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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



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 2 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

Երկիւղացութեամբ լուարուք սրբոյ Երկիւղացութեամբ լուարուք սրբոյ 
աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի որ աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի որ 

ըստ Մատթէոս ըստ Մատթէոս 6.1‑21 (ARWZ)

Yergyooghatsootyamp lvarook Yergyooghatsootyamp lvarook 
srpo avedaranis Hisoosi Krisdosi srpo avedaranis Hisoosi Krisdosi 
vor ŭsd Madteos vor ŭsd Madteos 6.1‑21 (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. 

Matthew Matthew 6:1‑21 (NKJV)

1 Զգո՜յշ, Աստուծոյ հանդէպ ձեր 
պարտաւորութիւնները մարդոց 
ներկայութեան մի՛ կատարէք ցոյցի 
համար, որովհետեւ այդ պարագային 
վարձատրութիւն պիտի չստանաք 
ձեր երկնաւոր Հօրմէն։

1 Zko՜oysh, Asdoodzo hanteb tzer 
bardavorootyoonnerŭ martots 
nergayootyan mi՛ gadarek tsooytsi 
hamar, vorovhedev ayt barakayin 
vartzadrootyoon bidi chsdanak 
tzer yergnavor Hormen:

1 “Take heed that you do not do 
your charitable deeds before men, 
to be seen by them. Otherwise you 
have no reward from your Father 
in heaven.

2 Երբ ողորմութիւն կ’ուզես 
տալ, փող ու թմբուկով մի՛ ըներ՝ 
մարդոց ուշադրութիւնը գրաւելու 
համար, ինչպէս կեղծաւորները 
կ’ընեն ժողովարաններու մէջ եւ 
հրապարակներու վրայ՝ մարդոցմէ 
փառաւորուելու ակնկալութեամբ։ 
Վստա՛հ եղէք, միայն ատիկա է անոնց 
վարձատրութիւնը։

2 Yerp voghormootyoon g’oozes 
dal, pogh oo tmpoogov mi՛ ŭner՝ 
martots ooshatrootyoonŭ kraveloo 
hamar, inchbes geghdzavornerŭ 
g’ŭnen jhoghovaranneroo mech 
yev hrabaragneroo vra՝ martotsme 
paṙavorveloo agngalootyamp: 
Vsda՛h yeghek, miayn adiga e 
anonts vartzadrootyoonŭ:

2 “Therefore, when you do a 
charitable deed, do not sound 
a trumpet before you as the 
hypocrites do in the synagogues 
and in the streets, that they may 
have glory from men. Assuredly, I 
say to you, they have their reward.

3 Ընդհակառակը, երբ դուն 
ողորմութիւն կու տաս, ձախ ձեռքդ 
թող չգիտնա՛յ թէ ինչ կ’ընէ աջ ձեռքդ։

3 Ŭnthagaṙagŭ, yerp toon 
voghormootyoon goo das, tzakh 
tzeṙkt togh chkidna՛ te inch g’ŭne 
ach tzeṙkt:

3 “But when you do a charitable 
deed, do not let your left hand 
know what your right hand is 
doing,

4 Այսպիսով ողորմութիւնդ գաղտնի 
ըրած կ’ըլլաս, եւ քու երկնաւոր 
Հայրդ, որ անտեսանելի է եւ կը 
տեսնէ կատարածդ, քեզ պիտի 
վարձատրէ յայտնապէս։

4 Aysbisov voghormootyoont 
kaghdni ŭradz g’ŭllas, yev koo 
yergnavor Hayrt, vor andesaneli e 
yev gŭ desne gadaradzt, kez bidi 
vartzadre haydnabes:

4 “that your charitable deed may 
be in secret; and your Father who 
sees in secret will Himself reward 
you openly.
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5 Նմանապէս, երբ կ’աղօթես՝ 
կեղծաւորներուն մի՛ նմանիր, որոնք 
կը սիրեն ժողովարաններու մէջ 
եւ հրապարակներու անկիւնները 
կեցած աղօթել, որպէսզի մարդիկ 
իրենց աղօթելը տեսնեն։ Վստահ 
եղէք, միայն ատիկա է անոնց 
վարձատրութիւնը։

5 Nmanabes, yerp g’aghotes՝ 
geghdzavorneroon mi՛ nmanir, 
voronk gŭ siren jhoghovaranneroo 
mech yev hrabaragneroo 
angyoonnerŭ getsadz aghotel, 
vorbeszi martig irents aghotelŭ 
desnen: Vsdah yeghek, miayn 
adiga e anonts vartzadrootyoonŭ:

5 “And when you pray, you shall 
not be like the hypocrites. For 
they love to pray standing in the 
synagogues and on the corners of 
the streets, that they may be seen 
by men. Assuredly, I say to you, 
they have their reward.

6 Դուն երբ կ’աղօթես՝ մտի՛ր 
սենեակդ, գոցէ՛ դուռը եւ ծածուկ 
կերպով աղօթէ քու երկնաւոր Հօրդ։ 
Եւ Հայրդ որ անտեսանելի է ու կը 
տեսնէ կատարածդ, քեզի պիտի 
հատուցանէ յայտնապէս։

6 Toon yerp g’aghotes՝ mdi՛r 
senyagt, kotse՛ tooṙŭ yev dzadzoog 
gerbov aghote koo yergnavor 
Hort: Yev Hayrt vor andesaneli e 
oo gŭ desne gadaradzt, kezi bidi 
hadootsane haydnabes:

6 “But you, when you pray, go 
into your room, and when you 
have shut your door, pray to your 
Father who is in the secret place; 
and your Father who sees in secret 
will reward you openly.

7 Տակաւին, երբ կ’աղօթէք, մի՛ 
շատախօսէք հեթանոսներուն նման, 
որոնք կը կարծեն որ եթէ շատ 
խնդրեն՝ լսելի պիտի դառնան։

7 Dagavin, yerp g’aghotek, mi՛ 
shadakhosek hetanosneroon nman, 
voronk gŭ gardzen vor yete shad 
khntren՝ lseli bidi taṙnan:

7 “And when you pray, do not use 
vain repetitions as the heathen do. 
For they think that they will be 
heard for their many words.

8 Արդ, մի՛ նմանիք անոնց, որովհետեւ 
ձեր Հայրը գիտէ ինչ որ պէտք է ձեզի, 
նոյնիսկ երբ տակաւին իրմէ խնդրած 
չէք։

8 Art, mi՛ nmanik anonts, 
vorovhedev tzer Hayrŭ kide inch 
vor bedk e tzezi, nooynisg yerp 
dagavin irme khntradz chek:

8 “Therefore do not be like them. 
For your Father knows the things 
you have need of before you ask 
Him.

9 Ուրեմն այսպէս աղօթեցէք.‑ Հայր 
մեր երկնաւոր, սրբաբանուի՛ անունդ.

9 Ooremn aysbes aghotetsek.‑ 
Hayr mer yergnavor, srpapanvi՛ 
anoont.

9 “In this manner, therefore, pray: 
Our Father in heaven, Hallowed 
be Your name.

10 թող գայ արքայութիւնդ, թող 
կատարուի քու կամքդ, ինչպէս որ 
երկինքի մէջ՝ այնպէս ալ երկրի վրայ։

10 togh ka arkayootyoont, togh 
gadarvi koo gamkt, inchbes vor 
yerginki mech՝ aynbes al yergri 
vra:

10 Your kingdom come. Your 
will be done On earth as it is in 
heaven.
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11 Ամենօրեայ մեր հացը այսօր եւս 
մեզի տուր։

11 Amenorya mer hatsŭ aysor yevs 
mezi door:

11 Give us this day our daily 
bread.

12 Ներէ՛ մեր յանցանքները, ինչպէս 
որ մենք կը ներենք անոնց՝ որոնք 
մեզի դէմ նոյնպէս յանցանք գործած 
են։

12 Nere՛ mer hantsanknerŭ, 
inchbes vor menk gŭ nerenk 
anonts՝ voronk mezi tem nooynbes 
hantsank kordzadz yen:

12 And forgive us our debts, As we 
forgive our debtors.

13 Եւ թոյլ մի՛ տար որ փորձութեան 
մէջ իյնանք. այլ մեզ չարէն 
ազատէ՛։ Որովհետեւ քուկդ են միշտ 
արքայութիւնը, զօրութիւնը եւ 
փառքը. ամէն։

13 Yev tooyl mi՛ dar vor 
portzootyan mech iynank. ayl 
mez charen azade՛: Vorovhedev 
koogt yen mishd arkayootyoonŭ, 
zorootyoonŭ yev paṙkŭ. amen:

13 And do not lead us into 
temptation, But deliver us from 
the evil one. For Yours is the 
kingdom and the power and the 
glory forever. Amen.

14 Որովհետեւ եթէ մարդոց ներէք 
իրենց յանցանքները, ձեր երկնաւոր 
Հայրն ալ պիտի ներէ ձեզի։

14 Vorovhedev yete martots 
nerek irents hantsanknerŭ, tzer 
yergnavor Hayrn al bidi nere tzezi:

14 “For if you forgive men their 
trespasses, your heavenly Father 
will also forgive you.

15 Իսկ եթէ մարդոց չներէք իրենց 
յանցանքները, ձեր Հայրն ալ պիտի 
չներէ ձեր յանցանքները։

15 Isg yete martots chnerek irents 
hantsanknerŭ, tzer Hayrn al bidi 
chnere tzer hantsanknerŭ:

15 “But if you do not forgive men 
their trespasses, neither will your 
Father forgive your trespasses.

16 Երբ ծոմ կը պահէք, տրտումերես 
մի՛ ըլլաք կեղծաւորներուն նման, 
որոնք իրենց երեսը կը կախեն, 
որպէսզի մարդոց ցոյց տան թէ ծոմ 
կը պահեն։ Վստահ եղէք, միայն 
ատիկա է անոնց վարձատրութիւնը։

16 Yerp dzom gŭ bahek, 
drdoomeres mi՛ ŭllak 
geghdzavorneroon nman, voronk 
irents yeresŭ gŭ gakhen, vorbeszi 
martots tsooyts dan te dzom gŭ 
bahen: Vsdah yeghek, miayn adiga 
e anonts vartzadrootyoonŭ:

16 “Moreover, when you fast, do 
not be like the hypocrites, with 
a sad countenance. For they 
disfigure their faces that they 
may appear to men to be fasting. 
Assuredly, I say to you, they have 
their reward.

17 Ընդհակառակը, երբ դուն ծոմ կը 
պահես, օծէ՛ գլուխդ եւ լուա՛ երեսդ,

17 Ŭnthagaṙagŭ, yerp toon dzom 
gŭ bahes, odze՛ klookht yev lva՛ 
yerest,

17 “But you, when you fast, anoint 
your head and wash your face,
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18 որպէսզի մարդիկ չտեսնեն թէ 
ծոմ կը պահես, այլ՝ միայն Հայրը, 
որ անտեսանելի է. եւ Հայրդ, որ 
կը տեսնէ կատարածդ, քեզ պիտի 
վարձատրէ յայտնապէս։

18 vorbeszi martig chdesnen te 
dzom gŭ bahes, ayl՝ miayn Hayrŭ, 
vor andesaneli e. yev Hayrt, vor 
gŭ desne gadaradzt, kez bidi 
vartzadre haydnabes:

18 “so that you do not appear to 
men to be fasting, but to your 
Father who is in the secret place; 
and your Father who sees in secret 
will reward you openly.

19 Ձեր հարստութիւնը մի՛ դիզէք 
երկրի վրայ, ուր ցեցն ու ժանգը կը 
փճացնեն եւ կամ գողերը պատդ 
քանդելով ներս կը մտնեն ու կը 
գողնան զայն։

19 Tzer harsdootyoonŭ mi՛ tizek 
yergri vra, oor tsetsn oo jhankŭ gŭ 
pjatsnen yev gam kogherŭ badt 
kantelov ners gŭ mdnen oo gŭ 
koghnan zayn:

19 “Do not lay up for yourselves 
treasures on earth, where moth 
and rust destroy and where 
thieves break in and steal;

20 Այլ ձեր հարստութիւնը դիզեցէք 
երկինքի մէջ, ուր ցեցն ու ժանգը 
չեն կրնար փճացնել զայն, եւ ոչ ալ 
գողերը կրնան պատդ քանդելով ներս 
մտնել եւ գողնալ։

20 Ayl tzer harsdootyoonŭ tizetsek 
yerginki mech, oor tsetsn oo 
jhankŭ chen grnar pjatsnel zayn, 
yev voch al kogherŭ grnan badt 
kantelov ners mdnel yev koghnal:

20 “but lay up for yourselves 
treasures in heaven, where neither 
moth nor rust destroys and where 
thieves do not break in and steal.

21 Որովհետեւ ձեր հարստութիւնը 
ո՛ւր որ է, հոն կ’ըլլայ նաեւ ձեր 
սիրտը։ ֍

21 Vorovhedev tzer harsdootyoonŭ 
o՛or vor e, hon g’ŭlla nayev tzer 
sirdŭ: ֍

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


