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2022‑03‑20 2022‑03‑20 2022‑03‑20

Կիրակի Giragi Sunday

ԳՁ Kim Tsa Kim Tsa

Դ. կիւրակէ մեծի պահոց (Տնտեսին) 4. gyoorage medzi bahots (Dndesin) Fourth Sunday of the Great Fast (Steward)

Երկիւղացութեամբ լուարուք սրբոյ Երկիւղացութեամբ լուարուք սրբոյ 
Աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի որ Աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի որ 
ըստ Ղուկասու ըստ Ղուկասու 12.32‑48 (ARWZ)

Yergyooghatsootyamp lvarook Yergyooghatsootyamp lvarook 
srpo Avedaranis Hisoosi srpo Avedaranis Hisoosi 

Krisdosi vor ŭsd Ghoogasoo Krisdosi vor ŭsd Ghoogasoo 
12.32‑48 (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 12:32‑48 (NKJV)

32 Մի՛ վախնար, փոքրիկ հօտ, 
որովհետեւ ձեր Հայրը հաճեցաւ ձեզի 
տալ արքայութիւնը։

32 Mi՛ vakhnar, pokrig hod, 
vorovhedev tzer Hayrŭ hajetsav 
tzezi dal arkayootyoonŭ:

32 “Do not fear, little flock, for it is 
your Father's good pleasure to give 
you the kingdom.

33 Ծախեցէ՛ք ձեր ստացուածքները եւ 
դրամը ողորմութեան յատկացուցէք։ 
Փորձեցէք ձեռք ձգել այնպիսի 
հարստութիւն մը՝ որ չի մաշիր, գանձ 
մը՝ որ չի պակսիր, եւ զայն երկինքի 
մէջ դիզեցէք, ուր ո՛չ գողը կրնայ անոր 
մօտենալ եւ ո՛չ ալ ցեցը կրնայ զայն 
կրծել։

33 Dzakhetse՛k tzer 
sdatsvadzknerŭ yev tramŭ 
voghormootyan hadgatsootsek: 
Portzetsek tzeṙk tzkel aynbisi 
harsdootyoon mŭ՝ vor chi mashir, 
kantz mŭ՝ vor chi bagsir, yev zayn 
yerginki mech tizetsek, oor vo՛ch 
koghŭ grna anor modenal yev vo՛ch 
al tsetsŭ grna zayn grdzel:

33 “Sell what you have and give 
alms; provide yourselves money 
bags which do not grow old, a 
treasure in the heavens that does 
not fail, where no thief approaches 
nor moth destroys.

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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34 Որովհետեւ ուր որ է ձեր 
հարստութիւնը՝ հոն կ’ըլլայ նաեւ ձեր 
սիրտը։

34 Vorovhedev oor vor e tzer 
harsdootyoonŭ՝ hon g’ŭlla nayev 
tzer sirdŭ:

34 “For where your treasure is, 
there your heart will be also.

35 Պատրաստ եղէք, ձեր գօտիները 
ձեր մէջքին ամրացուցած եւ 
ճրագները՝ վառած,

35 Badrasd yeghek, tzer kodinerŭ 
tzer mechkin amratsootsadz yev 
jraknerŭ՝ vaṙadz,

35 “Let your waist be girded and 
your lamps burning;

36 նման այն ծառաներուն, որոնք կը 
սպասեն որ իրենց տէրը հարսանիքէն 
վերադառնայ, որպէսզի երբ տէրը գայ 
եւ դուռը զարնէ՝ իրենք անմիջապէս 
բանան դուռը։

36 nman ayn dzaṙaneroon, 
voronk gŭ sbasen vor irents derŭ 
harsaniken verataṙna, vorbeszi 
yerp derŭ ka yev tooṙŭ zarne՝ 
irenk anmichabes panan tooṙŭ:

36 “and you yourselves be like men 
who wait for their master, when he 
will return from the wedding, that 
when he comes and knocks they 
may open to him immediately.

37 Երանի՜ այն ծառաներուն, որոնց 
տէրը երբ կու գայ՝ արթուն կը գտնէ 
զիրենք։ Կ’ըսեմ ձեզի, թէ ինք իր 
մէջքին գօտի պիտի կապէ, պիտի 
նստեցնէ զիրենք եւ ինք պիտի 
սպասարկէ անոնց։

37 Yerani՜ ayn dzaṙaneroon, 
voronts derŭ yerp goo ka՝ artoon 
gŭ kdne zirenk: G’ŭsem tzezi, te 
ink ir mechkin kodi bidi gabe, 
bidi nsdetsne zirenk yev ink bidi 
sbasarge anonts:

37 “Blessed are those servants 
whom the master, when he comes, 
will find watching. Assuredly, I 
say to you that he will gird himself 
and have them sit down to eat, and 
will come and serve them.

38 Երանելի են այն ծառաները, որոնց 
տէրը զիրենք արթուն կը գտնէ, երբ 
կէս գիշերին կամ աւելի ուշ տուն 
դառնայ։

38 Yeraneli yen ayn dzaṙanerŭ, 
voronts derŭ zirenk artoon gŭ 
kdne, yerp ges kisherin gam aveli 
oosh doon taṙna:

38 “And if he should come in the 
second watch, or come in the third 
watch, and find them so, blessed 
are those servants.

39 Բայց այս ալ գիտցէք, որ եթէ 
տանտէրը գիտնար թէ գողը ո՛ր 
ժամուն պիտի գայ, արթուն կը մնար 
եւ թոյլ չէր տար որ գողը պատը 
քանդելով տունը մտնէ։

39 Payts ays al kidtsek, vor yete 
danderŭ kidnar te koghŭ vo՛r 
jhamoon bidi ka, artoon gŭ mnar 
yev tooyl cher dar vor koghŭ badŭ 
kantelov doonŭ mdne:

39 “But know this, that if the 
master of the house had known 
what hour the thief would come, 
he would have watched and not 
allowed his house to be broken 
into.
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40 Ուրեմն, դուք ալ պատրաստ 
եղէք, որովհետեւ Մարդու Որդին ձեր 
չակնկալած ժամուն կրնայ գալ։

40 Ooremn, took al badrasd 
yeghek, vorovhedev Martoo Vortin 
tzer chagngaladz jhamoon grna 
kal:

40 “Therefore you also be ready, 
for the Son of Man is coming at an 
hour you do not expect.”

41 Պետրոս ըսաւ.‑ Տէ՛ր, այս օրինակը 
մեզի՞ համար ըսիր, թէ բոլորին։

41 Bedros ŭsav.‑ De՛r, ays orinagŭ 
mezi՞ hamar ŭsir, te polorin:

41 Then Peter said to Him, “Lord, 
do You speak this parable only to 
us, or to all people?”

42 Տէրը ըսաւ.‑ Ո՞վ է հաւատարիմ 
եւ իմաստուն տնտեսը։ Անիկա է, 
որ տէրը իր ծառաներուն վրայ 
վերակացու կը կարգէ, որպէսզի ճիշդ 
ատենին անոնց կերակուրի բաժինը 
տայ։

42 Derŭ ŭsav.‑ O՞v e havadarim 
yev imasdoon dndesŭ: Aniga e, vor 
derŭ ir dzaṙaneroon vra veragatsoo 
gŭ garke, vorbeszi jisht adenin 
anonts geragoori pajhinŭ da:

42 And the Lord said, “Who then 
is that faithful and wise steward, 
whom his master will make ruler 
over his household, to give them 
their portion of food in due season?

43 Երանի՜ այն ծառային, որուն 
տէրը երբ կու գայ, զինք կը գտնէ իր 
պաշտօնը լաւապէս կատարած։

43 Yerani՜ ayn dzaṙayin, voroon 
derŭ yerp goo ka, zink gŭ kdne ir 
bashdonŭ lavabes gadaradz:

43 “Blessed is that servant whom 
his master will find so doing when 
he comes.

44 Իրապէս կ’ըսեմ ձեզի, որ տէրը այդ 
ծառան իր բոլոր ստացուածքներուն 
վերակացու պիտի կարգէ։

44 Irabes g’ŭsem tzezi, vor 
derŭ ayt dzaṙan ir polor 
sdatsvadzkneroon veragatsoo bidi 
garke:

44 “Truly, I say to you that he will 
make him ruler over all that he 
has.

45 Սակայն եթէ ծառան ինքնիրեն 
ըսէ՝ «Տէրս կ’ուշանայ գալու», եւ սկսի 
միւս ծառաներն ու սպասուհիները 
ծեծել, ուտէ, խմէ եւ գինովնայ,

45 Sagayn yete dzaṙan inkniren 
ŭse՝ «Ders g’ooshana kaloo», 
yev sgsi myoos dzaṙanern oo 
sbasoohinerŭ dzedzel, oode, khme 
yev kinovna,

45 “But if that servant says in his 
heart, ‘My master is delaying his 
coming,’ and begins to beat the 
male and female servants, and to 
eat and drink and be drunk,
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46 յանկարծ իր չակնկալած ատենին 
եւ չսպասած ժամուն տէրը պիտի գայ 
եւ զայն խստութեամբ պիտի պատժէ 
եւ անհաւատներուն կարգին դասէ։

46 hangardz ir chagngaladz adenin 
yev chsbasadz jhamoon derŭ bidi 
ka yev zayn khsdootyamp bidi 
badjhe yev anhavadneroon garkin 
tase:

46 “the master of that servant 
will come on a day when he is not 
looking for him, and at an hour 
when he is not aware, and will cut 
him in two and appoint him his 
portion with the unbelievers.

47 Այն ծառան, որ իր տիրոջ կամքը 
գիտէ եւ չի պատրաստեր կամ չի 
կատարեր անոր ուզածը, շատ 
պատիժ կը ստանայ։

47 Ayn dzaṙan, vor ir diroch 
gamkŭ kide yev chi badrasder gam 
chi gadarer anor oozadzŭ, shad 
badijh gŭ sdana:

47 “And that servant who knew his 
master's will, and did not prepare 
himself or do according to his will, 
shall be beaten with many stripes.

48 Իսկ ան որ չի գիտեր տիրոջ 
պահանջածը եւ պատիժի արժանի 
բաներ կ’ընէ, այդ ծառան նուազ 
պատիժ կը ստանայ։ Որուն որ շատ 
տրուած է՝ շատ պիտի պահանջուի, 
իսկ որուն որ աւելի շատ տրուած է՝ 
շատ աւելի պիտի պահանջուի։ ֍

48 Isg an vor chi kider diroch 
bahanchadzŭ yev badijhi arjhani 
paner g’ŭne, ayt dzaṙan nvaz 
badijh gŭ sdana: Voroon vor shad 
drvadz e՝ shad bidi bahanchvi, isg 
voroon vor aveli shad drvadz e՝ 
shad aveli bidi bahanchvi: ֍

48 “But he who did not know, 
yet committed things deserving 
of stripes, shall be beaten with 
few. For everyone to whom much 
is given, from him much will be 
required; and to whom much has 
been committed, of him they will 
ask the more. ֍

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. ֍
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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.

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. ֍
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Շարական Շարական (Մեծի պահոց Դ. կիւր. 
ԳՁ)

Sharagan Sharagan (Medzi bahots 4. gyoor. 
Kim Tsa)

Hymn Hymn (Great Fast Fourth 
Sunday Kim Tsa)

Որ արարեր զօրութեամբ 
զիմանալեացն աշխարհ վերին եւ ի 
նմա հաստատեցեր տնտես զպետս 
հրեղինաց, օրհնեմք զանհասանելի 
զօրութիւնդ։

Vor ararer zorootyamp 
zimanalyatsn ashkharh verin yev 
i nma hasdadetser dndes zbeds 
hreghinats, orhnemk zanhasaneli 
zorootyoont:

You, who have created with power 
the supernal world of intelligible 
beings, and established therein 
the princes of the fiery spirits 
as stewards; we bless your 
inscrutable power.

Որ տիրապէս Մեծատունդ ստեղծեր 
երկրորդ աշխարհ զգալի եւ ի 
դրախտն, որ յԱդենի, տնտես 
եդեալ զմարդն առաջին, օրհնեմք 
զանհասանելի զօրութիւնդ։

Vor dirabes Medzadoont sdeghdzer 
yergrort ashkharh zkali yev 
i trakhdn, vor hAteni, dndes 
yetyal zmartn aṙachin, orhnemk 
zanhasaneli zorootyoont:

You, who are the rich One and 
have created in lordly manner the 
sensible second world and have 
placed the first man as a steward 
in the garden of Eden; we bless 
your inscrutable power.

Որ շինեցեր բարձրագոյն 
զԵկեղեցի Քո խորհրդեամբ եւ ի 
սմա կարգեալ տնտես զքարոզս 
բանին ճշմարտութեան, օրհնեմք 
զանհասանելի զօրութիւնդ։

Vor shinetser partzrakooyn 
zEgeghetsi Ko khorhrtyamp yev 
i sma garkyal dndes zkarozs 
panin jshmardootyan, orhnemk 
zanhasaneli zorootyoont:

You, who have built mystically 
your church most high, and have 
ordained therein the preacher of 
the word of truth as a steward; we 
bless your inscrutable power.

Անտանելւոյն տաղաւա՛ր, բարձո՛ղ 
էիցս Բարձողին, որ ծնար զԱստուած 
մարմնով՝ զանմարմնաբար ծնունդն 
Հօր, բարեխօսեա՛ վասն մեր, 
Աստուածածի՛ն Մարիամ։ ֍

Andanelvooyn daghava՛r, 
partzo՛gh eitss Partzoghin, vor 
dznar zAsdvadz marmnov՝ 
zanmarmnapar dznoontn 
Hor, parekhosya՛ vasn mer, 
Asdvadzadzi՛n Mariam: ֍

Tabernacle of him who cannot be 
borne, you have carried him who 
carries us creatures, and begat 
God in the body, him who was 
begotten of the Father without 
body, Mary, Mother‑of‑God, 
intercede for us. ֍
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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,

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.
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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.

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. ֍
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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 
56.1‑57.20 (ARWA)

Ŭntertsvadzs hEsayya markaréé Ŭntertsvadzs hEsayya markaréé 
56:1‑57:20 (ARWA)

A Reading from the Prophecy of A Reading from the Prophecy of 
Isaiah Isaiah 56:1‑57:20 (NKJV)

1 Տէրը այսպէս կ՚ըսէ. «Իրաւունքը 
պահեցէ՛ք ու արդարութիւն ըրէ՛ք, 
Քանզի իմ փրկութիւնս պիտի գայ Եւ 
արդարութիւնս պիտի յայտնուի։

1 Derŭ aysbes g՚ŭse. «Iravoonkŭ 
bahetse՛k oo artarootyoon ŭre՛k, 
Kanzi im prgootyoons bidi ka Yev 
artarootyoons bidi haydnvi:

1 Thus says the LORD: “Keep 
justice, and do righteousness, For 
My salvation is about to come, And 
My righteousness to be revealed.

2 Երանի՜ այն մարդուն, որ ասիկա 
կ՚ընէ Ու մարդու որդիին, որ ասիկա 
ամուր կը բռնէ, Այսինքն շաբաթը 
կը պահէ ու զանիկա չի պղծեր Եւ իր 
ձեռքը անիրաւութիւն ընելէ ետ կը 
պահէ»։

2 Yerani՜ ayn martoon, vor asiga 
g՚ŭne Oo martoo vortiin, vor asiga 
amoor gŭ pṙne, Aysinkn shapatŭ 
gŭ bahe oo zaniga chi bghdzer Yev 
ir tzeṙkŭ aniravootyoon ŭnele yed 
gŭ bahe»:

2 Blessed is the man who does 
this, And the son of man who lays 
hold on it; Who keeps from defiling 
the Sabbath, And keeps his hand 
from doing any evil.”

3 Տէրոջը յարող օտարականին որդին 
թող չխօսի՝ ըսելով. «Տէրը զիս իր 
ժողովուրդէն բոլորովին զատեց»։ Ու 
ներքինին ալ թող չըսէ՝ «Ահա ես չոր 
ծառ մըն եմ»։

3 Derochŭ harogh odaraganin 
vortin togh chkhosi՝ ŭselov. «Derŭ 
zis ir jhoghovoorten polorovin 
zadets»: Oo nerkinin al togh chŭse՝ 
«Aha yes chor dzaṙ mŭn yem»:

3 Do not let the son of the 
foreigner Who has joined himself 
to the LORD Speak, saying, “The 
LORD has utterly separated me 
from His people”; Nor let the 
eunuch say, “Here I am, a dry 
tree.”

4 Քանզի Տէրը այսպէս կ՚ըսէ. 
«Այն ներքինիներուն, Որոնք իմ 
շաբաթներս կը պահեն Եւ ինծի հաճոյ 
եղածը կ՚ընտրեն Ու իմ ուխտիս մէջ 
հաստատ կը կենան

4 Kanzi Derŭ aysbes g՚ŭse. 
«Ayn nerkinineroon, Voronk im 
shapatners gŭ bahen Yev indzi 
hajo yeghadzŭ g՚ŭndren Oo im 
ookhdis mech hasdad gŭ genan

4 For thus says the LORD: “To the 
eunuchs who keep My Sabbaths, 
And choose what pleases Me, And 
hold fast My covenant,
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5 Անոնց՝ իմ տանս մէջ եւ 
պարիսպներուս մէջ եղող Տղաքներէն 
ու աղջիկներէն աւելի՝ աղէկ տեղ 
ու անուն պիտի տամ։ Անոնց 
յաւիտենական անուն պիտի տամ, Որ 
պիտի չջնջուի։

5 Anonts՝ im dans mech yev 
barisbneroos mech yeghogh 
Dghakneren oo aghchigneren 
aveli՝ agheg degh oo anoon bidi 
dam: Anonts havidenagan anoon 
bidi dam, Vor bidi chchnchvi:

5 Even to them I will give in My 
house And within My walls a place 
and a name Better than that of 
sons and daughters; I will give 
them an everlasting name That 
shall not be cut off.

6 Այն օտարականին որդիները, որոնք 
Տէրոջը յարեր են՝ Անոր ծառայութիւն 
ընելու, Տէրոջը անունը սիրելու Ու 
անոր ծառաներ ըլլալու համար, 
Այսինքն ամէն անոնք, որ շաբաթը կը 
պահեն ու չեն պղծեր Եւ իմ ուխտիս 
մէջ հաստատ կը կենան,

6 Ayn odaraganin vortinerŭ, 
voronk Derochŭ harer yen՝ Anor 
dzaṙayootyoon ŭneloo, Derochŭ 
anoonŭ sireloo Oo anor dzaṙaner 
ŭllaloo hamar, Aysinkn amen 
anonk, vor shapatŭ gŭ bahen oo 
chen bghdzer Yev im ookhdis mech 
hasdad gŭ genan,

6 “Also the sons of the foreigner 
Who join themselves to the LORD, 
to serve Him, And to love the name 
of the LORD, to be His servants— 
Everyone who keeps from defiling 
the Sabbath, And holds fast My 
covenant—

7 Զանոնք ալ իմ սուրբ լեռս պիտի 
բերեմ Եւ իմ աղօթքի տանս մէջ 
զանոնք պիտի ուրախացնեմ։ Անոնց 
ողջակէզներն ու զոհերը իմ սեղանիս 
վրայ ընդունելի պիտի ըլլան, Քանզի 
իմ տունս բոլոր ազգերուն համար 
աղօթքի տուն պիտի կոչուի։

7 Zanonk al im soorp leṙs bidi 
perem Yev im aghotki dans mech 
zanonk bidi oorakhatsnem: Anonts 
voghchageznern oo zoherŭ im 
seghanis vra ŭntooneli bidi ŭllan, 
Kanzi im doons polor azkeroon 
hamar aghotki doon bidi gochvi:

7 Even them I will bring to My 
holy mountain, And make them 
joyful in My house of prayer. Their 
burnt offerings and their sacrifices 
Will be accepted on My altar; For 
My house shall be called a house of 
prayer for all nations.”

8 Այսպէս կ՚ըսէ Տէր Եհովան, Որ 
Իսրայէլի աքսորուածները կը 
հաւաքէ. «Արդէն հաւաքուածներուն 
վրայ ուրիշներ ալ պիտի հաւաքեմ 
անոր»։

8 Aysbes g՚ŭse Der Yehovan, Vor 
Israyeli aksorvadznerŭ gŭ havake. 
«Arten havakvadzneroon vra 
oorishner al bidi havakem anor»:

8 The Lord GOD, who gathers the 
outcasts of Israel, says, “Yet I will 
gather to him Others besides those 
who are gathered to him.”

9 Ո՛վ դաշտի գազաններ, Ո՛վ անտառի 
գազաններ, ուտելու եկէ՛ք։

9 O՛v tashdi kazanner, O՛v andaṙi 
kazanner, oodeloo yege՛k:

9 All you beasts of the field, come 
to devour, All you beasts in the 
forest.
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10 Անոր բոլոր պահապանները կոյր 
են, բան մը չեն տեսներ, Ամէնքն ալ 
համր շուներ են, հաջելու կարող չեն. 
Անոնք կը ցնորին, կը պառկին, քունը 
կը սիրեն։

10 Anor polor bahabannerŭ gooyr 
yen, pan mŭ chen desner, Amenkn 
al hamr shooner yen, hacheloo 
garogh chen. Anonk gŭ tsnorin, gŭ 
baṙgin, koonŭ gŭ siren:

10 His watchmen are blind, They 
are all ignorant; They are all dumb 
dogs, They cannot bark; Sleeping, 
lying down, loving to slumber.

11 Այո՛, շատակեր ու անյագ շունե՛ր 
են, Անոնք հասկացողութենէ 
զուրկ հովիւներ են։ Ամէնքը իրենց 
ճամբաներուն դարձան, Ամէն մէկը իր 
անիրաւ վաստակը փնտռելով՝ ըսին.

11 Ayo՛, shadager oo anhak shoone՛r 
yen, Anonk hasgatsoghootene 
zoorg hovivner yen: Amenkŭ irents 
jampaneroon tartzan, Amen megŭ 
ir anirav vasdagŭ pndṙelov՝ ŭsin.

11 Yes, they are greedy dogs 
Which never have enough. And 
they are shepherds Who cannot 
understand; They all look to their 
own way, Every one for his own 
gain, From his own territory.

12 «Եկէ՛ք, գինի բերենք Ու ցքիով 
արբենանք. Վաղն ալ այսօրուան պէս 
Ու ա՛լ աւելի առատ պիտի ըլլայ»։

12 «Yege՛k, kini perenk Oo tskiov 
arpenank. Vaghn al aysorvan bes 
Oo a՛l aveli aṙad bidi ŭlla»:

12 “Come,” one says, “I will bring 
wine, And we will fill ourselves 
with intoxicating drink; Tomorrow 
will be as today, And much more 
abundant.”

1 Արդարը կը կորսուի եւ 
ուշադրութիւն ընող չկայ Ու բարի 
մարդիկը աշխարհէն կը վերցուին։ 
Առանց մէկուն իմանալուն արդարը 
չարիքին երեսէն կը վերցուի։

1 Artarŭ gŭ gorsvi yev 
ooshatrootyoon ŭnogh chga Oo pari 
martigŭ ashkharhen gŭ vertsvin: 
Aṙants megoon imanaloon artarŭ 
charikin yeresen gŭ vertsvi:

1 The righteous perishes, And no 
man takes it to heart; Merciful 
men are taken away, While no one 
considers That the righteous is 
taken away from evil.

2 Անիկա խաղաղութեան մէջ կը 
մտնէ. Ուղղութեամբ քալողները 
Իրենց անկողիններուն վրայ 
հանգստութիւն կը գտնեն,

2 Aniga khaghaghootyan mech gŭ 
mdne. Ooghghootyamp kaloghnerŭ 
Irents angoghinneroon vra 
hanksdootyoon gŭ kdnen,

2 He shall enter into peace; They 
shall rest in their beds, Each one 
walking in his uprightness.

3 Բայց դուք, ո՛վ վհուկի որդիներ՝ 
Շնացողի ու պոռնիկի սերունդ՝ հո՛ս 
մօտեցէ՛ք.

3 Payts took, o՛v vhoogi vortiner՝ 
Shnatsoghi oo boṙnigi seroont՝ ho՛s 
modetse՛k.

3 “But come here, You sons of the 
sorceress, You offspring of the 
adulterer and the harlot!
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4 Դուք ո՞վ ծաղր կ՚ընէք, Ձեր 
բերանը որո՞ւ վրայ կը լայնցնէք Ու 
լեզունիդ կ՚երկնցնէք։ Չէ՞ որ դո՛ւք 
անօրէնութեան զաւակներ ու 
ստութեան սերունդ էք։

4 Took o՞v dzaghr g՚ŭnek, Tzer 
peranŭ voro՞o vra gŭ layntsnek 
Oo lezoonit g՚ergntsnek: Che՞ vor 
to՛ok anorenootyan zavagner oo 
sdootyan seroont ek:

4 Whom do you ridicule? Against 
whom do you make a wide mouth 
And stick out the tongue? Are 
you not children of transgression, 
Offspring of falsehood,

5 Դուք ամէն կանանչ ծառերու 
տակ Դէպի կուռքերը ցանկութեամբ 
կը տաքնաք։ Տղաքները ձորերու 
մէջ, Վէմերու խոռոչներուն մէջ կը 
մորթէք։

5 Took amen gananch dzaṙeroo 
dag Tebi gooṙkerŭ tsangootyamp 
gŭ daknak: Dghaknerŭ tzoreroo 
mech, Vemeroo khoṙochneroon 
mech gŭ mortek:

5 Inflaming yourselves with gods 
under every green tree, Slaying 
the children in the valleys, Under 
the clefts of the rocks?

6 Քու բաժինդ ձորին տափակ 
քարերուն մէջ է։ Քու վիճակդ անոնք 
են, անոնք. Անոնց անգամ նուէր 
թափեցիր, ընծայ մատուցանեցիր։ 
Միթէ ես ասոնց կրնա՞մ համբերել։

6 Koo pajhint tzorin dapag 
kareroon mech e: Koo vijagt anonk 
yen, anonk. Anonts ankam nver 
tapetsir, ŭndza madootsanetsir: 
Mite yes asonts grna՞m hamperel:

6 Among the smooth stones of 
the stream Is your portion; They, 
they, are your lot! Even to them 
you have poured a drink offering, 
You have offered a grain offering. 
Should I receive comfort in these?

7 Դուն քու անկողինդ բարձրացած ու 
վերացած լերան վրայ դրիր, Հոն ալ 
զոհ ընելու ելար։

7 Toon koo angoghint partzratsadz 
oo veratsadz leran vra trir, Hon al 
zoh ŭneloo yelar:

7 “On a lofty and high mountain 
You have set your bed; Even there 
you went up To offer sacrifice.

8 Դռներուն ու դրանդիքներուն ետեւը 
քու յիշատակդ դրիր. Զիս լքեցիր 
եւ մահիճդ բացիր Ու վեր ելլելով 
անկողինդ լայնցուցիր Եւ անոնց հետ 
համաձայնեցար, Անոնց անկողինը 
սիրեցիր, անոնց մերկութիւնը 
դիտեցիր։

8 Tṙneroon oo trantikneroon 
yedevŭ koo hishadagt trir. Zis 
lketsir yev mahijt patsir Oo ver 
yellelov angoghint layntsootsir 
Yev anonts hed hamatzaynetsar, 
Anonts angoghinŭ siretsir, anonts 
mergootyoonŭ tidetsir:

8 Also behind the doors and 
their posts You have set up your 
remembrance; For you have 
uncovered yourself to those other 
than Me, And have gone up to 
them; You have enlarged your bed 
And made a covenant with them; 
You have loved their bed, Where 
you saw their nudity.
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9 Թագաւորին քով հոտաւէտ իւղով 
գացիր, Անուշահոտութիւններդ 
շատցուցիր, Դեսպաններդ հեռաւոր 
տեղեր ղրկեցիր, Ինքզինքդ մինչեւ 
դժոխք իջեցուցիր։

9 Takavorin kov hodaved yooghov 
katsir, Anooshahodootyoonnert 
shadtsootsir, Tesbannert heṙavor 
degher ghrgetsir, Inkzinkt 
minchev tjhokhk ichetsootsir:

9 You went to the king with 
ointment, And increased 
your perfumes; You sent your 
messengers far off, And even 
descended to Sheol.

10 Քու ճամբուդ երկայնութենէն 
յոգնեցար, Բայց չըսիր. «Յոյս չկայ»։ 
Քու ձեռքիդ նոր կեանք գտար, Անոր 
համար չթուլցար։

10 Koo jampoot yergaynootenen 
hoknetsar, Payts chŭsir. «Hooys 
chga»: Koo tzeṙkit nor gyank kdar, 
Anor hamar chtooltsar:

10 You are wearied in the length 
of your way; Yet you did not say, 
‘There is no hope.’ You have found 
the life of your hand; Therefore 
you were not grieved.

11 Դուն որմէ՞ զարհուրեցար ու 
վախցար, որ ստախօս եղար, Զիս 
չյիշեցիր ու իմ մասիս չխորհեցար։ 
Չէ՞ որ երկար ատեն լուռ կենալուս 
համար է, Որ ինծմէ չես վախնար։

11 Toon vorme՞ zarhooretsar oo 
vakhtsar, vor sdakhos yeghar, 
Zis ch‑hishetsir oo im masis 
chkhorhetsar: Che՞ vor yergar aden 
looṙ genaloos hamar e, Vor indzme 
ches vakhnar:

11 “And of whom have you been 
afraid, or feared, That you have 
lied And not remembered Me, Nor 
taken it to your heart? Is it not 
because I have held My peace from 
of old That you do not fear Me?

12 Ես քու արդարութիւնդ ու գործերդ 
պիտի հրատարակեմ, Որոնք քեզի 
օգուտ պիտի չընեն։

12 Yes koo artarootyoont oo 
kordzert bidi hradaragem, Voronk 
kezi okood bidi chŭnen:

12 I will declare your 
righteousness And your works, For 
they will not profit you.

13 Երբ դուն աղաղակես, թող քու 
հաւաքած կուռքերդ քեզ փրկեն։ Բայց 
հովը պիտի տանի ամէնքը, Շունչ մը 
զանոնք պիտի հեռացնէ. Սակայն 
ինծի յուսացողները երկիրը՝ իբրեւ 
կալուած պիտի ստանան Ու իմ սուրբ 
լեռս պիտի ժառանգեն։

13 Yerp toon aghaghages, togh 
koo havakadz gooṙkert kez prgen: 
Payts hovŭ bidi dani amenkŭ, 
Shoonch mŭ zanonk bidi heṙatsne. 
Sagayn indzi hoosatsoghnerŭ 
yergirŭ՝ iprev galvadz bidi sdanan 
Oo im soorp leṙs bidi jhaṙanken:

13 When you cry out, Let your 
collection of idols deliver you. But 
the wind will carry them all away, 
A breath will take them. But he 
who puts his trust in Me shall 
possess the land, And shall inherit 
My holy mountain.”

14 Եւ պիտի ըսեն. «Պատրաստեցէ՛ք, 
պատրաստեցէ՛ք. Ճամբայ բացէ՛ք, 
Խոչը իմ ժողովուրդիս ճամբայէն 
վերցուցէ՛ք»։

14 Yev bidi ŭsen. «Badrasdetse՛k, 
badrasdetse՛k. Jampa patse՛k, 
Khochŭ im jhoghovoortis jampayen 
vertsootse՛k»:

14 And one shall say, “Heap it up! 
Heap it up! Prepare the way, Take 
the stumbling block out of the way 
of My people.”
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15 Քանզի այսպէս կ՚ըսէ 
Բարձրը ու Բարձրեալը, Որ 
յաւիտենականութեան մէջ կը բնակի 
ու անոր անունը Սուրբ է. «Ես բարձր 
ու սուրբ տեղը կը բնակիմ, Բայց 
կոտրած ու խոնարհ հոգի ունեցողին 
հետ եմ, Որպէս զի խոնարհներուն 
հոգին կենդանացնեմ Եւ կոտրած 
սրտերը ապրեցնեմ։

15 Kanzi aysbes g՚ŭse 
Partzrŭ oo Partzryalŭ, Vor 
havidenaganootyan mech gŭ 
pnagi oo anor anoonŭ Soorp e. 
«Yes partzr oo soorp deghŭ gŭ 
pnagim, Payts godradz oo khonarh 
hoki oonetsoghin hed yem, 
Vorbes zi khonarhneroon hokin 
gentanatsnem Yev godradz srderŭ 
abretsnem:

15 For thus says the High and 
Lofty One Who inhabits eternity, 
whose name is Holy: “I dwell in 
the high and holy place, With him 
who has a contrite and humble 
spirit, To revive the spirit of the 
humble, And to revive the heart of 
the contrite ones.

16 Քանզի յաւիտեան պիտի չվիճիմ 
Ու միշտ պիտի չբարկանամ, Վասն զի 
իմ առջեւս հոգիները պիտի մարին Եւ 
այն կեանքերը՝ որոնք ես ստեղծեցի։

16 Kanzi havidyan bidi chvijim 
Oo mishd bidi chparganam, Vasn 
zi im aṙchevs hokinerŭ bidi marin 
Yev ayn gyankerŭ՝ voronk yes 
sdeghdzetsi:

16 For I will not contend forever, 
Nor will I always be angry; For the 
spirit would fail before Me, And 
the souls which I have made.

17 Անոր ագահութեան 
անօրէնութեանը համար բարկացայ 
Ու զանիկա զարկի, իմ երեսս ծածկեցի 
ու սրդողեցայ, Բայց ապստամբը իր 
կամքին ճամբուն հետեւացաւ։

17 Anor akahootyan 
anorenootyanŭ hamar pargatsa Oo 
zaniga zargi, im yeress dzadzgetsi 
oo srtoghetsa, Payts absdampŭ ir 
gamkin jampoon hedevatsav:

17 For the iniquity of his 
covetousness I was angry and 
struck him; I hid and was angry, 
And he went on backsliding in the 
way of his heart.

18 Անոր ճամբաները տեսայ, բայց 
զանիկա պիտի բժշկեմ, Անոր 
առաջնորդութիւն պիտի ընեմ, 
Զանիկա ու անոր սգաւորները պիտի 
մխիթարեմ։

18 Anor jampanerŭ desa, payts 
zaniga bidi pjhshgem, Anor 
aṙachnortootyoon bidi ŭnem, 
Zaniga oo anor skavornerŭ bidi 
mkhitarem:

18 I have seen his ways, and will 
heal him; I will also lead him, And 
restore comforts to him And to his 
mourners.
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19 Շրթունքներուն պտուղը ես 
կ՚ստեղծեմ»։ «Խաղաղութիւն, 
խաղաղութիւն ըլլայ հեռուն եղողին 
Եւ մօտը եղողին, կ՚ըսէ Տէրը, Ես 
զանիկա պիտի բժշկեմ։

19 Shrtoonkneroon bdooghŭ yes 
g՚sdeghdzem»: «Khaghaghootyoon, 
khaghaghootyoon ŭlla heṙoon 
yeghoghin Yev modŭ yeghoghin, 
g՚ŭse Derŭ, Yes zaniga bidi 
pjhshgem:

19 “I create the fruit of the lips: 
Peace, peace to him who is far off 
and to him who is near,” Says the 
LORD, “And I will heal him.”

20 Բայց ամբարիշտները ալեծուփ 
ծովու պէս են, որ չի կրնար 
հանդարտիլ, Որուն ջուրերը տիղմ ու 
ցեխ դուրս կը նետեն։ ֍

20 Payts amparishdnerŭ aledzoop 
dzovoo bes yen, vor chi grnar 
hantardil, Voroon choorerŭ dighm 
oo tsekh toors gŭ neden: ֍

20 But the wicked are like the 
troubled sea, When it cannot rest, 
Whose waters cast up mire and 
dirt. ֍

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.
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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?

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.
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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 Ընթերցուածս Պօղոսի 
առաքելոյն յԵփեսացւոց թղթոյն առաքելոյն յԵփեսացւոց թղթոյն 

4.17‑5.14 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Boghosi aṙakelooyn Ŭntertsvadzs Boghosi aṙakelooyn 
hEpesatsvots tghtooyn hEpesatsvots tghtooyn 

4.17‑5.14 (ARWZ)

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

4:17‑5:14 (NKJV)

17 Արդ, Տիրոջ կողմէ կ’ազդարարեմ 
ձեզի.‑ Չըլլայ որ կրկին դառնաք 
այն կենցաղին, որով հեթանոսները 
կ’ապրին անմտօրէն։

17 Art, Diroch goghme g’aztararem 
tzezi.‑ Chŭlla vor grgin taṙnak ayn 
gentsaghin, vorov hetanosnerŭ 
g’abrin anmdoren:

17 This I say, therefore, and testify 
in the Lord, that you should no 
longer walk as the rest of the 
Gentiles walk, in the futility of 
their mind,

18 Անոնց միտքը խաւարած է. 
իրենց տգիտութեան եւ յամառ 
անտարբերութեան պատճառով՝ 
օտարացած են Աստուծոյ կեանքին,

18 Anonts midkŭ khavaradz e. 
irents dkidootyan yev hamaṙ 
andarperootyan badjaṙov՝ 
odaratsadz yen Asdoodzo gyankin,

18 having their understanding 
darkened, being alienated from 
the life of God, because of the 
ignorance that is in them, because 
of the blindness of their heart;

19 եւ քանի այդ կեանքին 
յոյսը չունին, իրենք զիրենք 
անառակութեան տուած՝ ամէն 
պղծութիւն կը գործեն անյագօրէն։

19 yev kani ayt gyankin 
hooysŭ choonin, irenk zirenk 
anaṙagootyan dvadz՝ amen 
bghdzootyoon gŭ kordzen 
anhakoren:

19 who, being past feeling, have 
given themselves over to lewdness, 
to work all uncleanness with 
greediness.

20 Բայց ես ձեզի սորվեցուցի, թէ այդ 
չէ՛ Քրիստոսի ճամբան։

20 Payts yes tzezi sorvetsootsi, te 
ayt che՛ Krisdosi jampan:

20 But you have not so learned 
Christ,

21 Դուք լսեցիք իր պատգամները 
եւ իրեն միանալով սորվեցաք՝ թէ 
Յիսուսի մէջ է ճշմարտութիւնը։

21 Took lsetsik ir badkamnerŭ yev 
iren mianalov sorvetsak՝ te Hisoosi 
mech e jshmardootyoonŭ:

21 if indeed you have heard Him 
and have been taught by Him, as 
the truth is in Jesus:
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22 Ուստի մոռցէ՛ք ձեր հին 
ինքնութիւնը, այսինքն՝ ձեր նախկին 
ապրելակերպը, որ խաբուսիկ 
ցանկութիւններով ապականած էր,

22 Oosdi moṙtse՛k tzer hin 
inknootyoonŭ, aysinkn՝ tzer 
nakhgin abrelagerbŭ, vor 
khapoosig tsangootyoonnerov 
abaganadz er,

22 that you put off, concerning 
your former conduct, the old man 
which grows corrupt according to 
the deceitful lusts,

23 վերանորոգուեցէ՛ք հոգիով՝ ձեր 
մտածելակերպը փոխելով,

23 veranorokvetse՛k hokiov՝ tzer 
mdadzelagerbŭ pokhelov,

23 and be renewed in the spirit of 
your mind,

24 եղէք նոր մարդ մը՝ Աստուծոյ 
պատկերին համաձայն ստեղծուած, 
եւ ապրեցէք ճշմարիտ կեանքը՝ 
արդարութեամբ ու սրբութեամբ։

24 yeghek nor mart mŭ՝ Asdoodzo 
badgerin hamatzayn sdeghdzvadz, 
yev abretsek jshmarid gyankŭ՝ 
artarootyamp oo srpootyamp:

24 and that you put on the new 
man which was created according 
to God, in true righteousness and 
holiness.

25 Հետեւաբար ստախօսութենէն 
հրաժարեցէ՛ք։ «Ամէն մարդ 
ճշմարտութիւնը թող ըսէ իր 
ընկերոջ», ինչպէս կ’ըսէ մարգարէն, 
որովհետեւ Քրիստոսի միացած 
ըլլալով՝ իրարու անդամներ ենք։

25 Hedevapar sdakhosootenen 
hrajharetse՛k: «Amen mart 
jshmardootyoonŭ togh ŭse 
ir ŭngeroch», inchbes g’ŭse 
markaren, vorovhedev Krisdosi 
miatsadz ŭllalov՝ iraroo antamner 
yenk:

25 Therefore, putting away lying, 
“Let each one of you speak truth 
with his neighbor,” for we are 
members of one another.

26 Եւ ինչպէս սաղմոսերգուն կ’ըսէ՝ 
«Նոյնիսկ երբ բարկանաք՝ չըլլայ որ 
մեղանչէք». եւ բարկացած չմնաք 
մինչեւ իրիկուն։

26 Yev inchbes saghmoserkoon 
g’ŭse՝ «Nooynisg yerp parganak՝ 
chŭlla vor meghanchek». yev 
pargatsadz chmnak minchev 
irigoon:

26 “Be angry, and do not sin”: do 
not let the sun go down on your 
wrath,

27 Բնաւ առիթ մի՛ տաք Սատանային։ 27 Pnav aṙit mi՛ dak Sadanayin: 27 nor give place to the devil.
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28 Ով որ գողութեամբ կ’ապրէր՝ 
թող այլեւս չգողնայ, այլ՝ վարժուի 
արդար վաստակով ո՛չ միայն իր հացը 
շահելու, այլ նաեւ բարիք գործելու, 
օգնելով անոնց՝ որոնք կարօտ են։

28 Ov vor koghootyamp g’abrer՝ 
togh aylevs chkoghna, ayl՝ varjhvi 
artar vasdagov vo՛ch miayn ir 
hatsŭ shaheloo, ayl nayev parik 
kordzeloo, oknelov anonts՝ voronk 
garod yen:

28 Let him who stole steal no 
longer, but rather let him labor, 
working with his hands what is 
good, that he may have something 
to give him who has need.

29 Ոեւէ տգեղ խօսք չելլէ՛ ձեր 
բերանէն։ Խօսեցէք միայն ինչ որ 
պէտք է, ինչ որ բարի է՝ ուրիշներուն 
հաւատքը ամրապնդելու համար, 
որպէսզի լսողները Աստուծոյ 
շնորհքովը լեցուին։

29 Voyeve dkegh khosk chelle՛ 
tzer peranen: Khosetsek miayn 
inch vor bedk e, inch vor pari 
e՝ oorishneroon havadkŭ 
amrabnteloo hamar, vorbeszi 
lsoghnerŭ Asdoodzo shnorhkovŭ 
letsvin:

29 Let no corrupt word proceed out 
of your mouth, but what is good for 
necessary edification, that it may 
impart grace to the hearers.

30 Մի՛ տրտմեցնէք Աստուծոյ Սուրբ 
Հոգին, որով կնքուեցաք՝ փրկութեան 
օրուան հասնելու համար։

30 Mi՛ drdmetsnek Asdoodzo Soorp 
Hokin, vorov gnkvetsak՝ prgootyan 
orvan hasneloo hamar:

30 And do not grieve the Holy 
Spirit of God, by whom you were 
sealed for the day of redemption.

31 Ձեզմէ արմատախի՛լ ըրէք ամէն 
դառնութիւն, բարկութիւն ու 
զայրոյթ, պոռչտուք եւ հայհոյութիւն, 
եւ առաջքը առած կ’ըլլաք անոնց չար 
հետեւանքներուն։

31 Tzezme armadakhi՛l ŭrek 
amen taṙnootyoon, pargootyoon 
oo zayrooyt, boṙchdook yev 
hayhooyootyoon, yev aṙachkŭ 
aṙadz g’ŭllak anonts char 
hedevankneroon:

31 Let all bitterness, wrath, anger, 
clamor, and evil speaking be put 
away from you, with all malice.

32 Իրարու հանդէպ քաղցր ու գթած 
եղէք եւ ներեցէ՛ք իրարու, ինչպէս 
Աստուած ալ Քրիստոսի միջոցաւ 
ներեց մեզի։

32 Iraroo hanteb kaghtsr oo 
ktadz yeghek yev neretse՛k iraroo, 
inchbes Asdvadz al Krisdosi 
michotsav nerets mezi:

32 And be kind to one another, 
tenderhearted, forgiving one 
another, even as God in Christ 
forgave you.

1 Աստուծոյ նմանեցէք, որպէս իր 
սիրելի որդիները,

1 Asdoodzo nmanetsek, vorbes ir 
sireli vortinerŭ,

1 Therefore be imitators of God as 
dear children.
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2 եւ սիրով շարժեցէք, այնպէս՝ 
ինչպէս Քրիստոս մեզ սիրեց եւ մեզ 
փրկելու համար ինքզինքը Աստուծոյ 
ընծայեց որպէս անուշահոտ ընծայ եւ 
զոհ։

2 yev sirov sharjhetsek, aynbes՝ 
inchbes Krisdos mez sirets yev mez 
prgeloo hamar inkzinkŭ Asdoodzo 
ŭndzayets vorbes anooshahod 
ŭndza yev zoh:

2 And walk in love, as Christ also 
has loved us and given Himself for 
us, an offering and a sacrifice to 
God for a sweet‑smelling aroma.

3 Պոռնկութեան, ոեւէ պղծութեան 
կամ ագահութեան խօսքն իսկ թող 
չըլլայ ձեր մէջ, որովհետեւ այդպէ՛ս կը 
վայելէ Աստուծոյ ժողովուրդին։

3 Boṙngootyan, voyeve 
bghdzootyan gam akahootyan 
khoskn isg togh chŭlla tzer mech, 
vorovhedev aytbe՛s gŭ vayele 
Asdoodzo jhoghovoortin:

3 But fornication and all 
uncleanness or covetousness, let it 
not even be named among you, as 
is fitting for saints;

4 Վայել չէ որ լկտի եւ ամբարիշտ 
խօսակցութիւններով կամ 
խեղկատակութեամբ զբաղիք. 
այլ՝ ձեր խօսակցութիւնը միշտ 
գոհաբանութիւն պէտք է ըլլայ։

4 Vayel che vor lgdi yev amparishd 
khosagtsootyoonnerov gam 
kheghgadagootyamp zpaghik. 
ayl՝ tzer khosagtsootyoonŭ mishd 
kohapanootyoon bedk e ŭlla:

4 neither filthiness, nor foolish 
talking, nor coarse jesting, which 
are not fitting, but rather giving of 
thanks.

5 Մէկ բան վստահ գիտցէք, թէ 
ոեւէ մէկը որ պոռնկութիւն կ’ընէ, 
պղծասէր է կամ ագահ ‑ ինչ որ 
կռապաշտութիւն է ‑ ժառանգութիւն 
պիտի չունենա՛յ Քրիստոսի եւ 
Աստուծոյ արքայութեան մէջ։

5 Meg pan vsdah kidtsek, te 
voyeve megŭ vor boṙngootyoon 
g’ŭne, bghdzaser e gam akah 
‑ inch vor gṙabashdootyoon 
e ‑ jhaṙankootyoon bidi 
choonena՛ Krisdosi yev Asdoodzo 
arkayootyan mech:

5 For this you know, that no 
fornicator, unclean person, nor 
covetous man, who is an idolater, 
has any inheritance in the 
kingdom of Christ and God.

6 Հետեւաբար, չըլլայ որ ոեւէ մէկը 
պարապ խօսքերով ձեզ խաբէ. 
որովհետեւ այս բաներուն համար 
Աստուած իր բարկութիւնը պիտի 
թափէ անհնազանդ մարդոց վրայ։

6 Hedevapar, chŭlla vor voyeve 
megŭ barab khoskerov tzez khape. 
vorovhedev ays paneroon hamar 
Asdvadz ir pargootyoonŭ bidi tape 
anhnazant martots vra:

6 Let no one deceive you with 
empty words, for because of these 
things the wrath of God comes 
upon the sons of disobedience.

7 Ասկէ ետք ոեւէ յարաբերութիւն մի՛ 
ունենաք այնպիսիներուն հետ,

7 Asge yedk voyeve 
haraperootyoon mi՛ oonenak 
aynbisineroon hed,

7 Therefore do not be partakers 
with them.
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8 որովհետեւ թէպէտ ժամանակ մը 
խաւար էիք, սակայն հիմա որ Տիրոջ 
միացաք՝ լոյս էք։ Հետեւաբար լոյսի 
որդիներուն վայել ձեւով ապրեցէք.

8 vorovhedev tebed jhamanag 
mŭ khavar eik, sagayn hima 
vor Diroch miatsak՝ looys ek: 
Hedevapar looysi vortineroon 
vayel tzevov abretsek.

8 For you were once darkness, 
but now you are light in the Lord. 
Walk as children of light

9 որովհետեւ լոյսին պտուղներն 
են՝ բարութիւնը, արդարութիւնը եւ 
ճշմարտութիւնը։

9 vorovhedev looysin bdooghnern 
yen՝ parootyoonŭ, artarootyoonŭ 
yev jshmardootyoonŭ:

9 (for the fruit of the Spirit is in 
all goodness, righteousness, and 
truth),

10 Ջանացէք հասկնալ՝ թէ Աստուած 
ի՛նչ կ’ուզէ ձեզմէ,

10 Chanatsek hasgnal՝ te Asdvadz 
i՛nch g’ooze tzezme,

10 finding out what is acceptable 
to the Lord.

11 եւ բնաւ մասնակից մի՛ ըլլաք 
խաւարին գործերուն, որոնք 
Աստուծոյ կամեցած պտուղները չեն 
տար։ Ընդհակառակը, ձաղկեցէ՛ք 
զանոնք,

11 yev pnav masnagits mi՛ ŭllak 
khavarin kordzeroon, voronk 
Asdoodzo gametsadz bdooghnerŭ 
chen dar: Ŭnthagaṙagŭ, 
tzaghgetse՛k zanonk,

11 And have no fellowship with the 
unfruitful works of darkness, but 
rather expose them.

12 որովհետեւ մութին մէջ կը 
գործուին անոնց արարքները, որոնց 
մասին խօսիլն իսկ ամօթ է։

12 vorovhedev mootin mech 
gŭ kordzvin anonts ararknerŭ, 
voronts masin khosiln isg amot e:

12 For it is shameful even to speak 
of those things which are done by 
them in secret.

13 Բայց բոլոր այդ ծածուկ 
արարքները Քրիստոսի լոյսով կը 
յայտնուին եւ կը յանդիմանուին,

13 Payts polor ayt dzadzoog 
ararknerŭ Krisdosi looysov gŭ 
haydnvin yev gŭ hantimanvin,

13 But all things that are exposed 
are made manifest by the light, for 
whatever makes manifest is light.

14 որովհետեւ լոյսը կը յայտնէ ամէն 
բան։ Ահա թէ ինչո՛ւ երգը կ’ըսէ.‑ 
«Արթնցի՛ր, ո՜վ քնացած. դո՛ւրս եկուր 
մեռելութենէդ, եւ Քրիստոս պիտի 
լուսաւորէ քեզ»։ ֍

14 vorovhedev looysŭ gŭ haydne 
amen pan: Aha te incho՛o yerkŭ 
g’ŭse.‑ «Artntsi՛r, o՜v knatsadz. 
to՛ors yegoor meṙelootenet, yev 
Krisdos bidi loosavore kez»: ֍

14 Therefore He says: “Awake, you 
who sleep, Arise from the dead, 
And Christ will give you light.” ֍
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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 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.’” ֍


