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

17.20‑18.14 (ARWZ)

Yergyooghatsootyamp lvarook Yergyooghatsootyamp lvarook 
srpo avedaranis Hisoosi srpo avedaranis Hisoosi 

Krisdosi vor ŭsd Ghoogasoo Krisdosi vor ŭsd Ghoogasoo 
17.20‑18.14 (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 
17:20‑18:14 (NKJV)

20 Փարիսեցիներ Յիսուսի 
հարցուցին, թէ ե՛րբ պիտի գայ 
Աստուծոյ թագաւորութիւնը։ 
Անիկա պատասխանեց.‑ Աստուծոյ 
թագաւորութիւնը արտաքնապէս 
տեսանելի նշաներով պիտի չգայ.

20 Parisetsiner Hisoosi 
hartsootsin, te ye՛rp bidi ka 
Asdoodzo takavorootyoonŭ: 
Aniga badaskhanets.‑ Asdoodzo 
takavorootyoonŭ ardaknabes 
desaneli nshanerov bidi chka.

20 Now when He was asked by 
the Pharisees when the kingdom 
of God would come, He answered 
them and said, “The kingdom 
of God does not come with 
observation;

21 կամ պիտի չըսեն թէ «Ահա 
հոս է կամ՝ հոն», որովհետեւ ահա 
Աստուծոյ թագաւորութիւնը ձեր մէջ 
կը գտնուի։

21 gam bidi chŭsen te «Aha hos 
e gam՝ hon», vorovhedev aha 
Asdoodzo takavorootyoonŭ tzer 
mech gŭ kdnvi:

21 “nor will they say, ‘See here!’ 
or ‘See there!’ For indeed, the 
kingdom of God is within you.”

22 Ապա իր աշակերտներուն ըսաւ.‑ 
Ժամանակ պիտի գայ, երբ դուք պիտի 
ցանկաք Մարդու Որդիին այս օրերէն 
մէկը տեսնել, բայց պիտի չտեսնէք։

22 Aba ir ashagerdneroon ŭsav.‑ 
Jhamanag bidi ka, yerp took bidi 
tsangak Martoo Vortiin ays oreren 
megŭ desnel, payts bidi chdesnek:

22 Then He said to the disciples, 
“The days will come when you will 
desire to see one of the days of the 
Son of Man, and you will not see it.

23 Եւ եթէ ձեզի ըսեն՝ «Ահա հոս է 
կամ հոն», մտիկ մի՛ ընէք, մի՛ հետեւիք 
անոնց։

23 Yev yete tzezi ŭsen՝ «Aha hos 
e gam hon», mdig mi՛ ŭnek, mi՛ 
hedevik anonts:

23 “And they will say to you, ‘Look 
here!’ or ‘Look there!’ Do not go 
after them or follow them.

24 Որովհետեւ՝ ինչպէս կայծակը 
փայլատակելով կը լուսաւորէ 
երկնակամարին մէկ կողմէն մինչեւ 
միւսը, նոյնպէս պիտի ըլլայ Մարդու 
Որդին իր գալստեան օրը։

24 Vorovhedev՝ inchbes gaydzagŭ 
payladagelov gŭ loosavore 
yergnagamarin meg goghmen 
minchev myoosŭ, nooynbes bidi 
ŭlla Martoo Vortin ir kalsdyan orŭ:

24 “For as the lightning that 
flashes out of one part under 
heaven shines to the other part 
under heaven, so also the Son of 
Man will be in His day.

25 Սակայն նախ պէտք է որ անիկա 
շատ չարչարանքներ կրէ եւ մերժուի 
այս սերունդէն։

25 Sagayn nakh bedk e vor aniga 
shad charcharankner gre yev 
merjhvi ays seroonten:

25 “But first He must suffer many 
things and be rejected by this 
generation.
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26 Եւ ինչպէս որ Նոյի ժամանակ 
Աստուծոյ պատիժը յանկարծակի 
վրայ հասաւ, նոյնպէս պիտի 
պատահի Մարդու Որդիին օրերուն 
ալ։

26 Yev inchbes vor Nooyi 
jhamanag Asdoodzo badijhŭ 
hangardzagi vra hasav, nooynbes 
bidi badahi Martoo Vortiin oreroon 
al:

26 “And as it was in the days of 
Noah, so it will be also in the days 
of the Son of Man:

27 Անոնք ալ կ’ուտէին, կը խմէին, այր 
կամ կին կ’առնէին, մինչեւ այն օրը, 
երբ Նոյ տապան մտաւ, եւ ջրհեղեղը 
եկաւ բնաջնջեց զանոնք։

27 Anonk al g’oodein, gŭ khmein, 
ayr gam gin g’aṙnein, minchev 
ayn orŭ, yerp No daban mdav, yev 
chrhegheghŭ yegav pnachnchets 
zanonk:

27 “They ate, they drank, they 
married wives, they were given in 
marriage, until the day that Noah 
entered the ark, and the flood 
came and destroyed them all.

28 Կամ ինչպէս Ղովտի օրերուն 
պատահեցաւ. կ’ուտէին, կը խմէին, կը 
գնէին, կը ծախէին, կը տնկէին ու կը 
շինէին.

28 Gam inchbes Ghovdi oreroon 
badahetsav. g’oodein, gŭ khmein, 
gŭ knein, gŭ dzakhein, gŭ dngein 
oo gŭ shinein.

28 “Likewise as it was also in 
the days of Lot: They ate, they 
drank, they bought, they sold, they 
planted, they built;

29 բայց այն օրը որ Ղովտ Սոդոմը 
ձգեց, երկինքէն կրակ ու ծծումբ 
տեղաց եւ բնաջնջեց բոլորը։

29 payts ayn orŭ vor Ghovd 
Sotomŭ tzkets, yerginken 
grag oo dzdzoomp deghats yev 
pnachnchets polorŭ:

29 “but on the day that Lot went 
out of Sodom it rained fire and 
brimstone from heaven and 
destroyed them all.

30 Նոյնը պիտի պատահի այն օրը, 
երբ Մարդու Որդին յայտնուի։

30 Nooynŭ bidi badahi ayn orŭ, 
yerp Martoo Vortin haydnvi:

30 “Even so will it be in the day 
when the Son of Man is revealed.

31 Այդ օրը, ան որ տանիք ելած է՝ 
թող վար իջնելով տուն չմտնէ՝ հոն 
գտնուող իր գոյքերը առնելու համար։ 
Նոյնպէս, ան որ դաշտին մէջ է՝ թող 
տուն չվերադառնայ ունեցածները 
առնելու համար։

31 Ayt orŭ, an vor danik yeladz e՝ 
togh var ichnelov doon chmdne՝ 
hon kdnvogh ir kooykerŭ aṙneloo 
hamar: Nooynbes, an vor tashdin 
mech e՝ togh doon chverataṙna 
oonetsadznerŭ aṙneloo hamar:

31 “In that day, he who is on the 
housetop, and his goods are in the 
house, let him not come down to 
take them away. And likewise the 
one who is in the field, let him not 
turn back.

32 Յիշեցէ՛ք Ղովտի կնոջ պարագան։ 32 Hishetse՛k Ghovdi gnoch 
barakan:

32 “Remember Lot's wife.
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33 Ով որ կը ջանայ իր կեանքը փրկել՝ 
պիտի կորսընցնէ զայն, եւ ով որ 
կորսնցնէ իր կեանքը՝ պիտի փրկէ 
զայն։

33 Ov vor gŭ chana ir gyankŭ 
prgel՝ bidi gorsŭntsne zayn, yev ov 
vor gorsntsne ir gyankŭ՝ bidi prge 
zayn:

33 “Whoever seeks to save his life 
will lose it, and whoever loses his 
life will preserve it.

34 Կ’ըսեմ ձեզի, այդ գիշեր եթէ մէկ 
անկողինի մէջ երկու հոգի ըլլան՝ 
անոնցմէ մէկը պիտի առնուի եւ միւսը 
ձգուի, կամ եթէ երկու կին միասին 
ցորեն կ’աղան՝ անոնցմէ մէկը պիտի 
առնուի եւ միւսը ձգուի,

34 G’ŭsem tzezi, ayt kisher yete 
meg angoghini mech yergoo 
hoki ŭllan՝ anontsme megŭ bidi 
aṙnvi yev myoosŭ tzkvi, gam yete 
yergoo gin miasin tsoren g’aghan՝ 
anontsme megŭ bidi aṙnvi yev 
myoosŭ tzkvi,

34 “I tell you, in that night there 
will be two men in one bed: the one 
will be taken and the other will be 
left.

35 կամ եթէ արտին մէջ երկու հոգի 
ըլլան, անոնցմէ մէկը պիտի առնուի 
եւ միւսը ձգուի։

35 gam yete ardin mech yergoo 
hoki ŭllan, anontsme megŭ bidi 
aṙnvi yev myoosŭ tzkvi:

35 “Two women will be grinding 
together: the one will be taken and 
the other left.

36 Աշակերտները հարցուցին 
Յիսուսի.‑ Տէ՛ր, ո՞ւր պիտի պատահի 
ատիկա։

36 Ashagerdnerŭ hartsootsin 
Hisoosi.‑ De՛r, o՞or bidi badahi 
adiga:

36 “Two men will be in the field: 
the one will be taken and the other 
left.”

37 Անիկա պատասխանեց.‑ 
Անգղները կը հաւաքուին հոն՝ ուր 
դիակ կայ։

37 Aniga badaskhanets.‑ 
Ankghnerŭ gŭ havakvin hon՝ oor 
tiag ga:

37 And they answered and said to 
Him, “Where, Lord?” So He said 
to them, “Wherever the body is, 
there the eagles will be gathered 
together.”

1 Յիսուս առակ մը պատմեց իր 
աշակերտներուն, ցոյց տալու համար 
թէ պէտք է միշտ աղօթել՝ առանց 
վհատելու։

1 Hisoos aṙag mŭ badmets ir 
ashagerdneroon, tsooyts daloo 
hamar te bedk e mishd aghotel՝ 
aṙants vhadeloo:

1 Then He spoke a parable to 
them, that men always ought to 
pray and not lose heart,
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2 Եւ ըսաւ.‑ Քաղաքի մը մէջ 
դատաւոր մը կար, որ ո՛չ Աստուծմէ 
կը վախնար եւ ո՛չ ալ մարդոցմէ 
կ’ամչնար։

2 Yev ŭsav.‑ Kaghaki mŭ 
mech tadavor mŭ gar, vor vo՛ch 
Asdoodzme gŭ vakhnar yev vo՛ch al 
martotsme g’amchnar:

2 saying: “There was in a certain 
city a judge who did not fear God 
nor regard man.

3 Նոյն քաղաքին մէջ այրի կին մըն 
ալ կար, որ անոր կը դիմէր եւ կը 
խնդրէր. «Իրաւունքս պաշտպանէ 
հակառակորդէս»։

3 Nooyn kaghakin mech ayri gin 
mŭn al gar, vor anor gŭ timer yev 
gŭ khntrer. «Iravoonks bashdbane 
hagaṙagortes»:

3 “Now there was a widow in 
that city; and she came to him, 
saying, ‘Get justice for me from my 
adversary.’

4 Դատաւորը երկար ժամանակ 
մերժեց դատը տեսնել, սակայն 
ի վերջոյ ըսաւ ինքնիրեն. «Թէեւ 
Աստուծմէ չեմ վախնար եւ մարդոցմէ 
չեմ ամչնար,

4 Tadavorŭ yergar jhamanag 
merjhets tadŭ desnel, sagayn 
i vercho ŭsav inkniren. «Teyev 
Asdoodzme chem vakhnar yev 
martotsme chem amchnar,

4 “And he would not for a while; 
but afterward he said within 
himself, ‘Though I do not fear God 
nor regard man,

5 բայց քանի այս այրին նեղութիւն 
կու տայ ինծի, իր դատը տեսնեմ, 
որպէսզի մինչեւ վերջ քովս գալով զիս 
չանհանգստացնէ»։

5 payts kani ays ayrin 
neghootyoon goo da indzi, ir tadŭ 
desnem, vorbeszi minchev verch 
kovs kalov zis chanhanksdatsne»:

5 ‘yet because this widow troubles 
me I will avenge her, lest by her 
continual coming she weary me.’”

6 Ապա Տէրը շարունակեց.‑ Լսեցէք 
թէ ի՛նչ կ’ըսէ անիրաւ դատաւորը։

6 Aba Derŭ sharoonagets.‑ Lsetsek 
te i՛nch g’ŭse anirav tadavorŭ:

6 Then the Lord said, “Hear what 
the unjust judge said.

7 Իսկ Աստուած որքա՞ն պիտի 
համբերէ իր ընտրեալներուն կրած 
անիրաւութեան. պիտի չպաշտպանէ՞ 
զանոնք, որոնք գիշեր ու ցերեկ իրեն 
կը դիմեն։

7 Isg Asdvadz vorka՞n bidi 
hampere ir ŭndryalneroon gradz 
aniravootyan. bidi chbashdbane՞ 
zanonk, voronk kisher oo tsereg 
iren gŭ timen:

7 “And shall God not avenge His 
own elect who cry out day and 
night to Him, though He bears 
long with them?

8 Այո՛, կ’ըսեմ ձեզի՝ որ անոնց 
իրաւունքը անմիջապէս պիտի 
պաշտպանէ։ Բայց Մարդու Որդին երբ 
գայ, արդեօք հաւատք պիտի գտնէ՞ 
երկրի վրայ։

8 Ayo՛, g’ŭsem tzezi՝ vor anonts 
iravoonkŭ anmichabes bidi 
bashdbane: Payts Martoo Vortin 
yerp ka, artyok havadk bidi kdne՞ 
yergri vra:

8 “I tell you that He will avenge 
them speedily. Nevertheless, when 
the Son of Man comes, will He 
really find faith on the earth?”
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9 Այս առակն ալ պատմեց անոնց, 
որոնք իրենք իրենց համար այն 
համարումը ունէին թէ արդար են եւ 
ուրիշները կ’արհամարհէին։

9 Ays aṙagn al badmets anonts, 
voronk irenk irents hamar ayn 
hamaroomŭ oonein te artar yen 
yev oorishnerŭ g’arhamarhein:

9 Also He spoke this parable to 
some who trusted in themselves 
that they were righteous, and 
despised others:

10 Երկու հոգի տաճար գացին 
աղօթելու. մէկը՝ Փարիսեցի, միւսը՝ 
մաքսաւոր։

10 Yergoo hoki dajar katsin 
aghoteloo. megŭ՝ Parisetsi, 
myoosŭ՝ maksavor:

10 “Two men went up to the 
temple to pray, one a Pharisee and 
the other a tax collector.

11 Փարիսեցին մէկ կողմ կեցած, 
ինքնիրեն կ’աղօթէր. «Աստուած 
իմ, շնորհակալ եմ քեզմէ՝ որ ուրիշ 
մարդոց նման՝ յափշտակող, անիրաւ, 
շնացող չեմ, կամ այս մաքսաւորին 
պէս ալ չեմ։

11 Parisetsin meg goghm getsadz, 
inkniren g’aghoter. «Asdvadz im, 
shnorhagal yem kezme՝ vor oorish 
martots nman՝ hapshdagogh, 
anirav, shnatsogh chem, gam ays 
maksavorin bes al chem:

11 “The Pharisee stood and prayed 
thus with himself, ‘God, I thank 
You that I am not like other men—
extortioners, unjust, adulterers, or 
even as this tax collector.

12 Այլ՝ շաբաթը երկու անգամ ծոմ 
կը պահեմ եւ ամբողջ եկամուտիս 
տասանորդը տաճարին կու տամ»։

12 Ayl՝ shapatŭ yergoo ankam 
dzom gŭ bahem yev ampoghch 
yegamoodis dasanortŭ dajarin goo 
dam»:

12 ‘I fast twice a week; I give tithes 
of all that I possess.’

13 Իսկ մաքսաւորը հեռուն կեցած, 
աչքերը առանց վեր բարձրացնելու՝ 
կուրծքը կը ծեծէր եւ կ’ըսէր. 
«Աստուա՜ծ, ներէ՛ մեղաւորիս 
մեղքերը»։

13 Isg maksavorŭ heṙoon getsadz, 
achkerŭ aṙants ver partzratsneloo՝ 
goordzkŭ gŭ dzedzer yev g’ŭser. 
«Asdva՜dz, nere՛ meghavoris 
meghkerŭ»:

13 “And the tax collector, standing 
afar off, would not so much as 
raise his eyes to heaven, but 
beat his breast, saying, ‘God, be 
merciful to me a sinner!’

14 Կ’ըսեմ ձեզի,‑ եզրակացուց 
Յիսուս,‑ մաքսաւո՛րն է որ 
արդարացած տուն գնաց, եւ ո՛չ 
թէ Փարիսեցին. որովհետեւ ով որ 
իր անձը կը բարձրացնէ՝ պիտի 
խոնարհի, եւ ով որ իր անձը 
խոնարհեցնէ՝ պիտի բարձրանայ։ ֍

14 G’ŭsem tzezi,‑ yezragatsoots 
Hisoos,‑ maksavo՛rn e vor 
artaratsadz doon knats, yev vo՛ch 
te Parisetsin. vorovhedev ov vor 
ir antzŭ gŭ partzratsne՝ bidi 
khonarhi, yev ov vor ir antzŭ 
khonarhetsne՝ bidi partzrana: ֍

14 “I tell you, this man went down 
to his house justified rather than 
the other; for everyone who exalts 
himself will be humbled, and 
he who humbles himself will be 
exalted.” ֍


