garkeroo 
hamatzayn che՛ vor kahana 
yeghadz e, ayl՝ havidenagan 
gyanki mech i zoroo yeghogh 
orenkov:

16 who has come, not according to 
the law of a fleshly commandment, 
but according to the power of an 
endless life.

17 Անոր մասին վկայեց Սուրբ գիրքը, 
ըսելով. «Դուն յաւիտեան քահանայ 
ես, Մելքիսեդեկին պէս»։

17 Anor masin vgayets Soorp 
kirkŭ, ŭselov. «Toon havidyan 
kahana yes, Melkisetegin bes»:

17 For He testifies: “You are a 
priest forever According to the 
order of Melchizedek.”

18 Բացայայտ է, թէ նախկին 
պատուիրանը մէկդի կը դրուի, անզօր 
եւ անօգուտ ըլլալուն համար,

18 Patsahayd e, te nakhgin 
badviranŭ megti gŭ trvi, anzor yev 
anokood ŭllaloon hamar,

18 For on the one hand there 
is an annulling of the former 
commandment because of its 
weakness and unprofitableness,

19 որովհետեւ Օրէնքը չկրցաւ ոեւէ 
բան կատարելութեան հասցնել. եւ 
հիմա մեզի տրուեցաւ աւելի լաւ յոյս 
մը, որով Աստուծոյ կը մօտենանք։

19 vorovhedev Orenkŭ chgrtsav 
voyeve pan gadarelootyan 
hastsnel. yev hima mezi drvetsav 
aveli lav hooys mŭ, vorov Asdoodzo 
gŭ modenank:

19 for the law made nothing 
perfect; on the other hand, there 
is the bringing in of a better hope, 
through which we draw near to 
God.
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20 Աւելին, այս նոր քահանայութիւնը 
երդումով տրուեցաւ, մինչդեռ 
միւսներուն քահանայութիւնը 
երդումով տրուած չէ։

20 Avelin, ays nor 
kahanayootyoonŭ yertoomov 
drvetsav, minchteṙ myoosneroon 
kahanayootyoonŭ yertoomov 
drvadz che:

20 And inasmuch as He was not 
made priest without an oath

21 Քրիստոս քահանայ եղաւ 
Աստուծոյ երդումով, ինչպէս Սուրբ 
գիրքը կ’ըսէ.- «Տէրը անդառնալի 
երդում ըրաւ, ըսելով. "Դուն 
յաւիտեան քահանայ ես"»։

21 Krisdos kahana yeghav 
Asdoodzo yertoomov, inchbes 
Soorp kirkŭ g’ŭse.- «Derŭ 
antaṙnali yertoom ŭrav, ŭselov. 
"Toon havidyan kahana yes"»:

21 (for they have become priests 
without an oath, but He with an 
oath by Him who said to Him: 
“The LORD has sworn And will 
not relent, ‘You are a priest 
forever According to the order of 
Melchizedek’”),

22 Եւ այսպէս, Յիսուս գերազանց 
ուխտի մը երաշխաւորը եղաւ։

22 Yev aysbes, Hisoos kerazants 
ookhdi mŭ yerashkhavorŭ yeghav:

22 by so much more Jesus has 
become a surety of a better 
covenant.

23 Ի վերջոյ, միւս քահանաները 
թիւով շատ կ’ըլլային, որպէսզի 
մէկուն կամ միւսին մահով՝ 
քահանայութիւնը չընդհատուէր։

23 I vercho, myoos kahananerŭ 
tivov shad g’ŭllayin, vorbeszi 
megoon gam myoosin mahov՝ 
kahanayootyoonŭ chŭnthadver:

23 Also there were many priests, 
because they were prevented by 
death from continuing.

24 Բայց որովհետեւ Յիսուս 
յաւիտեան կ’ապրի, իր 
քահանայութիւնն ալ անվախճան է։

24 Payts vorovhedev 
Hisoos havidyan g’abri, ir 
kahanayootyoonn al anvakhjan e:

24 But He, because He continues 
forever, has an unchangeable 
priesthood.

25 Ուստի նաեւ կրնայ 
վերջնականապէս փրկել անոնք՝ 
որոնք իր միջոցաւ Աստուծոյ կու գան, 
որովհետեւ միշտ կենդանի ըլլալով՝ 
տեւաբար բարեխօս կ’ըլլայ անոնց 
համար։ ֍

25 Oosdi nayev grna 
verchnaganabes prgel anonk՝ 
voronk ir michotsav Asdoodzo goo 
kan, vorovhedev mishd gentani 
ŭllalov՝ devapar parekhos g’ŭlla 
anonts hamar: ֍

25 Therefore He is also able 
to save to the uttermost those 
who come to God through Him, 
since He always lives to make 
intercession for them. ֍
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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 աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի որ 
ըստ Ղուկասու 19.12-28 (ARWZ)ըստ Ղուկասու 19.12-28 (ARWZ)

Yergyooghatsootyamp lvarook Yergyooghatsootyamp lvarook 
srpo avedaranis Hisoosi srpo avedaranis Hisoosi 

Krisdosi vor ŭsd Ghoogasoo Krisdosi vor ŭsd Ghoogasoo 
19.12-28 (ARWZ)19.12-28 (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 19:12-28 (NKJV)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.’
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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.’

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.
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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.’”
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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. ֍


