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

2022‑03‑13 2022‑03‑13 2022‑03‑13

Կիրակի Giragi Sunday

ԳԿ Kim Gen Kim Gen

Գ. կիւրակէ մեծի պահոց (Անառակին) 3. gyoorage medzi bahots (Anaṙagin) Third Sunday of the Great Fast (Prodigal)

Երկիւղացութեամբ լուարուք սրբոյ Երկիւղացութեամբ լուարուք սրբոյ 
Աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի որ Աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի որ 

ըստ Ղուկասու ըստ Ղուկասու 6.12‑49 (ARWZ)

Yergyooghatsootyamp lvarook Yergyooghatsootyamp lvarook 
srpo Avedaranis Hisoosi srpo Avedaranis Hisoosi 

Krisdosi vor ŭsd Ghoogasoo Krisdosi vor ŭsd Ghoogasoo 
6.12‑49 (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 6:12‑49 (NKJV)

Տէրն մեր Յիսուս Քրիստոս Dern mer Hisoos Krisdos Our Lord Jesus Christ:

12 Յիսուս օր մը լեռ բարձրացաւ 
աղօթելու համար եւ ամբողջ գիշերը 
Աստուծոյ աղօթելով անցուց։

12 Hisoos or mŭ leṙ partzratsav 
aghoteloo hamar yev ampoghch 
kisherŭ Asdoodzo aghotelov 
antsoots:

12 Now it came to pass in those 
days that He went out to the 
mountain to pray, and continued 
all night in prayer to God.

13 Առաւօտուն իր մօտ կանչեց 
իր աշակերտները եւ անոնցմէ 
տասներկու հոգի ընտրեց, որոնք 
նաեւ առաքեալ կոչեց։

13 Aṙavodoon ir mod ganchets 
ir ashagerdnerŭ yev anontsme 
dasnergoo hoki ŭndrets, voronk 
nayev aṙakyal gochets:

13 And when it was day, He called 
His disciples to Himself; and from 
them He chose twelve whom He 
also named apostles:

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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14 Այդ առաքեալներն էին՝ Սիմոնը, 
որ Պետրոս ալ անուանեց, անոր 
եղբայրը՝ Անդրէասը, Յակոբոսը, 
Յովհաննէսը, Փիլիպպոսը, 
Բարթողոմէոսը,

14 Ayt aṙakyalnern ein՝ Simonŭ, 
vor Bedros al anvanets, anor 
yeghpayrŭ՝ Antreasŭ, Hagoposŭ, 
Hovhannesŭ, Pilibbosŭ, 
Partoghomeosŭ,

14 Simon, whom He also named 
Peter, and Andrew his brother; 
James and John; Philip and 
Bartholomew;

15 Մատթէոսը, Թովմասը, Ալփէոսի 
որդին՝Յակոբոսը, Նախանձայոյզ 
կոչուած Սիմոնը,

15 Madteosŭ, Tovmasŭ, Alpeosi 
vortin՝Hagoposŭ, Nakhantzahooyz 
gochvadz Simonŭ,

15 Matthew and Thomas; James 
the son of Alphaeus, and Simon 
called the Zealot;

16 Յակոբի որդին՝ Յուդան եւ 
Իսկարիոտացի Յուդան, որ մատնիչը 
եղաւ։

16 Hagopi vortin՝ Hootan yev 
Isgariodatsi Hootan, vor madnichŭ 
yeghav:

16 Judas the son of James, and 
Judas Iscariot who also became a 
traitor.

17 Ապա անոնց հետ տափարակ 
տեղ մը իջաւ։ Հոն էին բոլոր 
աշակերտները, ինչպէս նաեւ 
ժողովուրդի մեծ բազմութիւն 
մը հաւաքուած էր Հրէաստանի 
բոլոր կողմերէն, Երուսաղէմէն եւ 
շրջակայքէն եւ Տիւրոսի ու Սիդոնի 
ծովեզերեայ շրջաններէն։

17 Aba anonts hed daparag 
degh mŭ ichav: Hon ein polor 
ashagerdnerŭ, inchbes nayev 
jhoghovoorti medz pazmootyoon 
mŭ havakvadz er Hreasdani polor 
goghmeren, Yeroosaghemen yev 
shrchagayken yev Dyoorosi oo 
Sitoni dzovezerya shrchanneren:

17 And He came down with them 
and stood on a level place with a 
crowd of His disciples and a great 
multitude of people from all Judea 
and Jerusalem, and from the 
seacoast of Tyre and Sidon, who 
came to hear Him and be healed of 
their diseases,

18 Բոլորն ալ եկած էին Յիսուսի 
խօսքերը մտիկ ընելու եւ իրենց 
հիւանդութիւններէն բուժուելու։ 
Անոնք որոնք չար ոգիներէ կը 
տառապէին՝ կը բժշկուէին։

18 Polorn al yegadz ein Hisoosi 
khoskerŭ mdig ŭneloo yev irents 
hivantootyoonneren poojhveloo: 
Anonk voronk char vokinere gŭ 
daṙabein՝ gŭ pjhshgvein:

18 as well as those who were 
tormented with unclean spirits. 
And they were healed.

19 Ամբողջ ժողովուրդը կ’ուզէր իրեն 
դպչիլ, որովհետեւ իրմէ զօրութիւն 
դուրս կ’ելլէր եւ կը բժշկէր բոլորն ալ։

19 Ampoghch jhoghovoortŭ g’oozer 
iren tbchil, vorovhedev irme 
zorootyoon toors g’eller yev gŭ 
pjhshger polorn al:

19 And the whole multitude sought 
to touch Him, for power went out 
from Him and healed them all.
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20 Յիսուս իր աչքերը աշակետներուն 
յառելով, ըսաւ.‑ Երանի՜ 
աղքատներուդ, որովհետեւ ձերն է 
Աստուծոյ արքայութիւնը։

20 Hisoos ir achkerŭ 
ashagedneroon haṙelov, ŭsav.‑ 
Yerani՜ aghkadneroot, vorovhedev 
tzern e Asdoodzo arkayootyoonŭ:

20 Then He lifted up His eyes 
toward His disciples, and said: 
“Blessed are you poor, For yours is 
the kingdom of God.

21 Երանի՜ ձեզի՝ այժմ քաղցածներուդ, 
որովհետեւ պիտի յագենաք։ Երանի՜ 
ձեզի՝ այժմ լացողներուդ, որովհետեւ 
պիտի խնդաք։

21 Yerani՜ tzezi՝ ayjhm 
kaghtsadzneroot, vorovhedev bidi 
hakenak: Yerani՜ tzezi՝ ayjhm 
latsoghneroot, vorovhedev bidi 
khntak:

21 Blessed are you who hunger 
now, For you shall be filled. 
Blessed are you who weep now, 
For you shall laugh.

22 Երանի՜ ձեզի, երբ մարդիկ ձեզ 
ատեն, մերժեն ձեզ ընդունիլ, 
նախատեն եւ վարկաբեկեն ձեզ՝ 
Մարդու Որդիին հետեւելնուդ համար։

22 Yerani՜ tzezi, yerp martig tzez 
aden, merjhen tzez ŭntoonil, 
nakhaden yev vargapegen tzez՝ 
Martoo Vortiin hedevelnoot 
hamar:

22 Blessed are you when men hate 
you, And when they exclude you, 
And revile you, and cast out your 
name as evil, For the Son of Man's 
sake.

23 Այդ օր ուրախացէք եւ ցնծացէք, 
որովհետեւ մեծ վարձատրութիւն 
պիտի ունենաք երկինքի մէջ։ Անոնց 
նախահայրերը մարգարէներուն 
նկատմամբ նոյն վերաբերումը 
ունեցան։

23 Ayt or oorakhatsek yev 
tsndzatsek, vorovhedev medz 
vartzadrootyoon bidi oonenak 
yerginki mech: Anonts 
nakhahayrerŭ markareneroon 
ngadmamp nooyn veraperoomŭ 
oonetsan:

23 Rejoice in that day and leap 
for joy! For indeed your reward 
is great in heaven, For in like 
manner their fathers did to the 
prophets.

24 Բայց վա՜յ ձեզի՝ հարուստներուդ, 
որովհետեւ ձեր հանգիստն ու 
վարձատրութիւնը արդէն իսկ 
ստացաք։

24 Payts va՜y tzezi՝ haroosdneroot, 
vorovhedev tzer hankisdn oo 
vartzadrootyoonŭ arten isg 
sdatsak:

24 “But woe to you who are 
rich, For you have received your 
consolation.

25 Վա՜յ ձեզի որ այժմ յագեցած էք, 
որովհետեւ պիտի անօթենաք։ Վա՜յ 
ձեզի որ այժմ կը խնդաք, որովհետեւ 
պիտի սգաք ու լաք։

25 Va՜y tzezi vor ayjhm haketsadz 
ek, vorovhedev bidi anotenak: 
Va՜y tzezi vor ayjhm gŭ khntak, 
vorovhedev bidi skak oo lak:

25 Woe to you who are full, For 
you shall hunger. Woe to you who 
laugh now, For you shall mourn 
and weep.
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26 Վա՜յ ձեզի, երբ մարդիկ 
գովաբանեն ձեզ, որովհետեւ անոնց 
հայրերը նոյն վերաբերումը ունեցան 
սուտ մարգարէներուն հանդէպ։

26 Va՜y tzezi, yerp martig 
kovapanen tzez, vorovhedev 
anonts hayrerŭ nooyn 
veraperoomŭ oonetsan sood 
markareneroon hanteb:

26 Woe to you when all men speak 
well of you, For so did their fathers 
to the false prophets.

27 Բայց դուք որ ինծի մտիկ 
կ’ընէք, ձեզի կ’ըսեմ.‑ Սիրեցէ՛ք 
ձեր թշնամիները, բարիք ըրէք ձեզ 
ատողներուն.

27 Payts took vor indzi mdig 
g’ŭnek, tzezi g’ŭsem.‑ Siretse՛k 
tzer tshnaminerŭ, parik ŭrek tzez 
adoghneroon.

27 “But I say to you who hear: 
Love your enemies, do good to 
those who hate you,

28 օրհնեցէ՛ք ձեզ անիծողները եւ 
աղօթեցէք անոնց համար՝ որոնք 
ձեզի նեղութիւն կը պատճառեն։

28 orhnetse՛k tzez anidzoghnerŭ 
yev aghotetsek anonts hamar՝ 
voronk tzezi neghootyoon gŭ 
badjaṙen:

28 “bless those who curse you, and 
pray for those who spitefully use 
you.

29 Ով որ երեսիդ ապտակ մը զարնէ՝ 
միւսն ալ դարձուր անոր. ով որ 
բաճկոնդ վրայէդ հանէ՝ ձգէ որ 
անիկա շապիկդ ալ առնէ։

29 Ov vor yeresit abdag mŭ zarne՝ 
myoosn al tartzoor anor. ov vor 
pajgont vrayet hane՝ tzke vor 
aniga shabigt al aṙne:

29 “To him who strikes you on the 
one cheek, offer the other also. And 
from him who takes away your 
cloak, do not withhold your tunic 
either.

30 Ով որ քեզմէ բան մը խնդրէ՝ տուր, 
եւ ով որ քեզմէ բան մը առնէ՝ ետ մի՛ 
պահանջեր։

30 Ov vor kezme pan mŭ khntre՝ 
door, yev ov vor kezme pan mŭ 
aṙne՝ yed mi՛ bahancher:

30 “Give to everyone who asks of 
you. And from him who takes away 
your goods do not ask them back.

31 Ինչ որ կ’ուզէք որ մարդիկ ձեզի 
ընեն՝ դուք ալ նոյնը ըրէք անոնց։

31 Inch vor g’oozek vor martig 
tzezi ŭnen՝ took al nooynŭ ŭrek 
anonts:

31 “And just as you want men 
to do to you, you also do to them 
likewise.

32 Ի՞նչ արժանիք կ’ունենաք՝ եթէ 
սիրէք միայն ձեզ սիրողները. 
մեղաւորներն ալ կը սիրեն իրենց 
սիրելիները։

32 I՞nch arjhanik g’oonenak՝ yete 
sirek miayn tzez siroghnerŭ. 
meghavornern al gŭ siren irents 
sirelinerŭ:

32 “But if you love those who love 
you, what credit is that to you? For 
even sinners love those who love 
them.
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33 Ի՞նչ արժանիք կ’ունենաք՝ եթէ 
բարիք գործէք միայն անոնց, որոնք 
ձեզի բարիք կ’ընեն. մեղաւորներն ալ 
նոյնը կ’ընեն։

33 I՞nch arjhanik g’oonenak՝ yete 
parik kordzek miayn anonts, 
voronk tzezi parik g’ŭnen. 
meghavornern al nooynŭ g’ŭnen:

33 “And if you do good to those 
who do good to you, what credit is 
that to you? For even sinners do 
the same.

34 Դարձեալ, ի՞նչ արժանիք 
կ’ունենաք՝ եթէ փոխ տաք միայն 
անոնց, որոնցմէ կ’ակնկալէք 
ձեր տուածը ետ առնել, չէ՞ որ 
մեղաւորներն ալ մեղաւորներուն 
փոխ կու տան եւ իրենց տուածը 
ամբողջութեամբ ետ կ’առնեն։

34 Tartzyal, i՞nch arjhanik 
g’oonenak՝ yete pokh dak miayn 
anonts, vorontsme g’agngalek 
tzer dvadzŭ yed aṙnel, che՞ vor 
meghavornern al meghavorneroon 
pokh goo dan yev irents dvadzŭ 
ampoghchootyamp yed g’aṙnen:

34 “And if you lend to those from 
whom you hope to receive back, 
what credit is that to you? For 
even sinners lend to sinners to 
receive as much back.

35 Ընդհակառակը, սիրեցէ՛ք ձեր 
թշնամիները եւ բարիք ըրէք անոնց. 
փոխ տուէք անոնց՝ որոնցմէ յոյս 
չունիք ձեր տուածը ետ առնելու։ Եւ 
այն ատեն առատ վարձատրութիւն 
պիտի ունենաք. այն ատեն՝ բարձրեալ 
Աստուծոյ որդիները պիտի ըլլաք, 
որովհետեւ անիկա գթասիրտ է 
չարերուն եւ ապերախտներուն 
հանդէպ։

35 Ŭnthagaṙagŭ, siretse՛k tzer 
tshnaminerŭ yev parik ŭrek 
anonts. pokh dvek anonts՝ 
vorontsme hooys choonik tzer 
dvadzŭ yed aṙneloo: Yev ayn 
aden aṙad vartzadrootyoon bidi 
oonenak. ayn aden՝ partzryal 
Asdoodzo vortinerŭ bidi ŭllak, 
vorovhedev aniga ktasird e 
chareroon yev aberakhdneroon 
hanteb:

35 “But love your enemies, do 
good, and lend, hoping for nothing 
in return; and your reward will be 
great, and you will be sons of the 
Most High. For He is kind to the 
unthankful and evil.

36 Գթասիրտ եղէք, ինչպէս որ ձեր 
երկնաւոր Հայրն ալ գթասիրտ է։

36 Ktasird yeghek, inchbes vor 
tzer yergnavor Hayrn al ktasird e:

36 “Therefore be merciful, just as 
your Father also is merciful.

37 Մի՛ դատէք, որպէսզի Աստուած 
ալ ձեզ չդատէ. մի՛ դատապարտէք, 
որպէսզի Աստուած ալ ձեզ 
չդատապարտէ։ Ներեցէ՛ք ուրիշներուն 
եւ Աստուած ալ ձեզի պիտի ներէ։

37 Mi՛ tadek, vorbeszi 
Asdvadz al tzez chtade. mi՛ 
tadabardek, vorbeszi Asdvadz 
al tzez chtadabarde: Neretse՛k 
oorishneroon yev Asdvadz al tzezi 
bidi nere:

37 “Judge not, and you shall not 
be judged. Condemn not, and you 
shall not be condemned. Forgive, 
and you will be forgiven.
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38 Տուէք եւ Աստուած ձեզի պիտի 
տայ. պիտի տայ լաւ չափով, բերնէ 
բերան, զեղուն առատութեամբ։ Ինչ 
չափով որ ուրիշները չափէք, նոյն 
չափով Աստուած ձեզ պիտի չափէ։

38 Dvek yev Asdvadz tzezi bidi da. 
bidi da lav chapov, perne peran, 
zeghoon aṙadootyamp: Inch chapov 
vor oorishnerŭ chapek, nooyn 
chapov Asdvadz tzez bidi chape:

38 “Give, and it will be given to 
you: good measure, pressed down, 
shaken together, and running over 
will be put into your bosom. For 
with the same measure that you 
use, it will be measured back to 
you.”

39 Օրինակ մըն ալ տուաւ անոնց.‑ 
Միթէ կոյրը կրնա՞յ ուրիշ կոյր մը 
առաջնորդել. չէ՞ որ երկուքն ալ փոսը 
կ’իյնան։

39 Orinag mŭn al dvav anonts.‑ 
Mite gooyrŭ grna՞ oorish gooyr mŭ 
aṙachnortel. che՞ vor yergookn al 
posŭ g’iynan:

39 And He spoke a parable to 
them: “Can the blind lead the 
blind? Will they not both fall into 
the ditch?

40 Աշակերտը ուսուցիչէն գերիվեր չէ, 
բայց կատարեալ պատրաստութիւն 
ունեցող աշակերտը իր ուսուցիչին 
նման պիտի ըլլայ։

40 Ashagerdŭ oosootsichen 
keriver che, payts gadaryal 
badrasdootyoon oonetsogh 
ashagerdŭ ir oosootsichin nman 
bidi ŭlla:

40 “A disciple is not above his 
teacher, but everyone who is 
perfectly trained will be like his 
teacher.

41 Ինչո՞ւ եղբօրդ աչքին մէջ գտնուող 
շիւղը կը տեսնես, բայց քու աչքիդ 
գերանը չես նշմարեր։

41 Incho՞o yeghport achkin mech 
kdnvogh shyooghŭ gŭ desnes, 
payts koo achkit keranŭ ches 
nshmarer:

41 “And why do you look at the 
speck in your brother's eye, but do 
not perceive the plank in your own 
eye?

42 Կամ, ի՞նչպէս կրնաս եղբօրդ ըսել. 
«Եղբայր, ձգէ՛ որ աչքիդ մէջէն շիւղը 
հանեմ», մինչ դուն քու աչքիդ գերանը 
չես տեսներ։ Կեղծաւո՛ր, նախ քու 
աչքիդ մէջէն գերանը հանէ, որպէսզի 
յստակ տեսնելով՝ կարենաս եղբօրդ 
աչքէն շիւղը հանել։

42 Gam, i՞nchbes grnas yeghport 
ŭsel. «Yeghpayr, tzke՛ vor achkit 
mechen shyooghŭ hanem», 
minch toon koo achkit keranŭ 
ches desner: Geghdzavo՛r, nakh 
koo achkit mechen keranŭ hane, 
vorbeszi hsdag desnelov՝ garenas 
yeghport achken shyooghŭ hanel:

42 “Or how can you say to your 
brother, ‘Brother, let me remove 
the speck that is in your eye,’ when 
you yourself do not see the plank 
that is in your own eye? Hypocrite! 
First remove the plank from your 
own eye, and then you will see 
clearly to remove the speck that is 
in your brother's eye.
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43 Լաւ ծառը գէշ պտուղ չի տար, ոչ 
ալ գէշ ծառը՝լաւ պտուղ։

43 Lav dzaṙŭ kesh bdoogh chi dar, 
voch al kesh dzaṙŭ՝lav bdoogh:

43 “For a good tree does not bear 
bad fruit, nor does a bad tree bear 
good fruit.

44 Իւրաքանչիւր ծառ իր պտուղէն 
պիտի ճանչցուի։ Ոեւէ մէկը փուշէն 
թուզ չի քաղեր եւ ոչ ալ մորենիէն՝ 
խաղող։

44 Yoorakanchyoor dzaṙ ir 
bdooghen bidi janchtsvi: Voyeve 
megŭ pooshen tooz chi kagher yev 
voch al morenien՝ khaghogh:

44 “For every tree is known by its 
own fruit. For men do not gather 
figs from thorns, nor do they 
gather grapes from a bramble 
bush.

45 Բարի մարդը իր սիրտի բարի 
գանձէն բարիք կը բղխեցնէ, իսկ չար 
մարդը՝ չարիք, քանի բերանը սիրտին 
մէջ եղածն է որ կը խօսի։

45 Pari martŭ ir sirdi pari kantzen 
parik gŭ pghkhetsne, isg char 
martŭ՝ charik, kani peranŭ sirdin 
mech yeghadzn e vor gŭ khosi:

45 “A good man out of the good 
treasure of his heart brings 
forth good; and an evil man out 
of the evil treasure of his heart 
brings forth evil. For out of the 
abundance of the heart his mouth 
speaks.

46 Ինչո՞ւ զիս «Տէ՛ր, Տէ՛ր» կը կոչէք, եւ 
սակայն իմ ըսածներս չէք կատարեր։

46 Incho՞o zis «De՛r, De՛r» gŭ 
gochek, yev sagayn im ŭsadzners 
chek gadarer:

46 “But why do you call Me ‘Lord, 
Lord,’ and not do the things which 
I say?

47 Ով որ ինծի կու գայ եւ խօսքերս 
լսելով կը գործադրէ զանոնք, ըսեմ 
ձեզի թէ որո՛ւ կը նմանի։

47 Ov vor indzi goo ka yev 
khoskers lselov gŭ kordzatre 
zanonk, ŭsem tzezi te voro՛o gŭ 
nmani:

47 “Whoever comes to Me, and 
hears My sayings and does them, I 
will show you whom he is like:

48 Կը նմանի այն մարդուն,որ տուն 
շինելու համար հողը խորունկ 
կը փորէ եւ հիմը ժայռի վրայ կը 
հաստատէ։ Երբ գետը հեղեղներէն 
յորդելով կը զարնէ տան, չի կրնար 
զայն խախտել, որովհետեւ տան հիմը 
ժայռի վրայ հաստատուած է։

48 Gŭ nmani ayn martoon,vor 
doon shineloo hamar hoghŭ 
khoroong gŭ pore yev himŭ 
jhayṙi vra gŭ hasdade: Yerp kedŭ 
hegheghneren hortelov gŭ zarne 
dan, chi grnar zayn khakhdel, 
vorovhedev dan himŭ jhayṙi vra 
hasdadvadz e:

48 “He is like a man building a 
house, who dug deep and laid the 
foundation on the rock. And when 
the flood arose, the stream beat 
vehemently against that house, 
and could not shake it, for it was 
founded on the rock.
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49 Իսկ ով որ կը լսէ խօսքերս եւ 
սակայն չի գործադրեր, կը նմանի 
այն մարդուն, որ հողի վրայ առանց 
հիմի տուն կը շինէ, որուն երբ գետը 
զարնուի՝ անմիջապէս կը քանդուի։ 
Եւ ի՜նչ ահաւոր կ’ըլլայ այդ տան 
կործանումը։ ֍

49 Isg ov vor gŭ lse khoskers yev 
sagayn chi kordzatrer, gŭ nmani 
ayn martoon, vor hoghi vra aṙants 
himi doon gŭ shine, voroon yerp 
kedŭ zarnvi՝ anmichabes gŭ 
kantvi: Yev i՜nch ahavor g’ŭlla ayt 
dan gordzanoomŭ: ֍

49 “But he who heard and did 
nothing is like a man who built 
a house on the earth without a 
foundation, against which the 
stream beat vehemently; and 
immediately it fell. And the ruin of 
that house was great.” ֍

ԺամամուտԺամամուտ JhamamoodJhamamood IntroitIntroit

Առաջի պատուական ամենայաղթ 
խաչի քո անկանիմք երկրպագելով 
եւ խնդրեմք զթողութիւն յանցանաց 
մերոց. քանզի սովաւ բարձեր 
զդատապարտութիւն ազգի 
մարդկան։ Եւ այժմ, վասն սրբոյ 
աստուածային քո նշանի՝ շնորհեա 
զերկնային զխաղաղութիւնդ 
ամենայն աշխարհի։ ֍

Aṙachi badvagan amenahaght 
khachi ko anganimk yergrbakelov 
yev khntremk ztoghootyoon 
hantsanats merots. kanzi sovav 
partzer ztadabardootyoon azki 
martgan: Yev ayjhm, vasn srpo 
asdvadzayin ko nshani՝ shnorhya 
zergnayin zkhaghaghootyoont 
amenayn ashkharhi: ֍

Before your precious and 
all‑conquering cross, we fall 
down worshipping and beseech 
forgiveness of our transgressions; 
for it is through the cross you 
removed the condemnation of 
mankind. And now, for the sake 
of your holy and divine sign, grant 
your heavenly peace to the whole 
world. ֍

Փոխ Փոխ (Սղ. ՂԲ) Pokh Pokh (Sgh. 92) Antiphon Antiphon (Ps. 92)

Տէր թագաւորեաց, զվայելչութիւն 
զգեցաւ, զգեցաւ Տէր զզօրութիւն, 
ընդ մէջ Իւր էած։

Der takavoryats, zvayelchootyoon 
zketsav, zketsav Der zzorootyoon, 
ŭnt mech Yoor eadz:

The Lord reigns; he has clothed 
himself with majesty: the Lord is 
clothed, he has girded himself with 
strength.

Հաստատեաց զաշխարհ, զի մի՛ 
սասանեսցի. պատրաստ է աթոռ Քո ի 
սկզբանէ, յաւիտեանս Դու ես։

Hasdadyats zashkharh, zi mi՛ 
sasanestsi. badrasd e atoṙ Ko i 
sgzpane, havidyans Too yes:

For he has established the world, 
so that it could not be moved. Your 
throne is prepared. You are from 
the beginning to everlasting.
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Ամբարձան գետք, Տէ՛ր, եւ ամբարձին 
գետք զձայնս իւրեանց. եւ յարիցեն 
գետք ի գնացս իւրեանց։

Ampartzan kedk, De՛r, yev 
ampartzin kedk ztzayns yooryants. 
yev haritsen kedk i knatss 
yooryants:

The rivers have lifted up, O Lord, 
the rivers have lifted up their 
voices. The rivers shall rise in 
their courses.

Ի ձայնէ ջուրց բազմաց սքանչելի 
եղեն զբօսանք ծովու։

I tzayne choorts pazmats skancheli 
yeghen zposank dzovoo:

From the voice of many waters, 
the waves of the sea became 
wonderful.

Սքանչելի ես Դու, Տէ՛ր, ի բարձունս. 
վկայութեանց Քոց մեք յոյժ 
հաւատացաք։

Skancheli yes Too, De՛r, i 
partzoons. vgayootyants Kots mek 
hooyjh havadatsak:

Lord, you on high are wonderful. 
We greatly trusted in your 
testimonies.

Տան Քում վայել է սրբութիւն, Տէ՛ր, 
ընդ երկայն աւուրս։ ֍

Dan Koom vayel e srpootyoon, De՛r, 
ŭnt yergayn avoors: ֍

Holiness becomes your house, 
Lord, for the length of days. ֍

Շարական Շարական (Մեծի պահոց Բ. կիւր. 
ԴՁ)

Sharagan Sharagan (Medzi bahots P. gyoor. 
TTz)

Hymn Hymn (Great Fast Second 
Sunday Ta Tsa)

Որ զօրէնս սրբութեան պահոց 
նախ ի դրախտին աւանդեցեր, 
զոր ոչ պահելով նախաստեղծիցն 
ճաշակմամբ պտղոյն՝ ճաշակեցին 
զդառնութիւն մեղաց եւ մահու, վասն 
որոյ շնորհեա՛ մեզ, Տէ՛ր, ճաշակել 
զքաղցրութիւն Քոց պատուիրանաց։

Vor zorens srpootyan bahots 
nakh i trakhdin avantetser, zor 
voch bahelov nakhasdeghdzitsn 
jashagmamp bdghooyn՝ 
jashagetsin ztaṙnootyoon 
meghats yev mahoo, vasn voro 
shnorhya՛ mez, De՛r, jashagel 
zkaghtsrootyoon Kots badviranats:

You established first in paradise 
the law of holy abstinence unto 
the first‑created, who broke it 
by tasting the fruit and thereby 
tasting the bitterness of sin and 
death—grant unto us that we 
may taste the sweetness of your 
commandments.

Որ զանազան վիրօք մեղաց 
հարաք յոգիս ի թշնամւոյն եւ ի 
բազմապատիկ հիւանդութիւնս 
կարօտացաք Մարդասիրիդ բառնալոյ 
զցաւս մեր, վասն որոյ բժշկեա՛ զմեզ, 
Քրիստո՛ս, որպէս մարդասէր։

Vor zanazan virok meghats 
harak hokis i tshnamvooyn yev 
i pazmabadig hivantootyoons 
garodatsak Martasirit paṙnalo 
ztsavs mer, vasn voro pjhshgya՛ 
zmez, Krisdo՛s, vorbes martaser:

You we need, lover of mankind, 
to lift our pains and our many 
infirmities and to remove the 
many of wounds of sins that by the 
enemy smite our souls; therefore, 
heal us, Christ, as a lover of 
mankind.
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Որ եկիր ի փրկութիւն մարդկան 
ծննդեամբ Կուսին Մարիամու եւ 
կենդանարար Քո յարութեամբդ 
հրաւիրեցեր զմահացեալքս ի 
յարութիւն անմահութեան, վասն 
որոյ աղաչանօք մօր Քո կեցո՛ զմեզ, 
Փրկի՛չ։ ֍

Vor yegir i prgootyoon martgan 
dznntyamp Goosin Mariamoo 
yev gentanarar Ko harootyampt 
hraviretser zmahatsyalks i 
harootyoon anmahootyan, vasn 
voro aghachanok mor Ko getso՛ 
zmez, Prgi՛ch: ֍

You who came for the salvation of 
man by being born of the Virgin 
Mary, and by your life‑giving 
resurrection called us, the 
dead, unto the resurrection of 
immortality, through the prayers 
of your mother, Savior, save us. ֍

Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ (Սղ. ԿԴ) Alleluia՜: Alleluia՜Alleluia՜: Alleluia՜: (Sgh. 64) Alleluia՜: Alleluia՜Alleluia՜: Alleluia՜: (Ps. 64)

Քեզ վայելէ օրհնութիւն, Աստուա՛ծ, 
ի Սիոն, եւ Քեզ տացին աղօթք 
յԵրուսաղէմ։

Kez vayele orhnootyoon, Asdva՛dz, 
i Sion, yev Kez datsin aghotk 
hEroosaghem:

Praise becomes you, O God, in 
Sion; and to you they give prayers 
in Jerusalem.

Լո՛ւր աղօթից իմոց, զի առ Քեզ 
ամենայն մարմին եկեսցէ։

Lo՛or aghotits imots, zi aṙ Kez 
amenayn marmin yegestse:

Hear my prayer, for to you all flesh 
shall come.

Բանք անօրինաց զօրացան ի վերայ 
մեր. զամպարշտութիւնս մեր Դու 
քաւեսցես։

Pank anorinats zoratsan i vera 
mer. zambarshdootyoons mer Too 
kavestses:

The words of transgressors have 
overpowered us; but you shall 
pardon our sins.

Երանի՜ զոր ընտրեցեր եւ ընկալար, եւ 
բնակեսցէ ի գաւիթս Քո։

Yerani՜ zor ŭndretser yev ŭngalar, 
yev pnagestse i kavits Ko:

Blessed is he whom you have 
chosen and adopted; he shall dwell 
in your courts.

Լցցուք մեք ի բարութենէ տան 
Քո, սուրբ է տաճար Քո սքանչելի 
արդարութեամբ։

Ltstsook mek i parootene dan 
Ko, soorp e dajar Ko skancheli 
artarootyamp:

We shall be filled with the 
good things of your house; your 
temple is holy, wonderful in 
righteousness.

Լո՛ւր մեզ, Աստուա՛ծ փրկիչ մեր, յո՛յս 
ամենայն ծագաց երկրի եւ որ ի ծով 
հեռի,

Lo՛or mez, Asdva՛dz prgich mer, 
ho՛oys amenayn dzakats yergri yev 
vor i dzov heṙi,

Hear us, God our Saviour, hope 
of all the ends of the earth, and of 
them that are far away on the sea,
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Ո պատրաստէ զլերինս զօրութեամբ 
Իւրով եւ զգեցեալ է զօրութիւն.

Vo badrasde zlerins zorootyamp 
Yoorov yev zketsyal e zorootyoon.

Who establishes the mountains in 
thy strength, girded about with 
power,

Ո խռովեցուցանէ զմեծութիւն ծովու 
եւ զձայն ալեաց նորա ցածուցանէ։

Vo khṙovetsootsane zmedzootyoon 
dzovoo yev ztzayn alyats nora 
tsadzootsane:

Who stirs the depth of the sea, and 
calms the sounds of its waves.

Խռովեսցին հեթանոսք, եւ երկիցեն 
բնակիչք երկրի ի նշանաց Քոց։

Khṙovestsin hetanosk, yev 
yergitsen pnagichk yergri i 
nshanats Kots:

The heathen shall be troubled, and 
they that inhabit the ends of the 
earth shall be afraid of your signs.

Յելս առաւօտու եւ ընդ երեկոյս 
զուարճասցին. հայեցար յերկիր, 
արբուցեր զնա եւ բազում արարեր 
զմեծութիւն նորա։

Hels aṙavodoo yev ŭnt yeregooys 
zvarjastsin. hayetsar hergir, 
arpootser zna yev pazoom ararer 
zmedzootyoon nora:

The outgoings of morning and 
evening shall rejoice. You have 
visited the earth and saturated it; 
you have abundantly enriched it.

Գետն Աստուծոյ լի եղեւ 
ջուրբ. պատրաստ արարեր 
զկերակուր նորա, զի այսպէս է 
պատրաստութիւն։

Kedn Asdoodzo li yeghev choorp. 
badrasd ararer zgeragoor nora, zi 
aysbes e badrasdootyoon:

The river of God is filled with 
water. You have prepared their 
food, for thus is preparation.

Զակօս նորա արբուցեր եւ բազում 
արարեր զարմտիս նորա։

Zagos nora arpootser yev pazoom 
ararer zarmdis nora:

You saturated her furrows and 
greatly multiplied her fruits;

Ի ցօղել նորա զուարթ եղիցի բոյս 
նորա. օրհնեսցի պսակ տարւոյ 
քաղցրութեան Քո։

I tsoghel nora zvart yeghitsi 
pooys nora. orhnestsi bsag darvo 
kaghtsrootyan Ko:

The crop springing up shall rejoice 
in its drops. Let the crown of the 
year be blessed through your 
goodness.

Դաշտք Քո լցցին պարարտութեամբ, 
պարարտասցին գեղեցկութիւնք 
անապատի։

Tashdk Ko ltstsin barardootyamp, 
barardastsin keghetsgootyoonk 
anabadi:

Your plains shall be filled with 
fatness. The mountains of the 
wilderness shall be enriched.

Բլուրք ցնծութիւն զգեցցին, եւ 
զգեցցին խոյք մաքեաց։

Ploork tsndzootyoon zketstsin, yev 
zketstsin khooyk makyats:

The hills shall gird themselves 
with joy, and the rams of the flock 
shall be clothed with wool.
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Հովիտք բազում արասցեն ցորեան, 
աղաղակեսցեն եւ օրհնեսցեն։ ֍

Hovidk pazoom arastsen tsoryan, 
aghaghagestsen yev orhnestsen: ֍

The valleys shall abound in corn; 
they shall cry aloud and sing 
hymns. ֍

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

Երանի՜ զոր ընտրեցեր եւ ընկալար, եւ 
բնակեսցէ ի գաւիթս Քո։ ֍

Yerani՜ zor ŭndretser yev ŭngalar, 
yev pnagestse i kavits Ko: ֍

Blessed is he whom you have 
chosen and adopted; he shall dwell 
in your courts. ֍

Ընթերցուածս յԵսայեայ մարգարէէ Ընթերցուածս յԵսայեայ մարգարէէ 
54.11‑55.13 (ARWA)

Ŭntertsvadzs hEsayya markaree Ŭntertsvadzs hEsayya markaree 
54.11‑55.13 (ARWA)

A Reading from the Prophecy of A Reading from the Prophecy of 
Isaiah Isaiah 54.11‑55.13 (NKJV)

11 «Ո՛վ փոթորիկէ զարնուած 
անմխիթար ողորմելի, Ահա ես քու 
քարերդ գոյնզգոյն պիտի ընեմ, Քեզ 
շափիւղաներով պիտի հիմնեմ.

11 «O՛v potorige zarnvadz 
anmkhitar voghormeli, Aha yes 
koo karert kooynzkooyn bidi 
ŭnem, Kez shapyooghanerov bidi 
himnem.

11 “O you afflicted one, Tossed 
with tempest, and not comforted, 
Behold, I will lay your stones 
with colorful gems, And lay your 
foundations with sapphires.

12 Քու մարտկոցներդ՝ կարմիր 
յակինթներով, Դռներդ՝ 
կարկեհաններով, Բոլոր պարիսպներդ 
թանկագին քարերով պիտի շինեմ։

12 Koo mardgotsnert՝ 
garmir hagintnerov, Tṙnert՝ 
gargehannerov, Polor barisbnert 
tangakin karerov bidi shinem:

12 I will make your pinnacles of 
rubies, Your gates of crystal, And 
all your walls of precious stones.

13 Քու բոլոր որդիներդ Տէրոջմէ 
պիտի սորվին Ու քու որդիներուդ 
խաղաղութիւնը շատ պիտի մեծնայ։

13 Koo polor vortinert Derochme 
bidi sorvin Oo koo vortineroot 
khaghaghootyoonŭ shad bidi 
medzna:

13 All your children shall be 
taught by the LORD, And great 
shall be the peace of your children.

14 Դուն արդարութեամբ պիտի 
հաստատուիս, Բռնութենէն հեռու 
պիտի ըլլաս, որպէս զի չվախնաս 
Ու արհաւիրքէն՝ որպէս զի քեզի 
չմօտենայ։

14 Toon artarootyamp bidi 
hasdadvis, Pṙnootenen heṙoo 
bidi ŭllas, vorbes zi chvakhnas 
Oo arhavirken՝ vorbes zi kezi 
chmodena:

14 In righteousness you shall be 
established; You shall be far from 
oppression, for you shall not fear; 
And from terror, for it shall not 
come near you.
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15 Ահա անշուշտ քեզի դէմ ժողով 
պիտի ընեն, բայց ինծմէ չէ. Ով որ քու 
վրադ ելլէ, քու պատճառովդ պիտի 
իյնայ։

15 Aha anshooshd kezi tem 
jhoghov bidi ŭnen, payts indzme 
che. Ov vor koo vrat yelle, koo 
badjaṙovt bidi iyna:

15 Indeed they shall surely 
assemble, but not because of Me. 
Whoever assembles against you 
shall fall for your sake.

16 Ե՛ս ստեղծեցի դարբինը, որ կրակը 
կ՚արծարծէ Եւ իրեն համար պիտանի 
գործիքներ կը շինէ։ Ե՛ս ստեղծեցի 
կործանողը, որ կ՚աւերէ։

16 Ye՛s sdeghdzetsi tarpinŭ, vor 
gragŭ g՚ardzardze Yev iren hamar 
bidani kordzikner gŭ shine: Ye՛s 
sdeghdzetsi gordzanoghŭ, vor 
g՚avere:

16 “Behold, I have created the 
blacksmith Who blows the coals 
in the fire, Who brings forth an 
instrument for his work; And I 
have created the spoiler to destroy.

17 Քեզի վնասող ոեւէ գործիք 
ամենեւին պիտի չյաջողի Եւ քու դէմ 
դատաստանի ելլող ամէն լեզու պիտի 
դատապարտուի։ Տէրոջը ծառաներուն 
ժառանգութիւնը ասիկա է Ու անոնց 
արդարութիւնը ինծմէ է», կ՚ըսէ Տէրը։

17 Kezi vnasogh voyeve kordzik 
amenevin bidi ch‑hachoghi Yev 
koo tem tadasdani yellogh amen 
lezoo bidi tadabardvi: Derochŭ 
dzaṙaneroon jhaṙankootyoonŭ 
asiga e Oo anonts artarootyoonŭ 
indzme e», g՚ŭse Derŭ:

17 No weapon formed against 
you shall prosper, And every 
tongue which rises against you 
in judgment You shall condemn. 
This is the heritage of the 
servants of the LORD, And their 
righteousness is from Me,” Says 
the LORD.

1 «Ո՛վ ծարաւցածներ, ջուրերուն եկէ՛ք 
Եւ ստակ չունեցողնե՛ր, եկէ՛ք, ծախու 
առէ՛ք ու կերէ՛ք. Եկէ՛ք, առանց ստակի 
եւ ձրի Գինի ու կաթ ծախու առէք։

1 «O՛v dzaravtsadzner, chooreroon 
yege՛k Yev sdag choonetsoghne՛r, 
yege՛k, dzakhoo aṙe՛k oo gere՛k. 
Yege՛k, aṙants sdagi yev tzri Kini 
oo gat dzakhoo aṙek:

1 “Ho! Everyone who thirsts, Come 
to the waters; And you who have 
no money, Come, buy and eat. Yes, 
come, buy wine and milk Without 
money and without price.

2 Ինչո՞ւ ձեր ստակը կը վատնէք 
ոչ թէ հացի համար Եւ ձեր 
վաստակը՝ այնպիսի բանի համար, 
որ չի կշտացներ. Ուշադրութեամբ 
ինծի մտիկ ըրէ՛ք, որպէս զի 
բարիքներ ուտէք Ու ձեր հոգին 
պարարտութեամբ զուարճանայ։

2 Incho՞o tzer sdagŭ gŭ vadnek 
voch te hatsi hamar Yev tzer 
vasdagŭ՝ aynbisi pani hamar, vor 
chi gshdatsner. Ooshatrootyamp 
indzi mdig ŭre՛k, vorbes zi 
parikner oodek Oo tzer hokin 
barardootyamp zvarjana:

2 Why do you spend money for 
what is not bread, And your wages 
for what does not satisfy? Listen 
carefully to Me, and eat what is 
good, And let your soul delight 
itself in abundance.
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3 Ձեր ականջը խոնարհեցուցէք 
ու ինծի եկէ՛ք. Մտիկ ըրէ՛ք ու ձեր 
հոգին պիտի ապրի։ Ձեզի հետ 
յաւիտենական ուխտ պիտի ընեմ, 
Դաւիթին մնայուն ողորմութիւնները 
ձեզի տալով։

3 Tzer aganchŭ khonarhetsootsek 
oo indzi yege՛k. Mdig ŭre՛k oo 
tzer hokin bidi abri: Tzezi 
hed havidenagan ookhd bidi 
ŭnem, Tavitin mnayoon 
voghormootyoonnerŭ tzezi dalov:

3 Incline your ear, and come to 
Me. Hear, and your soul shall live; 
And I will make an everlasting 
covenant with you— The sure 
mercies of David.

4 Ահա զանիկա ժողովուրդներուն՝ 
վկայ, Ազգերուն առաջնորդ ու 
հրամանատար դրի։

4 Aha zaniga jhoghovoortneroon՝ 
vga, Azkeroon aṙachnort oo 
hramanadar tri:

4 Indeed I have given him as a 
witness to the people, A leader and 
commander for the people.

5 Ահա անծանօթ ազգը պիտի կանչես 
Եւ քեզ չճանչցող ազգերը քեզի պիտի 
դիմեն Քու Տէր Աստուծոյդ համար 
Ու Իսրայէլի Սուրբին համար, Քանզի 
անիկա քեզ փառաւորեց։

5 Aha andzanot azkŭ bidi ganches 
Yev kez chjanchtsogh azkerŭ kezi 
bidi timen Koo Der Asdoodzooyt 
hamar Oo Israyeli Soorpin hamar, 
Kanzi aniga kez paṙavorets:

5 Surely you shall call a nation 
you do not know, And nations who 
do not know you shall run to you, 
Because of the LORD your God, 
And the Holy One of Israel; For He 
has glorified you.”

6 Տէ՛րը փնտռեցէք, քանի որ անիկա 
կը գտնուի. Զանիկա՛ կանչեցէք, քանի 
որ անիկա մօտ է։

6 De՛rŭ pndṙetsek, kani vor aniga 
gŭ kdnvi. Zaniga՛ ganchetsek, kani 
vor aniga mod e:

6 Seek the LORD while He may be 
found, Call upon Him while He is 
near.

7 Թող ամբարիշտը՝ իր ճամբայէն Ու 
անօրէն մարդը իր խորհուրդներէն 
հրաժարի Եւ Տէրոջը դառնայ ու 
անիկա պիտի ողորմի անոր Ու 
մեր Աստուծոյն՝ վասն զի անիկա 
առատապէս կը ներէ։

7 Togh amparishdŭ՝ ir 
jampayen Oo anoren martŭ 
ir khorhoortneren hrajhari 
Yev Derochŭ taṙna oo aniga 
bidi voghormi anor Oo mer 
Asdoodzooyn՝ vasn zi aniga 
aṙadabes gŭ nere:

7 Let the wicked forsake his way, 
And the unrighteous man his 
thoughts; Let him return to the 
LORD, And He will have mercy on 
him; And to our God, For He will 
abundantly pardon.

8 Քանզի ‘Իմ խորհուրդներս ձեր 
խորհուրդները չեն Ու իմ ճամբաներս 
ձեր ճամբաները չեն’, կ՚ըսէ Տէրը։

8 Kanzi ‘Im khorhoortners 
tzer khorhoortnerŭ chen Oo im 
jampaners tzer jampanerŭ chen’, 
g՚ŭse Derŭ:

8 “For My thoughts are not your 
thoughts, Nor are your ways My 
ways,” says the LORD.
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9 Հապա որչափ երկինք երկրէն 
բարձր է, Այնչափ իմ ճամբաներս 
ձեր ճամբաներէն բարձր են Եւ իմ 
խորհուրդներս՝ ձեր խորհուրդներէն։

9 Haba vorchap yergink yergren 
partzr e, Aynchap im jampaners 
tzer jampaneren partzr yen 
Yev im khorhoortners՝ tzer 
khorhoortneren:

9 “For as the heavens are higher 
than the earth, So are My ways 
higher than your ways, And My 
thoughts than your thoughts.

10 Վասն զի ինչպէս անձրեւն ու 
ձիւնը երկնքէն կ՚իջնեն եւ հոն չեն 
դառնար, Հապա երկիրը կ՚ոռոգեն ու 
զանիկա պտղաբեր եւ արգասաւոր 
կ՚ընեն, Ցանողին՝ հունտ եւ ուտողին 
հաց կու տան,

10 Vasn zi inchbes antzrevn oo 
tzyoonŭ yergnken g՚ichnen yev 
hon chen taṙnar, Haba yergirŭ 
g՚voṙoken oo zaniga bdghaper yev 
arkasavor g՚ŭnen, Tsanoghin՝ 
hoond yev oodoghin hats goo dan,

10 “For as the rain comes down, 
and the snow from heaven, And 
do not return there, But water the 
earth, And make it bring forth and 
bud, That it may give seed to the 
sower And bread to the eater,

11 Իմ բերնէս ելած խօսքն ալ այնպէս 
պիտի ըլլայ։ Ինծի պարապ պիտի 
չդառնայ, Հապա իմ կամքս պիտի 
կատարէ, Յաջողութեամբ գործադրէ 
այն բանը, որուն համար զանիկա 
ղրկեցի։

11 Im pernes yeladz khoskn al 
aynbes bidi ŭlla: Indzi barab 
bidi chtaṙna, Haba im gamks 
bidi gadare, Hachoghootyamp 
kordzatre ayn panŭ, voroon hamar 
zaniga ghrgetsi:

11 So shall My word be that goes 
forth from My mouth; It shall not 
return to Me void, But it shall 
accomplish what I please, And 
it shall prosper in the thing for 
which I sent it.

12 Քանզի ուրախութեամբ պիտի 
ելլէք Ու խաղաղութեամբ պիտի 
առաջնորդուիք։ Լեռներն ու բլուրները 
ձեր առջեւէն ցնծութեամբ պիտի 
աղաղակեն Եւ դաշտերուն բոլոր 
ծառերը ծափ պիտի զարնեն։

12 Kanzi oorakhootyamp bidi 
yellek Oo khaghaghootyamp 
bidi aṙachnortvik: Leṙnern 
oo ploornerŭ tzer aṙcheven 
tsndzootyamp bidi aghaghagen 
Yev tashderoon polor dzaṙerŭ dzap 
bidi zarnen:

12 “For you shall go out with joy, 
And be led out with peace; The 
mountains and the hills Shall 
break forth into singing before you, 
And all the trees of the field shall 
clap their hands.

13 Թուփին տեղ մայրի Ու դժնիկին 
տեղ մրտենի պիտի բուսնի։ Ասիկա 
Տէրոջը անուանը փառքին համար 
Անջինջ ու յաւիտենական նշան մը 
պիտի ըլլայ»։ ֍

13 Toopin degh mayri Oo tjhnigin 
degh mrdeni bidi poosni: Asiga 
Derochŭ anvanŭ paṙkin hamar 
Anchinch oo havidenagan nshan 
mŭ bidi ŭlla»: ֍

13 Instead of the thorn shall come 
up the cypress tree, And instead of 
the brier shall come up the myrtle 
tree; And it shall be to the LORD 
for a name, For an everlasting sign 
that shall not be cut off.” ֍
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Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ (Սղ. ՀԵ) Alleluia՜: Alleluia՜Alleluia՜: Alleluia՜: (Sgh. 75) Alleluia՜: Alleluia՜Alleluia՜: Alleluia՜: (Ps. 75)

Կցորդ. Ո՛ւխտս դիք եւ կատարեցէ՛ք 
Տեառն Աստուծոյ մերոյ ամենեքեան, 
որ շուրջ էք զՆովաւ։ ֍

Gtsort. O՛okhds tik yev gadaretse՛k 
Dyaṙn Asdoodzo mero amenekyan, 
vor shoorch ek zNovav: ֍

Response. 12 Vow, and let us all 
perfect our vows to the Lord our 
God; all that are round about 
him. ֍

Փոխ. Յայտնի է ի Հրէաստանի 
Աստուած, եւ յԻսրայէլ մեծ է անուն 
Նորա։

Pokh. Haydni e i Hreasdani 
Asdvadz, yev hIsrayel medz e 
anoon Nora:

Antiphon. 2 God is known in 
Judea: his name is great in Israel.

Եղեւ խաղաղութիւն տեղի Նորա, եւ 
բնակութիւն Նորա ի Սիոն։

Yeghev khaghaghootyoon deghi 
Nora, yev pnagootyoon Nora i 
Sion:

3 And his place has been in peace, 
and his dwelling‑place in Sion.

Անդ խորտակեաց Տէր զզօրութիւն 
աղեղան, զզէն, զսուր եւ 
զճակատամարտ։

Ant khordagyats Der zzorootyoon 
agheghan, zzen, zsoor yev 
zjagadamard:

4 There the Lord broke the power 
of the bow, the shield, and the 
sword, and the battle. Pause.

Լուսատու ես Դու սքանչելապէս 
լերանցն յաւիտենից։ Խռովեսցին 
ամենեքեան, որ անմիտ են սրտիւք. 
ննջեցին զքունս իւրեանց եւ ինչ ոչ 
գտին։

Loosadoo yes Too skanchelabes 
lerantsn havidenits: Khṙovestsin 
amenekyan, vor anmid yen srdivk. 
nnchetsin zkoons yooryants yev 
inch voch kdin:

5 You wonderfully shine forth 
from the everlasting mountains. 6 
All the simple ones in heart were 
troubled; all the men of wealth 
have slept their sleep, and have 
found nothing in their hands.

Ամենայն արք ի մեծութեան ձեռաց 
իւրեանց ի սաստէ Քումմէ, Աստուա՛ծ 
Յակոբայ, ննջեցին, եւ ոյք հեծեալ էին 
ի ձիս։

Amenayn ark i medzootyan 
tzeṙats yooryants i sasde Koomme, 
Asdva՛dz Hagopa, nnchetsin, yev 
voyk hedzyal ein i tzis:

7 All men at your rebuke, O God 
of Jacob, the riders on horses 
slumbered.

Դու ահաւոր ես, եւ ո՞վ կարէ կալ 
առաջի Քո. որպէս երեւեցար Դու 
յերկնից, յայտնի եղեւ բարկութիւն 
Քո։

Too ahavor yes, yev o՞v gare gal 
aṙachi Ko. vorbes yerevetsar 
Too hergnits, haydni yeghev 
pargootyoon Ko:

8 You are awesome; and who shall 
withstand you, because of your 
anger?
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Երկիր երկեաւ եւ սարսեաց ընդ 
յառնել Աստուծոյ ի դատաստան, 
ընդ ապրեցուցանել զամենայն հեզս 
երկրի։

Yergir yergyav yev sarsyats ŭnt 
haṙnel Asdoodzo i tadasdan, ŭnt 
abretsootsanel zamenayn hezs 
yergri:

9 You caused judgment to be heard 
from heaven; the earth feared, and 
was still, 10 when God arose to 
judgment, to save all the meek in 
heart. Pause.

Խորհուրդ մարդկան խոստովան 
առնին առ Քեզ, եւ ծածկեալք 
իմաստութեամբ օրհնեսցեն զՔեզ։

Khorhoort martgan khosdovan 
aṙnin aṙ Kez, yev dzadzgyalk 
imasdootyamp orhnestsen zKez:

11 For the inward thought of man 
shall give thanks to thee: and the 
memorial of his inward thought 
shall praise you.

Ո՛ւխտս դիք եւ կատարեցէ՛ք Տեառն 
Աստուծոյ մերոյ ամենեքեան, որ շուրջ 
էք զՆովաւ։

O՛okhds tik yev gadaretse՛k Dyaṙn 
Asdoodzo mero amenekyan, vor 
shoorch ek zNovav:

12 Vow, and let us all perfect our 
vows to the Lord our God; all that 
are round about him.

Մատուցէ՛ք պատարագս Ահաւորին, 
Ո քաղէ զհոգիս իշխանաց, ահաւոր 
է Նա քան զամենայն թագաւորս 
երկրի։ ֍

Madootse՛k badaraks Ahavorin, Vo 
kaghe zhokis ishkhanats, ahavor 
e Na kan zamenayn takavors 
yergri: ֍

13 Let us present offerings, to 
him that takes away the spirits of 
princes; he is more awesome than 
all the kings of the earth. ֍

Ընթերցուածս Պօղոսի առաքելոյն Ընթերցուածս Պօղոսի առաքելոյն 
՚ի Կորնթացւոց երկրորդ թղթոյն ՚ի Կորնթացւոց երկրորդ թղթոյն 

6.1‑7.1 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Boghosi aṙakelooyn Ŭntertsvadzs Boghosi aṙakelooyn 
՚i Gorntatsvots yergrort tghtooyn ՚i Gorntatsvots yergrort tghtooyn 

6.1‑7.1 (ARWZ)

A Reading from the Second A Reading from the Second 
Epistle of Apostle Paul to the Epistle of Apostle Paul to the 
Corinthians Corinthians 6.1‑7.1 (NKJV)

1 Արդ, որովհետեւ Աստուծոյ 
գործակիցներն ենք, կ’աղաչենք ձեզի, 
մի՛ վատնէք Աստուծմէ ձեր ստացած 
շնորհքը։

1 Art, vorovhedev Asdoodzo 
kordzagitsnern yenk, g’aghachenk 
tzezi, mi՛ vadnek Asdoodzme tzer 
sdatsadz shnorhkŭ:

1 We then, as workers together 
with Him also plead with you not 
to receive the grace of God in vain.

2 Որովհետեւ Աստուած կ’ըսէ.‑ «Երբ 
յարմար ժամանակը եկաւ՝ լսեցի քեզ, 
երբ փրկութեան օրը հասաւ՝ օգնեցի 
քեզի»։ Ահա հիմա՛ է այդ յարմար 
ժամանակը. հիմա՛ է փրկութեան օրը։

2 Vorovhedev Asdvadz g’ŭse.‑ 
«Yerp harmar jhamanagŭ yegav՝ 
lsetsi kez, yerp prgootyan orŭ 
hasav՝ oknetsi kezi»: Aha hima՛ e 
ayt harmar jhamanagŭ. hima՛ e 
prgootyan orŭ:

2 For He says: “In an acceptable 
time I have heard you, And in the 
day of salvation I have helped 
you.” Behold, now is the accepted 
time; behold, now is the day of 
salvation.
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3 Ոեւէ բանով պատճառ մի՛ ըլլաք որ 
Աստուծոյ գործը խափանուի կամ 
վարկաբեկուի.

3 Voyeve panov badjaṙ mi՛ ŭllak 
vor Asdoodzo kordzŭ khapanvi 
gam vargapegvi.

3 We give no offense in anything, 
that our ministry may not be 
blamed.

4 այլ՝ բոլոր պարագաներուն ալ դուք 
ձեզ ցոյց տուէք որպէս Աստուծոյ 
պաշտօնեաներ, մեծ համբերութեամբ 
յանձն առնելով նեղութիւնը, վիշտը, 
չարչարանքը,

4 ayl՝ polor barakaneroon al 
took tzez tsooyts dvek vorbes 
Asdoodzo bashdonyaner, 
medz hamperootyamp hantzn 
aṙnelov neghootyoonŭ, vishdŭ, 
charcharankŭ,

4 But in all things we commend 
ourselves as ministers of God: in 
much patience, in tribulations, in 
needs, in distresses,

5 ծեծը, բանտը, խռովարարներու 
վայրագութիւնները, յոգնութիւնը, 
անքնութիւնը, անօթութիւնը։

5 dzedzŭ, pandŭ, khṙovararneroo 
vayrakootyoonnerŭ, hoknootyoonŭ, 
anknootyoonŭ, anotootyoonŭ:

5 in stripes, in imprisonments, 
in tumults, in labors, in 
sleeplessness, in fastings;

6 Այս բոլորը տարէք՝ մաքուր սրտով, 
գիտակցօրէն, համբերատարութեամբ, 
քաղցրութեամբ, Սուրբ Հոգիով, 
անկեղծ սիրով,

6 Ays polorŭ darek՝ makoor srdov, 
kidagtsoren, hamperadarootyamp, 
kaghtsrootyamp, Soorp Hokiov, 
angeghdz sirov,

6 by purity, by knowledge, by 
longsuffering, by kindness, by the 
Holy Spirit, by sincere love,

7 ճշմարտութիւնը քարոզելով, 
Աստուծոյ զօրութեամբ եւ 
արդարութեամբ զինուած՝ չարին 
դէմ յարձակելու եւ ինքզինք 
պաշտպանելու համար։

7 jshmardootyoonŭ karozelov, 
Asdoodzo zorootyamp yev 
artarootyamp zinvadz՝ charin 
tem hartzageloo yev inkzink 
bashdbaneloo hamar:

7 by the word of truth, by the 
power of God, by the armor of 
righteousness on the right hand 
and on the left,

8 Մի՛ այլայլիք՝ ո՛չ փառքէն եւ ո՛չ 
անարգանքէն, ո՛չ գովասանքէն եւ 
ո՛չ մեղադրանքէն։ Մարդիկ մոլորած 
թող ըսեն մեզի. մենք գիտենք թէ 
ճշմարտութենէն չենք շեղած։

8 Mi՛ aylaylik՝ vo՛ch paṙken 
yev vo՛ch anarkanken, 
vo՛ch kovasanken yev vo՛ch 
meghatranken: Martig moloradz 
togh ŭsen mezi. menk kidenk te 
jshmardootenen chenk sheghadz:

8 by honor and dishonor, by 
evil report and good report; as 
deceivers, and yet true;
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9 Թող չուզեն մեզ ճանչնալ. 
մենք գիտենք թէ մեզ լաւ կը 
ճանչնան։ Թող մեռած սեպեն մեզ. 
մենք ահա կենդանի ենք։ Թող 
մեզ պատժապարտ համարեն. 
մենք գիտենք թէ մահուան 
դատապարտութենէն ազատած ենք։

9 Togh choozen mez janchnal. 
menk kidenk te mez lav gŭ 
janchnan: Togh meṙadz seben mez. 
menk aha gentani yenk: Togh mez 
badjhabard hamaren. menk kidenk 
te mahvan tadabardootenen 
azadadz yenk:

9 as unknown, and yet well known; 
as dying, and behold we live; as 
chastened, and yet not killed;

10 Թող մեր կեանքը տխուր կարծեն. 
մենք միշտ ուրախ ենք։ Աղքատ թող 
սեպեն. մենք շատերու կեանքերը կը 
ճոխացնենք։ Այո՛, կը թուի թէ ոչինչ 
ունինք, մինչդեռ ամէն ինչ ունինք։

10 Togh mer gyankŭ dkhoor 
gardzen. menk mishd oorakh 
yenk: Aghkad togh seben. 
menk shaderoo gyankerŭ gŭ 
jokhatsnenk: Ayo՛, gŭ tvi te 
vochinch oonink, minchteṙ amen 
inch oonink:

10 as sorrowful, yet always 
rejoicing; as poor, yet making 
many rich; as having nothing, and 
yet possessing all things.

11 Ահա, սիրելի՛ Կորնթացիներ, ամէն 
ինչ բաց եւ անկեղծ սրտով ըսի ձեզի։

11 Aha, sireli՛ Gorntatsiner, amen 
inch pats yev angeghdz srdov ŭsi 
tzezi:

11 O Corinthians! We have spoken 
openly to you, our heart is wide 
open.

12 Դուք ինչո՞ւ կը դժուարանաք 
արտայայտուելու։ Ո՛չ իմ պատճառովս 
հարկաւ, այլ պարզապէս՝ ձեր սէրը 
արտայայտելու կը քաշուիք։

12 Took incho՞o gŭ tjhvaranak 
ardahaydveloo: Vo՛ch im badjaṙovs 
hargav, ayl barzabes՝ tzer serŭ 
ardahaydeloo gŭ kashvik:

12 You are not restricted by us, 
but you are restricted by your own 
affections.

13 Բայց կ’ուզեմ որ ինծի պէս բանաք 
ձեր սիրտերը եւ ազատօրէն խօսիք 
դուք ալ. չէ՞ որ իմ զաւակներս էք 
դուք։

13 Payts g’oozem vor indzi bes 
panak tzer sirderŭ yev azadoren 
khosik took al. che՞ vor im 
zavagners ek took:

13 Now in return for the same (I 
speak as to children), you also be 
open.
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14 Բնաւ անհաւատներուն լծակից 
մի՛ ըլլաք։ Ի՞նչ կապ կրնայ ունենալ 
արդարը անօրէնին հետ, կամ ի՞նչ 
նոյնութեան եզր կրնայ ըլլալլոյսին ու 
խաւարին միջեւ։

14 Pnav anhavadneroon ldzagits 
mi՛ ŭllak: I՞nch gab grna oonenal 
artarŭ anorenin hed, gam i՞nch 
nooynootyan yezr grna ŭllallooysin 
oo khavarin michev:

14 Do not be unequally yoked 
together with unbelievers. For 
what fellowship has righteousness 
with lawlessness? And what 
communion has light with 
darkness?

15 Ի՞նչ համաձայնութիւն կրնայ ըլլալ 
Քրիստոսի եւ Սատանային միջեւ, 
կամ ի՞նչ գործ ունի հաւատացեալը 
անհաւատին հետ։

15 I՞nch hamatzaynootyoon grna 
ŭllal Krisdosi yev Sadanayin 
michev, gam i՞nch kordz ooni 
havadatsyalŭ anhavadin hed:

15 And what accord has Christ 
with Belial? Or what part has a 
believer with an unbeliever?

16 Ի՞նչ նմանութիւն կայ Աստուծոյ 
տաճարին եւ մեհեաններուն միջեւ։ 
Արդարեւ, մե՛նք ենք կենդանի 
Աստուծոյ տաճարը, ինչպէս Աստուած 
ինք ըսաւ.‑ «Անոնց մէջ պիտի բնակիմ 
եւ անոնց հետ պիտի ապրիմ։ Ես 
իրենց Աստուածը պիտի ըլլամ եւ 
անոնք՝ իմ ժողովուրդս»։

16 I՞nch nmanootyoon ga Asdoodzo 
dajarin yev mehyanneroon michev: 
Artarev, me՛nk yenk gentani 
Asdoodzo dajarŭ, inchbes Asdvadz 
ink ŭsav.‑ «Anonts mech bidi 
pnagim yev anonts hed bidi abrim: 
Yes irents Asdvadzŭ bidi ŭllam 
yev anonk՝ im jhoghovoorts»:

16 And what agreement has the 
temple of God with idols? For you 
are the temple of the living God. 
As God has said: “I will dwell in 
them And walk among them. I will 
be their God, And they shall be My 
people.”

17 Ահա թէ ինչո՛ւ Աստուած կը 
հրահանգէ մեզի.‑ «Անջատ եւ հեռո՛ւ 
կեցէք հեթանոսներէն. պիղծ բաներու 
մի՛ դպչիք, եւ ես ձեզ պիտի ընդունիմ։

17 Aha te incho՛o Asdvadz gŭ 
hrahanke mezi.‑ «Anchad yev 
heṙo՛o getsek hetanosneren. bighdz 
paneroo mi՛ tbchik, yev yes tzez 
bidi ŭntoonim:

17 Therefore “Come out from 
among them And be separate, says 
the Lord. Do not touch what is 
unclean, And I will receive you.”

18 Ես ձեզի Հայր պիտի ըլլամ եւ 
դուք իմ տղաքս ու աղջիկներս պիտի 
ըլլաք,‑ կ’ըսէ ամենակալ Տէրը»։

18 Yes tzezi Hayr bidi ŭllam yev 
took im dghaks oo aghchigners bidi 
ŭllak,‑ g’ŭse amenagal Derŭ»:

18 “I will be a Father to you, 
And you shall be My sons and 
daughters, Says the LORD 
Almighty.”
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1 Սիրելինե՛ր, այս խոստումները 
մեզի եղած են։ Ուստի հեռո՛ւ մնանք 
մարմնական եւ հոգեկան ամէն 
պղծութենէ, մենք մեզ կատարելապէս 
մաքրենք՝ Աստուծոյ երկիւղովը 
ապրելով։ ֍

1 Sireline՛r, ays khosdoomnerŭ 
mezi yeghadz yen: Oosdi heṙo՛o 
mnank marmnagan yev hokegan 
amen bghdzootene, menk mez 
gadarelabes makrenk՝ Asdoodzo 
yergyooghovŭ abrelov: ֍

1 Therefore, having these 
promises, beloved, let us cleanse 
ourselves from all filthiness of the 
flesh and spirit, perfecting holiness 
in the fear of God. ֍
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Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ (Սղ. ՂԹ) Alleluia՜: Alleluia՜Alleluia՜: Alleluia՜: (Sgh. 99) Alleluia՜: Alleluia՜Alleluia՜: Alleluia՜: (Ps. 99)

Աղաղակեցէ՛ք առ Տէր, ամենա՛յն 
երկիր, ծառայեցէ՛ք Տեառն 
ուրախութեամբ։

Aghaghagetse՛k aṙ Der, amena՛yn 
yergir, dzaṙayetse՛k Dyaṙn 
oorakhootyamp:

Make a shout to the Lord, all 
lands; serve the Lord with 
gladness.

Մտէ՛ք առաջի Նորա ցնծութեամբ, 
ծաներո՛ւք, զի Նա է Տէր Աստուած 
մեր։

Mde՛k aṙachi Nora tsndzootyamp, 
dzanero՛ok, zi Na e Der Asdvadz 
mer:

Enter into his presence with joy; 
know that he is the Lord our God.

Նա արար զմեզ, եւ ոչ մեք էաք, մեք՝ 
ժողովուրդք եւ խաշն արօտի Նորա։

Na arar zmez, yev voch mek eak, 
mek՝ jhoghovoortk yev khashn 
arodi Nora:

It is he who made us and we were 
not by ourselves; we are his people 
and the sheep of his pasture.

Մտէ՛ք ընդ դրունս Նորա 
խոստովանութեամբ եւ 
օրհնութեամբ՝ ի յարկս Նորա։

Mde՛k ŭnt troons Nora 
khosdovanootyamp yev 
orhnootyamp՝ i hargs Nora:

Enter into his gates with 
thanksgiving; and into his courts 
with praise.

Խոստովա՛ն եղերուք Տեառն եւ 
օրհնեցէ՛ք զանուն Նորա։

Khosdova՛n yegherook Dyaṙn yev 
orhnetse՛k zanoon Nora:

Be thankful to the Lord; and bless 
his name.

Քաղցր է Տէր, յաւիտեան է 
ողորմութիւն Նորա, ազգէ մինչեւ 
յազգ է ճշմարտութիւն Նորա։

Kaghtsr e Der, havidyan e 
voghormootyoon Nora, azke 
minchev hazk e jshmardootyoon 
Nora:

The Lord is gracious, his mercy is 
everlasting; and his truth endures 
from generation to generation.

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, Pa՜ṙk Hor yev Vortvo yev Hokvooyn 
Srpo,

Glory to the Father and to the Son 
and to the Holy Spirit,

Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս 
յաւիտենից։ Ամէն։ ֍

Ayjhm yev mishd yev havidyans 
havidenits: Amen: ֍

Now and always and unto the ages 
of ages. Amen. ֍
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Երկիւղացութեամբ լուարուք սրբոյ Երկիւղացութեամբ լուարուք սրբոյ 
աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի որ աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի որ 

ըստ Ղուկասու ըստ Ղուկասու 15.1‑32 (ARWZ)

Yergyooghatsootyamp lvarook Yergyooghatsootyamp lvarook 
srpo avedaranis Hisoosi srpo avedaranis Hisoosi 

Krisdosi vor ŭsd Ghoogasoo Krisdosi vor ŭsd Ghoogasoo 
15.1‑32 (ARWZ)

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

Christ according to St. Luke Christ according to St. Luke 
15:1‑32 (NKJV)

1 Շատ մը մաքսաւորներ եւ 
մեղաւորներ Յիսուսի կու գային՝ զինք 
լսելու համար։

1 Shad mŭ maksavorner yev 
meghavorner Hisoosi goo kayin՝ 
zink lseloo hamar:

1 Then all the tax collectors and 
the sinners drew near to Him to 
hear Him.

2 Փարիսեցիներն ու Օրէնքի 
ուսուցիչները սկսան տրտնջալ, 
ըսելով. ‑ Ինչպէ՞ս կ’ըլլայ որ այս 
մարդը մեղաւորները կ’ընդունի եւ 
անոնց հետ կը ճաշէ։

2 Parisetsinern oo Orenki 
oosootsichnerŭ sgsan drdnchal, 
ŭselov. ‑ Inchbe՞s g’ŭlla vor ays 
martŭ meghavornerŭ g’ŭntooni 
yev anonts hed gŭ jashe:

2 And the Pharisees and scribes 
complained, saying, “This Man 
receives sinners and eats with 
them.”

3 Յիսուս հետեւեալ առակը պատմեց 
անոնց. ‑

3 Hisoos hedevyal aṙagŭ badmets 
anonts. ‑

3 So He spoke this parable to 
them, saying:

4 Ենթադրենք որ ձեզմէ մէկը 
հարիւր ոչխար ունի։ Երբ անոնցմէ 
մէկը կորսնցնէ, չի՞ ձգեր իննսունինը 
արօտավայրին մէջ եւ չ’ե՞րթար 
կորսուածին ետեւէն, մինչեւ որ գտնէ 
զայն։

4 Yentatrenk vor tzezme megŭ 
haryoor vochkhar ooni: Yerp 
anontsme megŭ gorsntsne, chi՞ 
tzker innsooninŭ arodavayrin 
mech yev ch’e՞rtar gorsvadzin 
yedeven, minchev vor kdne zayn:

4 “What man of you, having 
a hundred sheep, if he loses 
one of them, does not leave the 
ninety‑nine in the wilderness, and 
go after the one which is lost until 
he finds it?

5 Եւ երբ գտնէ՝ ուրախութեամբ իր 
ուսերուն վրայ կը դնէ

5 Yev yerp kdne՝ oorakhootyamp ir 
ooseroon vra gŭ tne

5 “And when he has found it, he 
lays it on his shoulders, rejoicing.

6 եւ տուն կը դառնայ, կը կանչէ իր 
բարեկամներն ու դրացիները եւ կ’ըսէ 
անոնց. «Ուրախացէ՛ք ինծի հետ, 
որովհետեւ կորսուած ոչխարս գտայ»։

6 yev doon gŭ taṙna, gŭ ganche 
ir paregamnern oo tratsinerŭ 
yev g’ŭse anonts. «Vovrakhatse՛k 
indzi hed, vorovhedev gorsvadz 
vochkhars kda»:

6 “And when he comes home, he 
calls together his friends and 
neighbors, saying to them, ‘Rejoice 
with me, for I have found my sheep 
which was lost!’
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7 Կ’ըսեմ ձեզի, երկինքի մէջ նոյնպէս 
ուրախութիւն պիտի ըլլայ մէկ 
ապաշխարող մեղաւորի համար, քան 
իննսունինը արդարներու համար, 
որոնք ապաշխարութեան պէտք 
չունին։ ‑

7 G’ŭsem tzezi, yerginki mech 
nooynbes oorakhootyoon bidi ŭlla 
meg abashkharogh meghavori 
hamar, kan innsooninŭ artarneroo 
hamar, voronk abashkharootyan 
bedk choonin: ‑

7 “I say to you that likewise there 
will be more joy in heaven over 
one sinner who repents than over 
ninety‑nine just persons who need 
no repentance.

8 Կամ ենթադրենք թէ կին մը տասը 
արծաթ դահեկան ունի։ Երբ անոնցմէ 
մէկը կորսնցնէ, ճրագը չի՞ վառեր 
եւ տունը ուշադրութեամբ չ’ա՞ւլեր, 
մինչեւ որ դահեկանը գտնէ։

8 Gam yentatrenk te gin mŭ 
dasŭ ardzat tahegan ooni: Yerp 
anontsme megŭ gorsntsne, 
jrakŭ chi՞ vaṙer yev doonŭ 
ooshatrootyamp ch’a՞vler, minchev 
vor taheganŭ kdne:

8 “Or what woman, having ten 
silver coins, if she loses one coin, 
does not light a lamp, sweep the 
house, and search carefully until 
she finds it?

9 Եւ երբ գտնէ, կը կանչէ իր 
բարեկամուհիներն ու դրացիները եւ 
կ’ըսէ անոնց. «Ուրախացէ՛ք ինծի հետ, 
որովհետեւ կորսնցուցած դահեկանս 
գտայ»։

9 Yev yerp kdne, gŭ ganche ir 
paregamoohinern oo tratsinerŭ yev 
g’ŭse anonts. «Vovrakhatse՛k indzi 
hed, vorovhedev gorsntsootsadz 
tahegans kda»:

9 “And when she has found it, she 
calls her friends and neighbors 
together, saying, ‘Rejoice with me, 
for I have found the piece which I 
lost!’

10 Կ’ըսեմ ձեզի, Աստուծոյ 
հրեշտակները նոյն ձեւով պիտի 
ուրախանան մեղաւորի մը համար, որ 
կ’ապաշխարէ։

10 G’ŭsem tzezi, Asdoodzo 
hreshdagnerŭ nooyn tzevov bidi 
oorakhanan meghavori mŭ hamar, 
vor g’abashkhare:

10 “Likewise, I say to you, there is 
joy in the presence of the angels of 
God over one sinner who repents.”

11 Ապա շարունակեց. ‑ Մարդ մը 
երկու զաւակ ունէր։

11 Aba sharoonagets. ‑ Mart mŭ 
yergoo zavag ooner:

11 Then He said: “A certain man 
had two sons.

12 Կրտսերը հօրը ըսաւ. «Հա՛յր, 
քու ստացուածքէդ ինծի ինկած 
բաժինը հիմա՛ տուր ինծի»։ Եւ հայրը 
իր զաւակներուն միջեւ բաժնեց իր 
ունեցածը։

12 Grdserŭ horŭ ŭsav. «Ha՛yr, koo 
sdatsvadzket indzi ingadz pajhinŭ 
hima՛ door indzi»: Yev hayrŭ ir 
zavagneroon michev pajhnets ir 
oonetsadzŭ:

12 “And the younger of them said 
to his father, ‘Father, give me 
the portion of goods that falls to 
me.’ So he divided to them his 
livelihood.
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13 Քանի մը օր ետք, կրտսեր զաւակը 
առաւ իր ամբողջ հարստութիւնը 
եւ հեռու երկիր մը գնաց։ Հոն 
անառակ կեանք մը ապրելով՝ մսխեց 
հարստութիւնը

13 Kani mŭ or yedk, grdser zavagŭ 
aṙav ir ampoghch harsdootyoonŭ 
yev heṙoo yergir mŭ knats: Hon 
anaṙag gyank mŭ abrelov՝ mskhets 
harsdootyoonŭ

13 “And not many days after, the 
younger son gathered all together, 
journeyed to a far country, and 
there wasted his possessions with 
prodigal living.

14 եւ սպառեց իր ամբողջ ունեցածը։ 
Պատահեցաւ որ այդ երկրին մէջ մեծ 
սով մը տիրեց, երբ արդէն ինք սկսած 
էր աղքատանալ։

14 yev sbaṙets ir ampoghch 
oonetsadzŭ: Badahetsav vor 
ayt yergrin mech medz sov mŭ 
direts, yerp arten ink sgsadz er 
aghkadanal:

14 “But when he had spent all, 
there arose a severe famine in that 
land, and he began to be in want.

15 Ուստի գնաց այդ երկրի 
քաղաքացիներէն մէկուն քով ծառայ 
եղաւ, եւ անիկա իր ագարակը ղրկեց 
զինք՝ խոզ արածելու համար։

15 Oosdi knats ayt yergri 
kaghakatsineren megoon kov 
dzaṙa yeghav, yev aniga ir akaragŭ 
ghrgets zink՝ khoz aradzeloo 
hamar:

15 “Then he went and joined 
himself to a citizen of that country, 
and he sent him into his fields to 
feed swine.

16 Նոյնիսկ պատրաստ էր խոզերուն 
կերած եղջիւրներէն իր փորը լեցնելու, 
սակայն ոչ ոք կու տար իրեն։

16 Nooynisg badrasd er khozeroon 
geradz yeghchyoorneren ir porŭ 
letsneloo, sagayn voch vok goo dar 
iren:

16 “And he would gladly have 
filled his stomach with the pods 
that the swine ate, and no one 
gave him anything.

17 Երբ անդրադարձաւ իր վիճակին, 
ինքնիրեն ըսաւ. «Հօրս տան մէջ քանի՜ 
գործաւորներ կան, որոնք իրենց 
պէտք եղած կերակուրէն աւելին 
ունին, մինչ ես հոս անօթութենէ կը 
մեռնիմ։

17 Yerp antratartzav ir vijagin, 
inkniren ŭsav. «Hors dan mech 
kani՜ kordzavorner gan, voronk 
irents bedk yeghadz geragooren 
avelin oonin, minch yes hos 
anotootene gŭ meṙnim:

17 “But when he came to himself, 
he said, ‘How many of my father's 
hired servants have bread enough 
and to spare, and I perish with 
hunger!

18 Ելլեմ երթամ հօրս քով եւ ըսեմ 
իրեն.‑ Հա՛յր, մեղանչեցի Աստուծոյ եւ 
քեզի դէմ.

18 Yellem yertam hors kov yev 
ŭsem iren.‑ Ha՛yr, meghanchetsi 
Asdoodzo yev kezi tem.

18 ‘I will arise and go to my father, 
and will say to him, “Father, I 
have sinned against heaven and 
before you,
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19 այլեւս արժանի չեմ քու որդիդ 
կոչուելու. զիս քու գործաւորներէդ 
մէկը նկատէ»։

19 aylevs arjhani chem koo vortit 
gochveloo. zis koo kordzavorneret 
megŭ ngade»:

19 “and I am no longer worthy to 
be called your son. Make me like 
one of your hired servants.”’

20 Ապա ելաւ եւ հօրը քով գնաց։ 
Տակաւին տունէն բաւական հեռու 
էր, երբ հայրը տեսաւ զինք ու գթաց. 
վազելով դիմաւորեց զայն, վիզին 
փաթթուեցաւ եւ համբուրեց։

20 Aba yelav yev horŭ kov knats: 
Dagavin doonen pavagan heṙoo 
er, yerp hayrŭ desav zink oo ktats. 
vazelov timavorets zayn, vizin 
pattvetsav yev hampoorets:

20 “And he arose and came to his 
father. But when he was still a 
great way off, his father saw him 
and had compassion, and ran and 
fell on his neck and kissed him.

21 Որդին հօրը ըսաւ. «Հա՛յր, 
մեղանչեցի Աստուծոյ եւ քեզի դէմ. 
այլեւս արժանի չեմ քու որդիդ 
կոչուելու»։

21 Vortin horŭ ŭsav. «Ha՛yr, 
meghanchetsi Asdoodzo yev kezi 
tem. aylevs arjhani chem koo 
vortit gochveloo»:

21 “And the son said to him, 
‘Father, I have sinned against 
heaven and in your sight, and am 
no longer worthy to be called your 
son.’

22 Հայրը իր ծառաներուն հրամայեց. 
«Անմիջապէս բերէք լաւագոյն 
պատմուճանը եւ հագցուցէք իրեն. 
մատանի անցուցէք իր մատին եւ 
կօշիկ տուէք իրեն։

22 Hayrŭ ir dzaṙaneroon 
hramayets. «Anmichabes 
perek lavakooyn badmoojanŭ 
yev haktsootsek iren. madani 
antsootsek ir madin yev goshig 
dvek iren:

22 “But the father said to his 
servants, ‘Bring out the best robe 
and put it on him, and put a ring 
on his hand and sandals on his 
feet.

23 Բերէ՛ք պարարտ հորթը, 
մորթեցէք, ուտենք եւ ուրախանանք։

23 Pere՛k barard hortŭ, mortetsek, 
oodenk yev oorakhanank:

23 ‘And bring the fatted calf here 
and kill it, and let us eat and be 
merry;

24 Որովհետեւ իմ այս զաւակս 
մեռած էր՝ ողջնցաւ, կորսուած էր՝ 
գտնուեցաւ»։ Եւ սկսան խրախճանքի։

24 Vorovhedev im ays zavags 
meṙadz er՝ voghchntsav, gorsvadz 
er՝ kdnvetsav»: Yev sgsan 
khrakhjanki:

24 ‘for this my son was dead and 
is alive again; he was lost and 
is found.’ And they began to be 
merry.
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25 Մինչ այդ, երէց զաւակը ագարակ 
կը գտնուէր։ Վերադարձին, երբ տան 
մօտեցաւ, երգի ու պարի ձայներ լսեց։

25 Minch ayt, yerets zavagŭ 
akarag gŭ kdnver: Veratartzin, 
yerp dan modetsav, yerki oo bari 
tzayner lsets:

25 “Now his older son was in the 
field. And as he came and drew 
near to the house, he heard music 
and dancing.

26 Կանչեց ծառաներէն մէկը եւ 
հարցուց թէ ի՛նչ կայ։

26 Ganchets dzaṙaneren megŭ yev 
hartsoots te i՛nch ga:

26 “So he called one of the servants 
and asked what these things 
meant.

27 Ծառան ըսաւ իրեն. «Եղբայրդ 
եկաւ, եւ որովհետեւ ողջ‑առողջ 
վերադարձաւ, հայրդ պարարտ հորթը 
մորթեց»։

27 Dzaṙan ŭsav iren. «Yeghpayrt 
yegav, yev vorovhedev 
voghch‑aṙoghch veratartzav, hayrt 
barard hortŭ mortets»:

27 “And he said to him, ‘Your 
brother has come, and because he 
has received him safe and sound, 
your father has killed the fatted 
calf.’

28 Երէց եղբայրը զայրացաւ եւ 
չուզեց ներս մտնել։ Այս մասին 
իմանալով, հայրը դուրս ելաւ եւ 
աղաչեց որ ներս մտնէ։

28 Yerets yeghpayrŭ zayratsav yev 
choozets ners mdnel: Ays masin 
imanalov, hayrŭ toors yelav yev 
aghachets vor ners mdne:

28 “But he was angry and would 
not go in. Therefore his father 
came out and pleaded with him.

29 Իսկ անիկա պատասխանեց. 
«Տարիներէ ի վեր քեզի կը ծառայեմ. 
ոեւէ մէկ հրահանգդ չանտեսեցի, եւ 
սակայն նոյնիսկ ուլ մը չտուիր ինծի, 
որ ուրախանայի բարեկամներուս 
հետ։

29 Isg aniga badaskhanets. 
«Darinere i ver kezi gŭ dzaṙayem. 
voyeve meg hrahankt chandesetsi, 
yev sagayn nooynisg ool mŭ 
chdvir indzi, vor oorakhanayi 
paregamneroos hed:

29 “So he answered and said to 
his father, ‘Lo, these many years 
I have been serving you; I never 
transgressed your commandment 
at any time; and yet you never 
gave me a young goat, that I might 
make merry with my friends.

30 Մինչդեռ, երբ եկաւ այդ որդիդ, որ 
քու ստացուածքդ պոռնիկներուն հետ 
մսխեց, պարարտ հորթը մորթեցիր 
անոր համար»։

30 Minchteṙ, yerp yegav ayt vortit, 
vor koo sdatsvadzkt boṙnigneroon 
hed mskhets, barard hortŭ 
mortetsir anor hamar»:

30 ‘But as soon as this son of yours 
came, who has devoured your 
livelihood with harlots, you killed 
the fatted calf for him.’
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31 Հայրը ըսաւ. «Տղա՛ս, դուն միշտ 
ինծի հետ ես եւ ամբողջ ունեցածս 
քուկդ է։

31 Hayrŭ ŭsav. «Dgha՛s, toon 
mishd indzi hed yes yev ampoghch 
oonetsadzs koogt e:

31 “And he said to him, ‘Son, you 
are always with me, and all that I 
have is yours.

32 Սակայն հիմա պէտք է 
ուրախանանք եւ ցնծանք, որովհետեւ 
այս եղբայրդ մեռած էր՝ ողջնցաւ, 
կորսուած էր՝ գտնուեցաւ»։ ֍

32 Sagayn hima bedk e 
oorakhanank yev tsndzank, 
vorovhedev ays yeghpayrt meṙadz 
er՝ voghchntsav, gorsvadz er՝ 
kdnvetsav»: ֍

32 ‘It was right that we should 
make merry and be glad, for 
your brother was dead and is 
alive again, and was lost and is 
found.’” ֍


