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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. ֍

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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Երկիւղացութեամբ լուարուք սրբոյ Երկիւղացութեամբ լուարուք սրբոյ 
աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի որ աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի որ 

ըստ Ղուկասու ըստ Ղուկասու 16.1‑31 (ARWZ)

Yergyooghatsootyamp lvarook Yergyooghatsootyamp lvarook 
srpo avedaranis Hisoosi srpo avedaranis Hisoosi 

Krisdosi vor ŭsd Ghoogasoo Krisdosi vor ŭsd Ghoogasoo 
16.1‑31 (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 
16:1‑31 (NKJV)

1 Իր աշակերտներուն Յիսուս 
այս առակը պատմեց.‑ 
Մեծահարուստ մարդ մը կար, որ իր 
ստացուածքներուն վրայ տնտես մը 
ունէր։ Երբ տնտեսին մասին մարդիկ 
ամբաստանութիւն ըրին՝ ըսելով թէ 
իր տիրոջ հարստութիւնը կը վատնէ,

1 Ir ashagerdneroon Hisoos ays 
aṙagŭ badmets.‑ Medzaharoosd 
mart mŭ gar, vor ir 
sdatsvadzkneroon vra dndes mŭ 
ooner: Yerp dndesin masin martig 
ampasdanootyoon ŭrin՝ ŭselov te ir 
diroch harsdootyoonŭ gŭ vadne,

1 He also said to His disciples: 
“There was a certain rich man who 
had a steward, and an accusation 
was brought to him that this man 
was wasting his goods.

2 մեծահարուստը կանչեց զինք 
եւ ըսաւ. «Ի՞նչ են քու մասիդ այս 
ըսուածները։ Քեզի յանձնուած բոլոր 
ստացուածքներուս հաշիւը տուր։ 
Այլեւս իմ տնտեսս չես կրնար ըլլալ»։

2 medzaharoosdŭ ganchets zink 
yev ŭsav. «I՞nch yen koo masit 
ays ŭsvadznerŭ: Kezi hantznvadz 
polor sdatsvadzkneroos hashivŭ 
door: Aylevs im dndess ches grnar 
ŭllal»:

2 “So he called him and said to 
him, ‘What is this I hear about 
you? Give an account of your 
stewardship, for you can no longer 
be steward.’

3 Տնտեսը ինքնիրեն խորհեցաւ. 
«Ի՞նչ կրնամ ընել. ահա տէրս զիս 
տնտեսութեան պաշտօնէն կը զրկէ։ 
Բանուորութիւն չեմ կրնար ընել, 
մուրալու կ’ամչնամ։

3 Dndesŭ inkniren khorhetsav. 
«I՞nch grnam ŭnel. aha ders zis 
dndesootyan bashdonen gŭ zrge: 
Panvorootyoon chem grnar ŭnel, 
mooraloo g’amchnam:

3 “Then the steward said within 
himself, ‘What shall I do? For my 
master is taking the stewardship 
away from me. I cannot dig; I am 
ashamed to beg.

4 Սակայն գիտեմ թէ ինչ պէտք 
է ընեմ, որ երբ տէրս զիս 
տնտեսութեան պաշտօնէն հեռացնէ, 
մարդիկ ընդունին զիս իրենց 
տուներէն ներս»։

4 Sagayn kidem te inch bedk 
e ŭnem, vor yerp ders zis 
dndesootyan bashdonen heṙatsne, 
martig ŭntoonin zis irents 
dooneren ners»:

4 ‘I have resolved what to do, 
that when I am put out of the 
stewardship, they may receive me 
into their houses.’
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5 Ապա մէկ առ մէկ կանչեց իր տիրոջ 
պարտապանները եւ առաջինին 
հարցուց. «Ո՞րքան պարտք ունիս 
տիրոջս»։

5 Aba meg aṙ meg ganchets ir 
diroch bardabannerŭ yev aṙachinin 
hartsoots. «Vo՞rkan bardk oonis 
dirochs»:

5 “So he called every one of his 
master's debtors to him, and said 
to the first, ‘How much do you owe 
my master?’

6 Անիկա պատասխանեց. «Երկու 
հարիւր թիթեղ ձէթ»։ Տնտեսը ըսաւ. 
«Ահաւասիկ պարտամուրհակդ. նստէ 
եւ անմիջապէս գրէ՝ հարիւր»։

6 Aniga badaskhanets. «Yergoo 
haryoor titegh tzet»: Dndesŭ ŭsav. 
«Ahavasig bardamoorhagt. nsde 
yev anmichabes kre՝ haryoor»:

6 “And he said, ‘A hundred 
measures of oil.’ So he said to 
him, ‘Take your bill, and sit down 
quickly and write fifty.’

7 Յետոյ հարցուց միւսին. «Դո՞ւն 
որքան պարտք ունիս»։ Անիկա 
պատասխանեց. «Չորս հարիւր 
յիսուն պարկ ցորեն»։ Տնտեսը ըսաւ. 
«Ահաւասիկ պարտամուրհակդ. նստէ 
եւ գրէ՝ երեք հարիւր յիսուն»։

7 Hedo hartsoots myoosin. «To՞on 
vorkan bardk oonis»: Aniga 
badaskhanets. «Chors haryoor 
hisoon barg tsoren»: Dndesŭ ŭsav. 
«Ahavasig bardamoorhagt. nsde 
yev kre՝ yerek haryoor hisoon»:

7 “Then he said to another, ‘And 
how much do you owe?’ So he said, 
‘A hundred measures of wheat.’ 
And he said to him, ‘Take your bill, 
and write eighty.’

8 Տէրը ասիկա լսելով՝ գովեց անիրաւ 
տնտեսը իր հնարամտութեան 
համար։ Որովհետեւ այս աշխարհի 
մարդիկը իրարու հանդէպ իրենց 
վարմունքին մէջ աւելի ճարպիկ են 
քան լոյսի որդիները։

8 Derŭ asiga lselov՝ kovets anirav 
dndesŭ ir hnaramdootyan hamar: 
Vorovhedev ays ashkharhi martigŭ 
iraroo hanteb irents varmoonkin 
mech aveli jarbig yen kan looysi 
vortinerŭ:

8 “So the master commended the 
unjust steward because he had 
dealt shrewdly. For the sons of this 
world are more shrewd in their 
generation than the sons of light.

9 Եւ ես կ’ըսեմ ձեզի.‑ Աշխարհիկ 
հարստութիւնը գործածեցէք այնպէս՝ 
որ Աստուծոյ բարեկամութիւնը 
շահիք, որպէսզի երբ այս աշխարհէն 
ելլէք, ձեզ յաւիտենական յարկերու 
մէջ ընդունին։

9 Yev yes g’ŭsem tzezi.‑ 
Ashkharhig harsdootyoonŭ 
kordzadzetsek aynbes՝ vor 
Asdoodzo paregamootyoonŭ 
shahik, vorbeszi yerp ays 
ashkharhen yellek, tzez 
havidenagan hargeroo mech 
ŭntoonin:

9 “And I say to you, make friends 
for yourselves by unrighteous 
mammon, that when you fail, 
they may receive you into an 
everlasting home.
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10 Ով որ փոքր ծառայութեան 
մէջ հաւատարիմ է՝ մեծին մէջ ալ 
հաւատարիմ է, իսկ ով որ փոքր 
ծառայութեան մէջ անհաւատարիմ է՝ 
մեծին մէջ ալ անհաւատարիմ է։

10 Ov vor pokr dzaṙayootyan 
mech havadarim e՝ medzin mech 
al havadarim e, isg ov vor pokr 
dzaṙayootyan mech anhavadarim 
e՝ medzin mech al anhavadarim e:

10 “He who is faithful in what is 
least is faithful also in much; and 
he who is unjust in what is least is 
unjust also in much.

11 Հետեւաբար, եթէ աշխարհիկ 
հարստութիւնը գործածելուն մէջ 
հաւատարիմ չեղաք, ճշմարիտ 
հարստութիւնը ո՞վ պիտի վստահի 
ձեզի։

11 Hedevapar, yete ashkharhig 
harsdootyoonŭ kordzadzeloon 
mech havadarim cheghak, 
jshmarid harsdootyoonŭ o՞v bidi 
vsdahi tzezi:

11 “Therefore if you have not 
been faithful in the unrighteous 
mammon, who will commit to your 
trust the true riches?

12 Այսինքն, եթէ հաւատարիմ չեղաք 
աշխարհիկ հարստութեան, որ ձերը 
չէ, ինչպէ՞ս կ’ուզէք որ Աստուած 
ձեզի տայ ձեզի սպասող ճշմարիտ 
հարստութիւնը։

12 Aysinkn, yete havadarim 
cheghak ashkharhig harsdootyan, 
vor tzerŭ che, inchbe՞s g’oozek vor 
Asdvadz tzezi da tzezi sbasogh 
jshmarid harsdootyoonŭ:

12 “And if you have not been 
faithful in what is another man's, 
who will give you what is your 
own?

13 Ոչ մէկ ծառայ կրնայ երկու 
տէրերու ծառայել, որովհետեւ՝ 
կա՛մ մէկը պիտի ատէ եւ միւսը 
սիրէ, կամ՝ մէկը պիտի մեծարէ եւ 
միւսը արհամարհէ։ Չէք կրնար թէ՛ 
Աստուծոյ ծառայել եւ թէ՛ դրամին։

13 Voch meg dzaṙa grna yergoo 
dereroo dzaṙayel, vorovhedev՝ 
ga՛m megŭ bidi ade yev myoosŭ 
sire, gam՝ megŭ bidi medzare yev 
myoosŭ arhamarhe: Chek grnar te՛ 
Asdoodzo dzaṙayel yev te՛ tramin:

13 “No servant can serve two 
masters; for either he will hate the 
one and love the other, or else he 
will be loyal to the one and despise 
the other. You cannot serve God 
and mammon.”

14 Փարիսեցիները, որոնք դրամասէր 
էին, երբ այս բոլորը լսեցին, սկսան 
հեգնել զինք։

14 Parisetsinerŭ, voronk tramaser 
ein, yerp ays polorŭ lsetsin, sgsan 
heknel zink:

14 Now the Pharisees, who were 
lovers of money, also heard all 
these things, and they derided 
Him.
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15 Յիսուս ըսաւ անոնց.‑ Դուք 
ձեզ ուրիշներուն արդար ցոյց կու 
տաք, սակայն Աստուած գիտէ ձեր 
սիրտերը։

15 Hisoos ŭsav anonts.‑ Took tzez 
oorishneroon artar tsooyts goo dak, 
sagayn Asdvadz kide tzer sirderŭ:

15 And He said to them, “You are 
those who justify yourselves before 
men, but God knows your hearts. 
For what is highly esteemed 
among men is an abomination in 
the sight of God.

16 Որովհետեւ մարդոց աչքին 
փառաւորը Աստուծոյ աչքին անարգ 
է։ Մովսէսի Օրէնքը եւ մարգարէներու 
ուսուցումները մինչեւ Յովհաննէս ի 
զօրու էին. անկէ ասդին Աստուծոյ 
արքայութիւնը կ’աւետարանուի եւ 
ամէն մարդ կը փութայ բռնութեամբ 
ներս մտնել։

16 Vorovhedev martots achkin 
paṙavorŭ Asdoodzo achkin anark e: 
Movsesi Orenkŭ yev markareneroo 
oosootsoomnerŭ minchev 
Hovhannes i zoroo ein. ange 
astin Asdoodzo arkayootyoonŭ 
g’avedaranvi yev amen mart gŭ 
poota pṙnootyamp ners mdnel:

16 “The law and the prophets 
were until John. Since that time 
the kingdom of God has been 
preached, and everyone is pressing 
into it.

17 Աւելի դիւրին է որ երկինքն ու 
երկիրը կորսուին, քան Օրէնքին 
ամենափոքր տառը։

17 Aveli tyoorin e vor yerginkn 
oo yergirŭ gorsvin, kan Orenkin 
amenapokr daṙŭ:

17 “And it is easier for heaven and 
earth to pass away than for one 
tittle of the law to fail.

18 Ով որ իր կինը արձակէ եւ ուրիշ 
մը առնէ՝ կը շնայ. նոյնպէս կը 
շնայ ան՝ որ արձակուած կնոջ հետ 
կ’ամուսնանայ։

18 Ov vor ir ginŭ artzage yev 
oorish mŭ aṙne՝ gŭ shna. nooynbes 
gŭ shna an՝ vor artzagvadz gnoch 
hed g’amoosnana:

18 “Whoever divorces his wife 
and marries another commits 
adultery; and whoever marries her 
who is divorced from her husband 
commits adultery.

19 Մեծահարուստ մարդ մը կար, որ 
բեհեզ եւ ծիրանի հագուստներ կը 
հագնէր եւ ամէն օր փառաւոր խնճոյք 
կ’ընէր։

19 Medzaharoosd mart mŭ gar, 
vor pehez yev dzirani hakoosdner 
gŭ hakner yev amen or paṙavor 
khnjooyk g’ŭner:

19 “There was a certain rich man 
who was clothed in purple and fine 
linen and fared sumptuously every 
day.

20 Ղազարոս անունով աղքատ մըն 
ալ կար, որ անոր դրան առջեւ կը 
նստէր

20 Ghazaros anoonov aghkad mŭn 
al gar, vor anor tran aṙchev gŭ 
nsder

20 “But there was a certain beggar 
named Lazarus, full of sores, who 
was laid at his gate,
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21 եւ կը յուսար իր փորը լեցնել 
մեծահարուստին սեղանի 
աւելցուքներով։ Ղազարոս վէրքերով 
ծածկուած էր, եւ շուներ կու գային իր 
վէրքերը կը լզէին։

21 yev gŭ hoosar ir porŭ letsnel 
medzaharoosdin seghani 
aveltsooknerov: Ghazaros verkerov 
dzadzgvadz er, yev shooner goo 
kayin ir verkerŭ gŭ lzein:

21 “desiring to be fed with the 
crumbs which fell from the rich 
man's table. Moreover the dogs 
came and licked his sores.

22 Աղքատը մեռաւ եւ հրեշտակները 
զինք տարին Աբրահամի մօտ։ 
Մեծահարուստն ալ մեռաւ եւ 
թաղուեցաւ։

22 Aghkadŭ meṙav yev 
hreshdagnerŭ zink darin 
Aprahami mod: Medzaharoosdn al 
meṙav yev taghvetsav:

22 “So it was that the beggar died, 
and was carried by the angels to 
Abraham's bosom. The rich man 
also died and was buried.

23 Դժոխքին մէջ, մինչ 
մեծահարուստը կը տանջուէր, 
աչքերը բարձրացուց եւ հեռուն 
Աբրահամը տեսաւ, ինչպէս նաեւ 
Ղազարոսը՝ անոր քով։

23 Tjhokhkin mech, minch 
medzaharoosdŭ gŭ danchver, 
achkerŭ partzratsoots yev heṙoon 
Aprahamŭ desav, inchbes nayev 
Ghazarosŭ՝ anor kov:

23 “And being in torments in 
Hades, he lifted up his eyes 
and saw Abraham afar off, and 
Lazarus in his bosom.

24 Մեծահարուստը աղաղակեց. 
«Հա՛յր Աբրահամ, ողորմէ՛ ինծի եւ 
ղրկէ Ղազարոսը, որ մատին ծայրը 
ջուրին թաթխէ եւ զովացնէ լեզուս, 
որովհետեւ այս կրակին մէջ ծարաւէն 
կը տառապիմ»։

24 Medzaharoosdŭ aghaghagets. 
«Ha՛yr Apraham, voghorme՛ 
indzi yev ghrge Ghazarosŭ, vor 
madin dzayrŭ choorin tatkhe 
yev zovatsne lezoos, vorovhedev 
ays gragin mech dzaraven gŭ 
daṙabim»:

24 “Then he cried and said, ‘Father 
Abraham, have mercy on me, and 
send Lazarus that he may dip the 
tip of his finger in water and cool 
my tongue; for I am tormented in 
this flame.’

25 Աբրահամ ըսաւ անոր. «Որդեա՛կ, 
յիշէ՛ թէ ի՛նչպէս դուն քու կեանքիդ 
ընթացքին ամէն բարիք վայելեցիր, 
մինչ Ղազարոս չարչարուեցաւ։ Հիմա 
անիկա հոս կը հանգստանայ, մինչ 
դուն հոդ կը տառապիս։

25 Apraham ŭsav anor. «Vortya՛g, 
hishe՛ te i՛nchbes toon koo gyankit 
ŭntatskin amen parik vayeletsir, 
minch Ghazaros charcharvetsav: 
Hima aniga hos gŭ hanksdana, 
minch toon hot gŭ daṙabis:

25 “But Abraham said, ‘Son, 
remember that in your lifetime 
you received your good things, and 
likewise Lazarus evil things; but 
now he is comforted and you are 
tormented.
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26 Գիտցի՛ր նաեւ, որ մեծ անդունդ 
մը կայ մեր եւ ձեր միջեւ։ Եթէ ուզեն 
այստեղէն ձեր մօտ անցնիլ՝ չեն 
կրնար, եւ ոչ ալ մէկը հոնկէ մեր մօտ 
կրնայ գալ»։

26 Kidtsi՛r nayev, vor medz antoont 
mŭ ga mer yev tzer michev: Yete 
oozen aysdeghen tzer mod antsnil՝ 
chen grnar, yev voch al megŭ 
honge mer mod grna kal»:

26 ‘And besides all this, between 
us and you there is a great gulf 
fixed, so that those who want to 
pass from here to you cannot, nor 
can those from there pass to us.’

27 Մեծահարուստը ըսաւ. «Կ’աղաչեմ, 
հա՛յր, Ղազարոսը ղրկէ իմ հօրս 
տունը,

27 Medzaharoosdŭ ŭsav. 
«G’aghachem, ha՛yr, Ghazarosŭ 
ghrge im hors doonŭ,

27 “Then he said, ‘I beg you 
therefore, father, that you would 
send him to my father's house,

28 ուր հինգ եղբայրներ ունիմ. թող 
զանոնք նախազգուշացնէ՝ որպէսզի 
անոնք ալ տանջանքի այս վայրը 
չգան»։

28 oor hink yeghpayrner oonim. 
togh zanonk nakhazkooshatsne՝ 
vorbeszi anonk al danchanki ays 
vayrŭ chkan»:

28 ‘for I have five brothers, that he 
may testify to them, lest they also 
come to this place of torment.’

29 Աբրահամ ըսաւ անոր. «Անոնք 
Մովսէսի Օրէնքն ու մարգարէները 
ունին. թող անոնց պատուիրանները 
լսեն եւ գործադրեն»։

29 Apraham ŭsav anor. «Anonk 
Movsesi Orenkn oo markarenerŭ 
oonin. togh anonts badvirannerŭ 
lsen yev kordzatren»:

29 “Abraham said to him, ‘They 
have Moses and the prophets; let 
them hear them.’

30 Մեծահարուստը ըսաւ. «Ատիկա 
բաւական չէ, հա՛յր Աբրահամ. բայց 
եթէ մեռելներէն մէկը յարութիւն 
առնէ եւ երթայ իրենց՝ պիտի 
ապաշխարեն»։

30 Medzaharoosdŭ ŭsav. «Adiga 
pavagan che, ha՛yr Apraham. payts 
yete meṙelneren megŭ harootyoon 
aṙne yev yerta irents՝ bidi 
abashkharen»:

30 “And he said, ‘No, father 
Abraham; but if one goes to them 
from the dead, they will repent.’

31 Աբրահամ պատասխանեց. «Եթէ 
Մովսէսի Օրէնքին եւ մարգարէներուն 
մտիկ չեն ըներ, մեռելներէն 
յարութիւն առնող մըն ալ պիտի 
չկարենայ համոզել զիրենք»։ ֍

31 Apraham badaskhanets. 
«Yete Movsesi Orenkin yev 
markareneroon mdig chen ŭner, 
meṙelneren harootyoon aṙnogh 
mŭn al bidi chgarena hamozel 
zirenk»: ֍

31 “But he said to him, ‘If they do 
not hear Moses and the prophets, 
neither will they be persuaded 
though one rise from the dead.’” ֍


