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

2022‑03‑05 2022‑03‑05 2022‑03‑05

Շաբաթ Shapat Saturday

ԳԿ Kim Gen Kim Gen

Զ. օր Մեծի պահոց. Սրբոյն Թէոդորոսի զօրավարին 6. or Medzi bahots. Srpooyn Teotorosi zoravarin Day 6 of the Great Fast. Theodoros the Warrior

Օրհնութիւն Մեծի պահոց Օրհնութիւն Մեծի պահոց 
Բ. կիւրակէի ԴՁԲ. կիւրակէի ԴՁ

Orhnootyoon Medzi bahots Orhnootyoon Medzi bahots 
2. gyooragei Ta Tza2. gyooragei Ta Tza

Second Sunday of the Great Fast Second Sunday of the Great Fast 
Ta TsaTa Tsa

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

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

Lord—who first conveyed the laws 
of holiness in paradise, which by 
not keeping and by tasting the 
fruit we tasted the bitterness of sin 
and death—grant us to taste the 
sweetness of Your commandments.

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

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

Christ—the philanthropist who 
relieves the spiritual wounds and 
physical sicknesses inflicted by our 
many sins—as a lover of mankind, 
heal us.

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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Որ եկիր ի փրկութիւն մարդկան 
ծննդեամբ Կուսին Մարիամու եւ 
կենդանարար Քո յարութեամբդ 
հրաւիրեցեր զմահացեալքս ի 
յարութիւն անմահութեան, վասն որոյ 
աղաչանօք մօր Քո կեցո՛ զմեզ, Փրկի՛չ։

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

Savior—who came for the 
salvation of mankind by being 
born of the Virgin Mary and 
who through your life‑giving 
resurrection invited us dead 
men to the resurrection of 
immortality—through the 
intercessions of your mother, grant 
us life.

Որ գերագոյն փառօք բարձրացուցեր 
զմանկունս Եկեղեցւոյ Քո, Քրիստո՛ս, 
խոնարհութեան Քո ճանապարհաւ 
առաջնորդելով ի յերկնային վարս 
հրեշտակաց, աղաչեմք. առաջնորդեա՛ 
մեզ, Տէ՛ր, ի յարդարութիւն։

Vor kerakooyn paṙok 
partzratsootser zmangoons 
Yegeghetsvo Ko, Krisdo՛s, 
khonarhootyan Ko janabarhav 
aṙachnortelov i hergnayin 
vars hreshdagats, aghachemk. 
aṙachnortya՛ mez, De՛r, i 
hartarootyoon:

Christ—who in supreme glory 
raised the children of your Church, 
who in humility through the 
journey leading to the heavenly 
ranks of angels—we beseech you 
Lord to lead us to righteousness.

Որ զդառնութեան պտղոյն ճաշակն, 
որով մեռաք արդարութեան, 
պահելով Քո քառասնօրեայ՝ 
փոխեցեր ի քաղցրագոյն օրինաց 
Քոց ճաշակումն, աղաչեմք. արբո՛ 
մեզ, Տէ՛ր, զուրախարար սիրոյ Քո 
զբաժակն։

Vor ztaṙnootyan bdghooyn 
jashagn, vorov meṙak artarootyan, 
bahelov Ko kaṙasnorya՝ pokhetser 
i kaghtsrakooyn orinats Kots 
jashagoomn, aghachemk. arpo՛ 
mez, De՛r, zoorakharar siro Ko 
zpajhagn:

Lord—who changed the bitterness 
of the tasting of the fruit, by which 
we died to righteousness, into the 
sweet taste of your law by keeping 
your forty‑day fast—we beseech 
you to make us drink the joyous 
cup of your love.
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Որ անապական ծննդեամբդ Քո լուծեր 
զերկունս նախամօրն, Մարիա՛մ, մա՛յր 
Աստուծոյ, բարեխօսեա՛ առ Միածին 
Որդին լուծանել զկապանս մեղաց 
մերոց եւ աղաչեա՛ փրկել զանձինս 
մեր ի փորձութենէ։ ֍

Vor anabagan dznntyampt Ko 
loodzer zergoons nakhamorn, 
Maria՛m, ma՛yr Asdoodzo, 
parekhosya՛ aṙ Miadzin Vortin 
loodzanel zgabans meghats merots 
yev aghachya՛ prgel zantzins mer i 
portzootene: ֍

Mary, Mother of God—who 
through the incorruptible birth 
of your Only‑Begotten Son, the 
Mother of Man was released 
[from prison], intercede to the 
Only‑Begotten Son to release the 
bonds of our sins and save our 
souls from temptation. ֍
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Ընթերցուածս յԱռակաց Ընթերցուածս յԱռակաց 
իմաստութեան Սողոմոնի իմաստութեան Սողոմոնի 8 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs hAṙagats Ŭntertsvadzs hAṙagats 
imasdootyan Soghomoni imasdootyan Soghomoni 

8 (ARWZ)

A Reading from the Wisdom of A Reading from the Wisdom of 
Solomon Solomon 8 (NRSV)

1 Ձգտի ՛ի ծագաց մինչ ՛ի ծագս 
օգտակար առողջութեամբ, եւ 
դարմանէ՛ զամենայն քաղցրութեամբ։

1 Tzŭkdi ՛i dzakats minch ՛i 
dzaks okdagar aṙoghchootyamp, 
yev tarmane՛ zamenayn 
kaghtsrootyamp:

1 She reaches mightily from one 
end of the earth to the other, and 
she orders all things well.

2 Զնա՛ սիրեցի եւ քննեցի՛ ՛ի 
մանկութենէ իմմէ, եւ խնդրեցի ածե՛լ 
ինձ հարսնութեան. եւ եղէ ցանկացօղ 
գեղոյ նորա։

2 Zna՛ siretsi yev knnetsi՛ ՛i 
mangootene imme, yev khntretsi 
adze՛l intz harsnootyan. yev yeghe 
tsangatsogh kegho nora:

2 I loved her and sought her from 
my youth; I desired to take her for 
my bride, and became enamored of 
her beauty.

3 Զազնուականութիւն փառաւորէ. 
զի կենաց հաղորդութիւն ունի ընդ 
Աստուծոյ, եւ ամենեցունց Տէրն 
սիրեաց զնա։

3 Zaznvaganootyoon paṙavore. zi 
genats haghortootyoon ooni ŭnt 
Asdoodzo, yev amenetsoonts Dern 
siryats zna:

3 She glorifies her noble birth by 
living with God, and the Lord of all 
loves her.

4 Զի խորհրդակի՛ց է Աստուծոյ 
իմաստութեանն, եւ ցանկացօղ գեղոյ 
նորա։

4 Zi khorhrtagi՛ts e Asdoodzo 
imasdootyann, yev tsangatsogh 
kegho nora:

4 For she is an initiate in the 
knowledge of God, and an 
associate in his works.

5 Եթէ մեծութիւն ցանկալի է ՛ի կենաց 
ստացուածս, իսկ զի՞նչ իցէ մեծագոյն 
քան զիմաստութիւն` որ զամենայն 
առնէ։

5 Yete medzootyoon tsangali e ՛i 
genats sdatsvadzs, isg zi՞nch itse 
medzakooyn kan zimasdootyoon` 
vor zamenayn aṙne:

5 If riches are a desirable 
possession in life, what is richer 
than wisdom, the active cause of 
all things?

6 Եթէ հանճար գործիցէ՛ ինչ` ո՞ 
քան զնա յեղելոցս իցէ առաւել 
ճարտարապետ։

6 Yete hanjar kordzitse՛ inch` vo՞ 
kan zna heghelotss itse aṙavel 
jardarabed:

6 And if understanding is effective, 
who more than she is fashioner of 
what exists?
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7 Եթէ զարդարութիւն ոք սիրէ, 
վաստակք նորա առաքինութիւնք 
են. զի զգիտութիւն եւ զհանճար 
ուսուցանէ, եւ զարդարութիւն, եւ 
զարւութիւն. քան զորս պիտանագոյն 
ինչ` չի՛ք ՛ի կեանս մարդկան։

7 Yete zartarootyoon vok sire, 
vasdagk nora aṙakinootyoonk 
yen. zi zkidootyoon yev zhanjar 
oosootsane, yev zartarootyoon, yev 
zarvootyoon. kan zors bidanakooyn 
inch` chi՛k ՛i gyans martgan:

7 And if anyone loves 
righteousness, her labors are 
virtues; for she teaches self‑control 
and prudence, justice and courage; 
nothing in life is more profitable 
for mortals than these.

8 Իսկ եթէ բազմահմո՛ւտ ոք լինել 
ցանկանայցէ` գիտէ՛ զառաջինն 
եւ զհանդերձեալսն նկատել. 
ճանաչէ զդարձուածս բանից` եւ 
զմեկնութիւնս առակաց. զնշանս եւ 
զարուեստս յառաջագո՛յն գիտէ, եւ 
զելս ժամուց եւ ժամանակաց։

8 Isg yete pazmahmo՛od vok linel 
tsanganaytse` kide՛ zaṙachinn 
yev zhantertzyalsn ngadel. 
janache ztartzvadzs panits` yev 
zmegnootyoons aṙagats. znshans 
yev zarvesds haṙachako՛oyn 
kide, yev zels jhamoots yev 
jhamanagats:

8 And if anyone longs for wide 
experience, she knows the things 
of old, and infers the things to 
come; she understands turns of 
speech and the solutions of riddles; 
she has foreknowledge of signs 
and wonders and of the outcome of 
seasons and times.

9 Արդ եդի ՛ի մտի` զնա՛ ածել ինձ 
կենաց կցորդ, ծանուցեալ` թէ է՛ ինձ 
խորհրդակից բարեաց, եւ մխիթարիչ 
հոգւոց եւ տրտմութեան։

9 Art yeti ՛i mdi` zna՛ adzel intz 
genats gtsort, dzanootsyal` te 
e՛ intz khorhrtagits paryats, 
yev mkhitarich hokvots yev 
drdmootyan:

9 Therefore I determined to take 
her to live with me, knowing that 
she would give me good counsel 
and encouragement in cares and 
grief.

10 Կալայց վասն նորա փառս ՛ի մէջ 
ժողովրդոց, եւ պատի՛ւ առաջի ծերոց։

10 Galayts vasn nora paṙs ՛i mech 
jhoghovrtots, yev badi՛v aṙachi 
dzerots:

10 Because of her I shall have 
glory among the multitudes and 
honor in the presence of the elders, 
though I am young.

11 Մանուկ սուր գտա՛յց ՛ի 
դատաստանի, եւ յաչս հզօրաց 
փառաւորեցայց։

11 Manoog soor kda՛yts ՛i 
tadasdani, yev hachs hzorats 
paṙavoretsayts:

11 I shall be found keen in 
judgment, and in the sight of 
rulers I shall be admired.



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 6 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

12 ՛Ի լռե՛լ իմում անսասցեն ինձ, եւ ՛ի 
բարբառել` ո՛ւշ եդեալ հայեսցին յիս. 
եւ ՛ի խօսել իմում` առաւե՛լ ափիբերան 
լինիցին։

12 ՛I lṙe՛l imoom ansastsen intz, yev 
՛i parpaṙel` o՛osh yetyal hayestsin 
his. yev ՛i khosel imoom` aṙave՛l 
apiperan linitsin:

12 When I am silent they will wait 
for me, and when I speak they will 
give heed; if I speak at greater 
length, they will put their hands 
on their mouths.

13 Կալայց վասն նորա անմահութիւն, 
եւ յիշատակ յաւիտենական ա՛յնոցիկ 
զոր յետ իմ թողուցում։

13 Galayts vasn nora 
anmahootyoon, yev hishadag 
havidenagan a՛ynotsig zor hed im 
toghootsoom:

13 Because of her I shall have 
immortality, and leave an 
everlasting remembrance to those 
who come after me.

14 Դարմանեցի՛ց զժողովուրդս` եւ 
ազգք հնազանդեսցի՛ն ինձ։

14 Tarmanetsi՛ts zjhoghovoorts` 
yev azkk hnazantestsi՛n intz:

14 I shall govern peoples, and 
nations will be subject to me;

15 Սարսեսցե՛ն յինէն` իբրեւ լուիցեն 
բռունք սոսկալիք. ՛ի մէջ բազմութեան 
երեւեցայց առա՛տ, եւ ՛ի մէջ 
պատերազմի առաքինի՛։

15 Sarsestse՛n hinen` iprev 
lvitsen pṙoonk sosgalik. ՛i mech 
pazmootyan yerevetsayts aṙa՛d, yev 
՛i mech baderazmi aṙakini՛:

15 dread monarchs will be afraid 
of me when they hear of me; 
among the people I shall show 
myself capable, and courageous in 
war.

16 Մտեալ ՛ի տուն իմ հանգեա՛յց 
նովաւ. զի ո՛չ ունի դառնութիւն 
տնակցութիւն նորա, եւ ո՛չ ցաւս 
հաղորդութիւն կենաց նորա. այլ 
ուրախութիւն` եւ խնդութիւն։

16 Mdyal ՛i doon im hankya՛yts 
novav. zi vo՛ch ooni taṙnootyoon 
dnagtsootyoon nora, yev vo՛ch tsavs 
haghortootyoon genats nora. ayl 
oorakhootyoon` yev khntootyoon:

16 When I enter my house, I 
shall find rest with her; for 
companionship with her has no 
bitterness, and life with her has no 
pain, but gladness and joy.

17 Զայս խորհեցայ յանձին հոգացեալ 
՛ի սրտի իմում, թէ անմահութիւն է 
ազգականութիւն իմաստութեան։

17 Zays khorhetsa hantzin 
hokatsyal ՛i srdi imoom, te 
anmahootyoon e azkaganootyoon 
imasdootyan:

17 When I considered these things 
inwardly, and pondered in my 
heart that in kinship with wisdom 
there is immortality,
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18 եւ բարեկամութեան նորա 
վայելչութիւն բարեաց. եւ ՛ի վաստակս 
գործոց ձեռաց նորա մեծութիւն 
անպակաս. եւ ՛ի կրթութեան խօսից 
նորա` հանճար. եւ փառաւորութիւն 
՛ի հաղորդութեան բանից նորա. եւ 
շրջէի խնդրէի` որպէս զի առի՛ց զնա 
առ իս։

18 yev paregamootyan nora 
vayelchootyoon paryats. yev ՛i 
vasdags kordzots tzeṙats nora 
medzootyoon anbagas. yev ՛i 
grtootyan khosits nora` hanjar. yev 
paṙavorootyoon ՛i haghortootyan 
panits nora. yev shrchei khntrei` 
vorbes zi aṙi՛ts zna aṙ is:

18 and in friendship with her, 
pure delight, and in the labors of 
her hands, unfailing wealth, and 
in the experience of her company, 
understanding, and renown in 
sharing her words, I went about 
seeking how to get her for myself.

19 Մանո՛ւկ էի մտավարժ` եւ ոգւոյ 
բարւոյ դիպեցայ։

19 Mano՛og ei mdavarjh` yev vokvo 
parvo tibetsa:

19 As a child I was naturally 
gifted, and a good soul fell to my 
lot;

20 Մանաւանդ զի ազնուագո՛յն էի, եւ 
եկի ՛ի մարմին անարատ։

20 Manavant zi aznvako՛oyn ei, yev 
yegi ՛i marmin anarad:

20 or rather, being good, I entered 
an undefiled body.

21 Գիտացի թէ ո՛չ այլազգ լինիցիմ 
ժուժկալ` բայց եթէ Աստուած տայցէ։ 
Նա եւ այն իմաստութիւն է, ճանաչել 
թէ յումմէ՞ է շնորհն։ Անկա՛յ առաջի 
Տեառն, եւ աղաչեցի զնա յամենայն 
սրտէ իմմէ։ ֍

21 Kidatsi te vo՛ch aylazk linitsim 
jhoojhgal` payts yete Asdvadz 
daytse: Na yev ayn imasdootyoon 
e, janachel te hoomme՞ e shnorhn: 
Anga՛ aṙachi Dyaṙn, yev aghachetsi 
zna hamenayn srde imme: ֍

21 But I perceived that I would 
not possess wisdom unless God 
gave her to me—and it was a mark 
of insight to know whose gift she 
was—so I appealed to the Lord and 
implored him, and with my whole 
heart I said: ֍
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Ընթերցուածս յԵսայեայ Մարգարէէ Ընթերցուածս յԵսայեայ Մարգարէէ 
62 (ARWA)

Ŭntertsvadzs hEsayya Markaréé Ŭntertsvadzs hEsayya Markaréé 
62 (ARWA)

A Reading from the Prophency of A Reading from the Prophency of 
Isaiah Isaiah 62 (NKJV)

1 Սիօնի սիրոյն համար պիտի չլռեմ 
Ու Երուսաղէմի սիրոյն համար պիտի 
չհանդարտիմ. Մինչեւ որ անոր 
արդարութիւնը՝ լոյսի պէս Եւ անոր 
փրկութիւնը բոցավառ ջահի պէս 
ճառագայթէ։

1 Sioni sirooyn hamar bidi chlṙem 
Oo Yeroosaghemi sirooyn hamar 
bidi chhantardim. Minchev vor 
anor artarootyoonŭ՝ looysi bes Yev 
anor prgootyoonŭ potsavaṙ chahi 
bes jaṙakayte:

1 For Zion's sake I will not hold 
My peace, And for Jerusalem's 
sake I will not rest, Until her 
righteousness goes forth as 
brightness, And her salvation as a 
lamp that burns.

2 Ազգերը՝ քու արդարութիւնդ Ու 
բոլոր թագաւորները քու փառքդ 
պիտի տեսնեն։ Դուն նոր անունով 
պիտի կոչուիս, Որ Տէրոջը բերանը 
պիտի անուանէ։

2 Azkerŭ՝ koo artarootyoont Oo 
polor takavornerŭ koo paṙkt bidi 
desnen: Toon nor anoonov bidi 
gochvis, Vor Derochŭ peranŭ bidi 
anvane:

2 The Gentiles shall see your 
righteousness, And all kings your 
glory. You shall be called by a new 
name, Which the mouth of the 
LORD will name.

3 Տէրոջը ձեռքին մէջ՝ վայելչութեան 
պսակ Ու քու Աստուծոյդ ձեռքին մէջ 
արքայական թագ պիտի ըլլաս։

3 Derochŭ tzeṙkin mech՝ 
vayelchootyan bsag Oo koo 
Asdoodzooyt tzeṙkin mech 
arkayagan tak bidi ŭllas:

3 You shall also be a crown of glory 
In the hand of the LORD, And a 
royal diadem In the hand of your 
God.

4 Դուն անգամ մըն ալ Լքուած պիտի 
չկոչուիս Ու քու երկիրդ անգամ մըն 
ալ Աւերակ պիտի չկոչուի, Հապա 
դուն Իմ հաւնածս՝ ՝ Ու քու երկիրդ 
Ամուսնացեալ պիտի կոչուի, Քանզի 
Տէրը քեզի պիտի հաւնի Ու քու 
երկիրդ պիտի ամուսնանայ։

4 Toon ankam mŭn al Lkvadz bidi 
chgochvis Oo koo yergirt ankam 
mŭn al Averag bidi chgochvi, 
Haba toon Im havnadzs՝ ՝ Oo koo 
yergirt Amoosnatsyal bidi gochvi, 
Kanzi Derŭ kezi bidi havni Oo koo 
yergirt bidi amoosnana:

4 You shall no longer be termed 
Forsaken, Nor shall your land any 
more be termed Desolate; But you 
shall be called Hephzibah, and 
your land Beulah; For the LORD 
delights in you, And your land 
shall be married.
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5 Վասն զի ինչպէս երիտասարդ մը 
կոյսի հետ կ՚ամուսնանայ, Այնպէս 
քու տղաքներդ քեզի հետ պիտի 
ամուսնանան։ Ինչպէս փեսան 
հարսին վրայ կ՚ուրախանայ, Այնպէս 
քու Աստուածդ քու վրադ պիտի 
ուրախանայ։

5 Vasn zi inchbes yeridasart mŭ 
gooysi hed g՚amoosnana, Aynbes 
koo dghaknert kezi hed bidi 
amoosnanan: Inchbes pesan harsin 
vra g՚oorakhana, Aynbes koo 
Asdvadzt koo vrat bidi oorakhana:

5 For as a young man marries a 
virgin, So shall your sons marry 
you; And as the bridegroom 
rejoices over the bride, So shall 
your God rejoice over you.

6 Քու պարիսպներուդ վրայ, ո՛վ 
Երուսաղէմ, պահապաններ դրի. 
Անոնք բոլոր օրը ու բոլոր գիշերը 
բնաւ պիտի չլռեն։ Դուք, ո՛վ Տէրը 
յիշողներ, լուռ մի՛ կենաք

6 Koo barisbneroot vra, o՛v 
Yeroosaghem, bahabanner tri. 
Anonk polor orŭ oo polor kisherŭ 
pnav bidi chlṙen: Took, o՛v Derŭ 
hishoghner, looṙ mi՛ genak

6 I have set watchmen on your 
walls, O Jerusalem; They shall 
never hold their peace day or 
night. You who make mention of 
the LORD, do not keep silent,

7 Ու անոր հանգստութիւն մի՛ տաք, 
Մինչեւ անիկա հաստատէ, Մինչեւ 
Երուսաղէմը երկրին գովելի քաղաքը 
դարձնէ։

7 Oo anor hanksdootyoon mi՛ dak, 
Minchev aniga hasdade, Minchev 
Yeroosaghemŭ yergrin koveli 
kaghakŭ tartzne:

7 And give Him no rest till He 
establishes And till He makes 
Jerusalem a praise in the earth.

8 Տէրը իր աջ ձեռքին վրայ ու իր 
զօրաւոր բազուկին վրայ այսպէս 
երդում ըրաւ. «Քու ցորենդ անգամ 
մըն ալ քու թշնամիներուդ կերակուր 
պիտի չտամ Եւ օտարներու որդիները 
պիտի չխմեն քու գինիդ, Որուն 
համար դուն աշխատեցար.

8 Derŭ ir ach tzeṙkin vra oo ir 
zoravor pazoogin vra aysbes 
yertoom ŭrav. «Koo tsorent 
ankam mŭn al koo tshnamineroot 
geragoor bidi chdam Yev odarneroo 
vortinerŭ bidi chkhmen koo kinit, 
Voroon hamar toon ashkhadetsar.

8 The LORD has sworn by His 
right hand And by the arm of His 
strength: “Surely I will no longer 
give your grain As food for your 
enemies; And the sons of the 
foreigner shall not drink your new 
wine, For which you have labored.

9 Հապա հնձողները պիտի ուտեն 
զանիկա Ու Տէրոջը փառք պիտի տան 
Եւ զանիկա հաւաքողները իմ սուրբ 
սրահներուս մէջ պիտի խմեն»։

9 Haba hntzoghnerŭ bidi ooden 
zaniga Oo Derochŭ paṙk bidi dan 
Yev zaniga havakoghnerŭ im soorp 
srahneroos mech bidi khmen»:

9 But those who have gathered 
it shall eat it, And praise the 
LORD; Those who have brought it 
together shall drink it in My holy 
courts.”
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10 Անցէ՛ք, անցէ՛ք դռներէն, 
Ժողովուրդին ճամբայ 
պատրաստեցէ՛ք. Շտկեցէ՛ք, 
շտկեցէ՛ք շաւիղները, Քարերը անկէ 
հաւաքեցէ՛ք. Ժողովուրդներուն վրայ 
դրօշակ բարձրացուցէք։

10 Antse՛k, antse՛k tṙneren, 
Jhoghovoortin jampa 
badrasdetse՛k. Shdgetse՛k, 
shdgetse՛k shavighnerŭ, 
Karerŭ ange havaketse՛k. 
Jhoghovoortneroon vra troshag 
partzratsootsek:

10 Go through, Go through the 
gates! Prepare the way for the 
people; Build up, Build up the 
highway! Take out the stones, Lift 
up a banner for the peoples!

11 Ահա Տէրը մինչեւ երկրի ծայրը 
յայտարարեց, որ Սիօնի աղջկանը 
ըսեն. «Ահա քու Փրկիչդ կու գայ, 
Ահա անոր վարձքը իրեն հետ է Ու 
գործերու հատուցումը իր առջեւն է»։

11 Aha Derŭ minchev yergri 
dzayrŭ haydararets, vor Sioni 
aghchganŭ ŭsen. «Aha koo Prgicht 
goo ka, Aha anor vartzkŭ iren hed 
e Oo kordzeroo hadootsoomŭ ir 
aṙchevn e»:

11 Indeed the LORD has 
proclaimed To the end of the 
world: “Say to the daughter of 
Zion, ‘Surely your salvation is 
coming; Behold, His reward is with 
Him, And His work before Him.’”

12 Անոնք Սուրբ ժողովուրդ, Տէրոջը 
փրկածները, պիտի կոչուին Ու դուն 
Փնտռուած ու Չլքուած քաղաք պիտի 
կոչուիս։ ֍

12 Anonk Soorp jhoghovoort, 
Derochŭ prgadznerŭ, bidi gochvin 
Oo toon Pndṙvadz oo Chlkvadz 
kaghak bidi gochvis: ֍

12 And they shall call them The 
Holy People, The Redeemed of 
the LORD; And you shall be 
called Sought Out, A City Not 
Forsaken. ֍
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Ընթերցուածս Պօղոս Առաքեալի Ընթերցուածս Պօղոս Առաքեալի 
Հռոմայեցիս թղթոյն Հռոմայեցիս թղթոյն 8 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Boghos Aṙakyali Ŭntertsvadzs Boghos Aṙakyali 
Hṙomayetsis tghtooyn Hṙomayetsis tghtooyn 8 (ARWZ)

A Reading from the Letter of A Reading from the Letter of 
Apostle Paul to the Romans Apostle Paul to the Romans 

8 (NKJV)

1 Եթէ այդպէս է, կը նշանակէ թէ 
անոնք որ Քրիստոս Յիսուսի միացած 
են՝ դատապարտութեան ենթակայ 
չեն, քանի մարմնաւորապէս չեն 
ապրիր, այլ՝ հոգեւորապէս։

1 Yete aytbes e, gŭ nshanage 
te anonk vor Krisdos Hisoosi 
miatsadz yen՝ tadabardootyan 
yentaga chen, kani 
marmnavorabes chen abrir, ayl՝ 
hokevorabes:

1 There is therefore now no 
condemnation to those who are 
in Christ Jesus, who do not 
walk according to the flesh, but 
according to the Spirit.

2 Որովհետեւ Հոգիին Օրէնքը զիս 
Քրիստոս Յիսուսի միացնելով 
կենդանացուց եւ ազատեց մեղքի եւ 
մահուան ենթակայութենէն։

2 Vorovhedev Hokiin Orenkŭ 
zis Krisdos Hisoosi miatsnelov 
gentanatsoots yev azadets meghki 
yev mahvan yentagayootenen:

2 For the law of the Spirit of life 
in Christ Jesus has made me free 
from the law of sin and death.

3 Արդարեւ, ինչ որ Օրէնքը չէր կրնար 
ընել, մարդկային բնութեան տկար 
ըլլալուն պատճառով, Աստուած 
իրագործեց՝ աշխարհ ղրկելով իր 
Որդին, որ մեղքը յաղթահարելու 
համար մեր մեղանչական բնութիւնը 
իր վրայ առաւ եւ իր մարմինին մէջ 
դատապարտեց մեղքը,

3 Artarev, inch vor Orenkŭ cher 
grnar ŭnel, martgayin pnootyan 
dgar ŭllaloon badjaṙov, Asdvadz 
irakordzets՝ ashkharh ghrgelov ir 
Vortin, vor meghkŭ haghtahareloo 
hamar mer meghanchagan 
pnootyoonŭ ir vra aṙav yev ir 
marminin mech tadabardets 
meghkŭ,

3 For what the law could not do in 
that it was weak through the flesh, 
God did by sending His own Son 
in the likeness of sinful flesh, on 
account of sin: He condemned sin 
in the flesh,

4 որպէսզի մենք, որ հոգեւորապէս 
կ’ապրինք եւ ո՛չ մարմնաւորապէս, 
կարենանք լրիւ գործադրել Օրէնքին 
բոլոր պահանջները։

4 vorbeszi menk, vor hokevorabes 
g’abrink yev vo՛ch marmnavorabes, 
garenank lriv kordzatrel Orenkin 
polor bahanchnerŭ:

4 that the righteous requirement 
of the law might be fulfilled in us 
who do not walk according to the 
flesh but according to the Spirit.
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5 Անոնք որ միայն իրենց մարմնական 
պահանջներով կը ղեկավարուին, 
անոնց մտածելակերպը մարմնական 
է. մինչդեռ անոնք որ Հոգիին 
թելադրած ձեւով կ’ապրին, անոնց 
մտածելակերպը հոգեւոր է։

5 Anonk vor miayn irents 
marmnagan bahanchnerov 
gŭ ghegavarvin, anonts 
mdadzelagerbŭ marmnagan 
e. minchteṙ anonk vor Hokiin 
telatradz tzevov g’abrin, anonts 
mdadzelagerbŭ hokevor e:

5 For those who live according to 
the flesh set their minds on the 
things of the flesh, but those who 
live according to the Spirit, the 
things of the Spirit.

6 Մարմնականը խորհիլը մահ կը 
պատճառէ, մինչ հոգեկանը խորհիլը՝ 
կեանք եւ խաղաղութիւն։

6 Marmnaganŭ khorhilŭ mah gŭ 
badjaṙe, minch hokeganŭ khorhilŭ՝ 
gyank yev khaghaghootyoon:

6 For to be carnally minded is 
death, but to be spiritually minded 
is life and peace.

7 Մարմնականին կառչած միտքը 
Աստուծոյ թշնամի է, որովհետեւ 
Աստուծոյ օրէնքներուն չի 
հնազանդիր, ո՛չ ալ կրնայ հնազանիլ։

7 Marmnaganin gaṙchadz midkŭ 
Asdoodzo tshnami e, vorovhedev 
Asdoodzo orenkneroon chi 
hnazantir, vo՛ch al grna hnazanil:

7 Because the carnal mind is 
enmity against God; for it is not 
subject to the law of God, nor 
indeed can be.

8 Ահա թէ ինչու, անոնք որ 
մարմնականին կը հետեւին՝ Աստուծոյ 
հաճելի չեն կրնար ըլլալ։

8 Aha te inchoo, anonk vor 
marmnaganin gŭ hedevin՝ 
Asdoodzo hajeli chen grnar ŭllal:

8 So then, those who are in the 
flesh cannot please God.

9 Եթէ իրապէս Աստուծոյ Հոգին 
ձեր մէջ կը բնակի, կը նշանակէ՝ 
թէ դուք այլեւս մարմնական 
ցանկութիւններուն համաձայն չէք 
ապրիր, այլ՝ Սուրբ Հոգիին կամեցած 
ձեւով։ Իսկ ով որ Քրիստոսի Հոգին 
չունի, անոր չի պատկանիր։

9 Yete irabes Asdoodzo Hokin 
tzer mech gŭ pnagi, gŭ nshanage՝ 
te took aylevs marmnagan 
tsangootyoonneroon hamatzayn 
chek abrir, ayl՝ Soorp Hokiin 
gametsadz tzevov: Isg ov vor 
Krisdosi Hokin chooni, anor chi 
badganir:

9 But you are not in the flesh but 
in the Spirit, if indeed the Spirit of 
God dwells in you. Now if anyone 
does not have the Spirit of Christ, 
he is not His.
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10 Եթէ Քրիստոս ձեր մէջն է, 
թէպէտեւ ձեր մարմինները պիտի 
մեռնին, որովհետեւ մեղանչեցիք, 
սակայն Սուրբ Հոգին դարձեալ 
կեանք պիտի տայ ձեզի, որովհետեւ 
արդարացաք։

10 Yete Krisdos tzer mechn 
e, tebedev tzer marminnerŭ 
bidi meṙnin, vorovhedev 
meghanchetsik, sagayn Soorp 
Hokin tartzyal gyank bidi da tzezi, 
vorovhedev artaratsak:

10 And if Christ is in you, the 
body is dead because of sin, 
but the Spirit is life because of 
righteousness.

11 Այսինքն, եթէ Աստուծոյ Հոգին ձեր 
մէջ կը բնակի, Աստուած, որ Յիսուս 
Քրիստոսը մեռելներէն յարուցանեց, 
իր Հոգիին միջոցաւ որ ձեր մէջ կը 
բնակի՝ պիտի կենդանացնէ նաեւ ձեր 
մահկանացու մարմինները։

11 Aysinkn, yete Asdoodzo 
Hokin tzer mech gŭ pnagi, 
Asdvadz, vor Hisoos Krisdosŭ 
meṙelneren harootsanets, ir 
Hokiin michotsav vor tzer mech gŭ 
pnagi՝ bidi gentanatsne nayev tzer 
mahganatsoo marminnerŭ:

11 But if the Spirit of Him who 
raised Jesus from the dead dwells 
in you, He who raised Christ from 
the dead will also give life to your 
mortal bodies through His Spirit 
who dwells in you.

12 Հետեւաբար, եղբայրնե՛ր, պէտք 
չէ ապրինք մեր մարմինին համար եւ 
մարմնաւորապէս։

12 Hedevapar, yeghpayrne՛r, bedk 
che abrink mer marminin hamar 
yev marmnavorabes:

12 Therefore, brethren, we are 
debtors—not to the flesh, to live 
according to the flesh.

13 Որովհետեւ եթէ մարմնաւորապէս 
ապրիք՝ պիտի մեռնիք. իսկ եթէ 
Հոգիին օգնութեամբ ձեր մեղքերը 
սպաննէք՝ պիտի ապրիք։

13 Vorovhedev yete 
marmnavorabes abrik՝ bidi 
meṙnik. isg yete Hokiin 
oknootyamp tzer meghkerŭ 
sbannek՝ bidi abrik:

13 For if you live according to the 
flesh you will die; but if by the 
Spirit you put to death the deeds 
of the body, you will live.

14 Աստուծոյ որդիները անոնք 
են՝ որոնք Աստուծոյ Հոգիով 
կ’առաջնորդուին։

14 Asdoodzo vortinerŭ anonk 
yen՝ voronk Asdoodzo Hokiov 
g’aṙachnortvin:

14 For as many as are led by the 
Spirit of God, these are sons of 
God.

15 Արդ, դուք Հոգին ստացաք՝ ո՛չ թէ 
ծառայ դառնալու եւ դարձեալ վախով 
ապրելու համար, այլ Հոգին ստացաք՝ 
Աստուծոյ որդիներ ըլլալու համար։ 
Այդ Հոգիով է որ զԱստուած «Աբբա», 
այսինքն Հայր կը կոչենք,

15 Art, took Hokin sdatsak՝ vo՛ch 
te dzaṙa taṙnaloo yev tartzyal 
vakhov abreloo hamar, ayl Hokin 
sdatsak՝ Asdoodzo vortiner ŭllaloo 
hamar: Ayt Hokiov e vor zAsdvadz 
«Appa», aysinkn Hayr gŭ gochenk,

15 For you did not receive the 
spirit of bondage again to fear, but 
you received the Spirit of adoption 
by whom we cry out, “Abba, 
Father.”
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16 եւ նոյն Հոգին ինք վկայութիւն 
կու տայ մեր հոգիին, թէ Աստուծոյ 
որդիներ ենք։

16 yev nooyn Hokin ink 
vgayootyoon goo da mer hokiin, te 
Asdoodzo vortiner yenk:

16 The Spirit Himself bears 
witness with our spirit that we are 
children of God,

17 Իսկ եթէ որդի ենք, կը նշանակէ 
թէ նաեւ ժառանգորդներ ենք։ Այո՛, 
ժառանգորդներն ենք Աստուծոյ 
եւ ժառանգակից՝ Քրիստոսի. եւ 
իր չարչարանքներուն մասնակից 
կ’ըլլանք՝ որպէսզի իր փառքին եւս 
մասնակից ըլլանք։

17 Isg yete vorti yenk, gŭ 
nshanage te nayev jhaṙankortner 
yenk: Ayo՛, jhaṙankortnern yenk 
Asdoodzo yev jhaṙankagits՝ 
Krisdosi. yev ir charcharankneroon 
masnagits g’ŭllank՝ vorbeszi ir 
paṙkin yevs masnagits ŭllank:

17 and if children, then heirs—
heirs of God and joint heirs with 
Christ, if indeed we suffer with 
Him, that we may also be glorified 
together.

18 Ես այնպէս կը խորհիմ, թէ ներկայ 
ժամանակի չարչարանքները ոչի՛նչ են 
գալիքփառքին քով՝ որ մեզի պիտի 
յայտնուի։

18 Yes aynbes gŭ khorhim, te 
nerga jhamanagi charcharanknerŭ 
vochi՛nch yen kalikpaṙkin kov՝ vor 
mezi bidi haydnvi:

18 For I consider that the 
sufferings of this present time are 
not worthy to be compared with 
the glory which shall be revealed 
in us.

19 Եւ ամբողջ ստեղծագործութիւնը 
ակնդէտ կը սպասէ, որ Աստուած իր 
որդիները յայտնէ։

19 Yev ampoghch 
sdeghdzakordzootyoonŭ agnted 
gŭ sbase, vor Asdvadz ir vortinerŭ 
haydne:

19 For the earnest expectation of 
the creation eagerly waits for the 
revealing of the sons of God.

20 Արդարեւ, ստեղծագործութիւնը 
ինք եւս մարդուն հետ ակամայ 
դատապարտութեան ենթարկուեցաւ 
Աստուծոյ հրամանովը, որ սակայն 
նաեւ սա յոյսը տուաւ,

20 Artarev, 
sdeghdzakordzootyoonŭ ink 
yevs martoon hed agama 
tadabardootyan yentargvetsav 
Asdoodzo hramanovŭ, vor sagayn 
nayev sa hooysŭ dvav,

20 For the creation was subjected 
to futility, not willingly, but 
because of Him who subjected it in 
hope;



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 16 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

21 թէ ստեղծագործութիւնը ինք 
եւս պիտի ազատագրուի փճացումի 
դատապարտութենէն, մասնակից 
դառնալու համար Աստուծոյ 
որդիներուն ազատութեան ու 
փառքին։

21 te sdeghdzakordzootyoonŭ ink 
yevs bidi azadakrvi pjatsoomi 
tadabardootenen, masnagits 
taṙnaloo hamar Asdoodzo 
vortineroon azadootyan oo paṙkin:

21 because the creation itself also 
will be delivered from the bondage 
of corruption into the glorious 
liberty of the children of God.

22 Եւ գիտենք թէ մինչեւ հիմա 
ամբողջ ստեղծագործութիւնը 
երկունքով կը հեծէ՝ այդ 
ազատագրութեան հասնելու համար։

22 Yev kidenk te minchev hima 
ampoghch sdeghdzakordzootyoonŭ 
yergoonkov gŭ hedze՝ ayt 
azadakrootyan hasneloo hamar:

22 For we know that the whole 
creation groans and labors with 
birth pangs together until now.

23 Բայց ո՛չ միայն 
ստեղծագործութիւնը, այլ մենք 
եւս, որ Սուրբ Հոգին ստացած ենք 
իբրեւ Աստուծոյ պարգեւներուն 
երախայրիքը, մենք եւս ներքնապէս 
կը հեծենք՝ ակնդէտ սպասելով 
որդեգրութեան, այսինքն մեր 
մարմինին փրկութեան։

23 Payts vo՛ch miayn 
sdeghdzakordzootyoonŭ, ayl menk 
yevs, vor Soorp Hokin sdatsadz 
yenk iprev Asdoodzo barkevneroon 
yerakhayrikŭ, menk yevs 
nerknabes gŭ hedzenk՝ agnted 
sbaselov vortekrootyan, aysinkn 
mer marminin prgootyan:

23 Not only that, but we also who 
have the firstfruits of the Spirit, 
even we ourselves groan within 
ourselves, eagerly waiting for the 
adoption, the redemption of our 
body.

24 Այս յոյսով էր որ փրկուեցանք։ 
Արդ, երբ յուսացուածը կը տեսնուի՝ 
ա՛լ յոյս չէ. որովհետեւ մարդ ինչո՞ւ 
պիտի յուսայ բանի մը՝ որ արդէն կը 
տեսնէ։

24 Ays hooysov er vor prgvetsank: 
Art, yerp hoosatsvadzŭ gŭ desnvi՝ 
a՛l hooys che. vorovhedev mart 
incho՞o bidi hoosa pani mŭ՝ vor 
arten gŭ desne:

24 For we were saved in this hope, 
but hope that is seen is not hope; 
for why does one still hope for 
what he sees?

25 Ընդհակառակը, կը յուսանք բանի 
մը՝ որ չենք տեսներ եւ որուն կը 
սպասենք համբերութեամբ։

25 Ŭnthagaṙagŭ, gŭ hoosank pani 
mŭ՝ vor chenk desner yev voroon 
gŭ sbasenk hamperootyamp:

25 But if we hope for what we do 
not see, we eagerly wait for it with 
perseverance.
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26 Ճիշդ նոյն ձեւով ալ, Սուրբ 
Հոգին օգնութեան կը հասնի մեր 
տկարութեան. որովհետեւ մենք որ 
կ’աղօթենք՝ չենք գիտեր թէի՛նչպէս 
պէտք է աղօթել. բայց Հոգին ինք 
մեզի համար կը բարեխօսէ անմռունչ 
հառաչանքներով,

26 Jisht nooyn tzevov al, Soorp 
Hokin oknootyan gŭ hasni mer 
dgarootyan. vorovhedev menk vor 
g’aghotenk՝ chenk kider tei՛nchbes 
bedk e aghotel. payts Hokin 
ink mezi hamar gŭ parekhose 
anmṙoonch haṙachanknerov,

26 Likewise the Spirit also helps 
in our weaknesses. For we do not 
know what we should pray for as 
we ought, but the Spirit Himself 
makes intercession for us with 
groanings which cannot be uttered.

27 եւ Աստուած որ սիրտերը կը 
քննէ՝ գիտէ թէ ի՛նչ կը խորհի Սուրբ 
Հոգին, որովհետեւ անիկա Աստուծոյ 
կամքին համաձայն կը բարեխօսէ 
հաւատացեալներուն համար։

27 yev Asdvadz vor sirderŭ gŭ 
knne՝ kide te i՛nch gŭ khorhi Soorp 
Hokin, vorovhedev aniga Asdoodzo 
gamkin hamatzayn gŭ parekhose 
havadatsyalneroon hamar:

27 Now He who searches the 
hearts knows what the mind of 
the Spirit is, because He makes 
intercession for the saints 
according to the will of God.

28 Գիտենք, թէ Աստուած բարիին 
համար գործակից կ’ըլլայ անոնց՝ 
որոնք կը սիրեն զինք եւ իր ծրագրին 
համաձայն իրեն կանչուած են։

28 Kidenk, te Asdvadz pariin 
hamar kordzagits g’ŭlla anonts՝ 
voronk gŭ siren zink yev ir 
dzrakrin hamatzayn iren 
ganchvadz yen:

28 And we know that all things 
work together for good to those 
who love God, to those who are the 
called according to His purpose.

29 Որովհետեւ, Աստուած զանոնք 
սկիզբէն կը ճանչնար եւ սկիզբէն ալ 
սահմանեց որ իր Որդիին հարազատ 
պատկերը ըլլան, որպէսզի Յիսուս 
բազմաթիւ եղբայրներու մէջ 
անդրանիկը ըլլայ։

29 Vorovhedev, Asdvadz zanonk 
sgizpen gŭ janchnar yev sgizpen al 
sahmanets vor ir Vortiin harazad 
badgerŭ ŭllan, vorbeszi Hisoos 
pazmativ yeghpayrneroo mech 
antranigŭ ŭlla:

29 For whom He foreknew, He also 
predestined to be conformed to the 
image of His Son, that He might 
be the firstborn among many 
brethren.

30 Սկիզբէն այդ սահմանուածները 
նաեւ կանչեց, եւ կանչուածները նաեւ 
արդարացուց, եւ արդարացածներն 
ալ փառաւորեց։

30 Sgizpen ayt sahmanvadznerŭ 
nayev ganchets, yev 
ganchvadznerŭ nayev artaratsoots, 
yev artaratsadznern al paṙavorets:

30 Moreover whom He 
predestined, these He also called; 
whom He called, these He also 
justified; and whom He justified, 
these He also glorified.
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31 Ի՞նչ կրնանք ըսել այս բոլորին 
դիմաց։ Եթէ Աստուած մեր կողմն է, 
ո՞վ կրնայ մեզի հակառակ ըլլալ։

31 I՞nch grnank ŭsel ays polorin 
timats: Yete Asdvadz mer goghmn 
e, o՞v grna mezi hagaṙag ŭllal:

31 What then shall we say to these 
things? If God is for us, who can be 
against us?

32 Եթէ Աստուած իր Որդիին 
չխնայեց, այլ՝ մինչեւ իսկ զայն 
մահուան մատնեց մեզի համար, անոր 
հետ նաեւ ամէն բան պիտի չշնորհէ՞ 
մեզի։

32 Yete Asdvadz ir Vortiin 
chkhnayets, ayl՝ minchev isg zayn 
mahvan madnets mezi hamar, 
anor hed nayev amen pan bidi 
chshnorhe՞ mezi:

32 He who did not spare His own 
Son, but delivered Him up for us 
all, how shall He not with Him 
also freely give us all things?

33 Ո՞վ է որ պիտի մեղադրէ Աստուծոյ 
ընտրեալները։ Ո՛չ ոք, քանի Աստուած 
է արդարացնողը։

33 O՞v e vor bidi meghatre 
Asdoodzo ŭndryalnerŭ: Vo՛ch vok, 
kani Asdvadz e artaratsnoghŭ:

33 Who shall bring a charge 
against God's elect? It is God who 
justifies.

34 Կամ ո՞վ պիտի դատապարտէ։ 
Յիսուս Քրիստո՞սը, որ մեզի համար 
մեռաւ՝ բայց մանաւանդ յարութիւն 
առաւ, եւ հիմա Աստուծոյ աջ կողմն 
է ու կը բարեխօսէ մեզի համար։ 
Անշուշտ ո՛չ։

34 Gam o՞v bidi tadabarde: Hisoos 
Krisdo՞sŭ, vor mezi hamar meṙav՝ 
payts manavant harootyoon aṙav, 
yev hima Asdoodzo ach goghmn 
e oo gŭ parekhose mezi hamar: 
Anshooshd vo՛ch:

34 Who is he who condemns? It is 
Christ who died, and furthermore 
is also risen, who is even at the 
right hand of God, who also makes 
intercession for us.

35 Ո՞վ կրնայ, ուրեմն, մեզ բաժնել 
Քրիստոսի սէրէն. նեղութի՞ւնը, 
անձկութի՞ւնը, հալածա՞նքը, սո՞վը, 
մերկութի՞ւնը, վտա՞նգը կամ սո՞ւրը։

35 O՞v grna, ooremn, mez pajhnel 
Krisdosi seren. neghootyo՞onŭ, 
antzgootyo՞onŭ, haladza՞nkŭ, so՞vŭ, 
mergootyo՞onŭ, vda՞nkŭ gam so՞orŭ:

35 Who shall separate us from the 
love of Christ? Shall tribulation, or 
distress, or persecution, or famine, 
or nakedness, or peril, or sword?

36 Ինչպէս Սաղմոսներուն մէջ 
գրուած է.‑ «Քեզի համար՝ մարդիկ 
մեզ կը սպաննեն ամէն օր. ոչխարի 
պէս սպանդանոց կը տանին»։

36 Inchbes Saghmosneroon 
mech krvadz e.‑ «Kezi hamar՝ 
martig mez gŭ sbannen amen 
or. vochkhari bes sbantanots gŭ 
danin»:

36 As it is written: “For Your sake 
we are killed all day long; We 
are accounted as sheep for the 
slaughter.”

37 Բայց այս բոլորէն շա՜տ աւելի 
յաղթական դուրս կու գանք շնորհիւ 
անոր՝ որ մեզ սիրեց։

37 Payts ays poloren sha՜d 
aveli haghtagan toors goo kank 
shnorhiv anor՝ vor mez sirets:

37 Yet in all these things we are 
more than conquerors through 
Him who loved us.
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38 Որովհետեւ համոզուած եմ, որ ո՛չ 
մահը եւ ո՛չ կեանքը, ո՛չ հրեշտակները, 
ո՛չ չար ոգիներու իշխանութիւնները, 
ո՛չ ներկան եւ ո՛չ գալիքը, ո՛չ ալ ոեւէ 
զօրութիւն,

38 Vorovhedev hamozvadz yem, 
vor vo՛ch mahŭ yev vo՛ch gyankŭ, 
vo՛ch hreshdagnerŭ, vo՛ch char 
vokineroo ishkhanootyoonnerŭ, 
vo՛ch nergan yev vo՛ch kalikŭ, vo՛ch 
al voyeve zorootyoon,

38 For I am persuaded that 
neither death nor life, nor angels 
nor principalities nor powers, nor 
things present nor things to come,

39 ո՛չ վերին եւ ո՛չ ալ ներքին 
աշխարհները, ո՛չ ալ ուրիշ 
ստեղծագործութիւն մը կրնայ 
մեզ բաժնել Աստուծոյ սէրէն, որ 
մենք ճանչցանք մեր Տիրոջ Յիսուս 
Քրիստոսի միջոցաւ։ ֍

39 vo՛ch verin yev vo՛ch al nerkin 
ashkharhnerŭ, vo՛ch al oorish 
sdeghdzakordzootyoon mŭ grna 
mez pajhnel Asdoodzo seren, vor 
menk janchtsank mer Diroch 
Hisoos Krisdosi michotsav: ֍

39 nor height nor depth, nor any 
other created thing, shall be able 
to separate us from the love of 
God which is in Christ Jesus our 
Lord. ֍
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Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի 
Յիսուսի Քրիստոսի ըստ Մատթէոսի Յիսուսի Քրիստոսի ըստ Մատթէոսի 

10 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Srpo Avedarani Ŭntertsvadzs Srpo Avedarani 
Hisoosi Krisdosi ŭsd Madteosi Hisoosi Krisdosi ŭsd Madteosi 

10 (ARWZ)

A Reading from the Holy Gospel A Reading from the Holy Gospel 
of Jesus Christ according to of Jesus Christ according to 

Matthew Matthew 10 (NKJV)

1 Յիսուս իր մօտ կանչեց 
տասներկու աշակերտները եւ անոնց 
իշխանութիւն տուաւ՝ պիղծ ոգիները 
իրենց հնազանդեցնելու եւ մարդոցմէ 
դուրս հանելու զանոնք, ինչպէս 
նաեւ բժշկելու բոլոր ցաւերն ու 
հիւանդութիւնները։

1 Hisoos ir mod ganchets 
dasnergoo ashagerdnerŭ 
yev anonts ishkhanootyoon 
dvav՝ bighdz vokinerŭ irents 
hnazantetsneloo yev martotsme 
toors haneloo zanonk, inchbes 
nayev pjhshgeloo polor tsavern oo 
hivantootyoonnerŭ:

1 And when He had called His 
twelve disciples to Him, He gave 
them power over unclean spirits, 
to cast them out, and to heal all 
kinds of sickness and all kinds of 
disease.

2 Տասներկու առաքեալներուն 
անուններն են.‑ Առաջին՝ Սիմոն, որ 
Պետրոս կոչուեցաւ, եւ եղբայրը՝ 
Անդրէաս,

2 Dasnergoo aṙakyalneroon 
anoonnern yen.‑ Aṙachin՝ Simon, 
vor Bedros gochvetsav, yev 
yeghpayrŭ՝ Antreas,

2 Now the names of the twelve 
apostles are these: first, Simon, 
who is called Peter, and Andrew 
his brother; James the son of 
Zebedee, and John his brother;

3 Զեբեդէոսի որդիները՝ Յակոբոս եւ 
եղբայրը Յովհաննէս, Փիլիպպոս եւ 
Բարթողոմէոս, Թովմաս եւ Մատթէոս 
մաքսաւոր, Ալփէոսի որդին՝ 
Յակոբոս, եւ Ղեբէոս, որ Թադէոս 
կոչուեցաւ,

3 Zepeteosi vortinerŭ՝ Hagopos yev 
yeghpayrŭ Hovhannes, Pilibbos 
yev Partoghomeos, Tovmas yev 
Madteos maksavor, Alpeosi vortin՝ 
Hagopos, yev Ghepeos, vor Tateos 
gochvetsav,

3 Philip and Bartholomew; 
Thomas and Matthew the tax 
collector; James the son of 
Alphaeus, and Lebbaeus, whose 
surname was Thaddaeus;

4 Սիմոն Նախանձայոյզ եւ Յուդա 
Իսկարիոտացի, որ մատնեց զինք։

4 Simon Nakhantzahooyz yev 
Hoota Isgariodatsi, vor madnets 
zink:

4 Simon the Cananite, and Judas 
Iscariot, who also betrayed Him.
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5 Յիսուս այս տասներկու 
աշակերտները ղրկեց՝ անոնց 
պատուիրելով.‑ Մի՛ երթաք 
հեթանոսներուն շրջանները եւ 
Սամարացիներուն քաղաքները մի՛ 
մտնէք,

5 Hisoos ays dasnergoo 
ashagerdnerŭ ghrgets՝ 
anonts badvirelov.‑ Mi՛ yertak 
hetanosneroon shrchannerŭ yev 
Samaratsineroon kaghaknerŭ mi՛ 
mdnek,

5 These twelve Jesus sent out and 
commanded them, saying: “Do not 
go into the way of the Gentiles, 
and do not enter a city of the 
Samaritans.

6 այլ մասնաւորաբար գացէք 
Իսրայէլի կորսուած ոչխարներուն։

6 ayl masnavorapar katsek 
Israyeli gorsvadz vochkharneroon:

6 “But go rather to the lost sheep 
of the house of Israel.

7 Ու երբ կ’երթաք, քարոզեցէք՝ թէ 
երկինքի արքայութիւնը մօտեցած է։

7 Oo yerp g’ertak, karozetsek՝ te 
yerginki arkayootyoonŭ modetsadz 
e:

7 “And as you go, preach, saying, 
‘The kingdom of heaven is at 
hand.’

8 Հիւանդները բժշկեցէք, բորոտները 
մաքրեցէք, չար ոգիները հանեցէք։ 
Ձրի առիք, ձրի ալ տուէք։

8 Hivantnerŭ pjhshgetsek, 
porodnerŭ makretsek, char 
vokinerŭ hanetsek: Tzri aṙik, tzri 
al dvek:

8 “Heal the sick, cleanse the 
lepers, raise the dead, cast out 
demons. Freely you have received, 
freely give.

9 Ձեր գօտիներուն մէջ ո՛չ ոսկի, 
ո՛չ արծաթ եւ ո՛չ ալ պղինձ դրամ 
ունեցէք։

9 Tzer kodineroon mech vo՛ch 
vosgi, vo՛ch ardzat yev vo՛ch al 
bghintz tram oonetsek:

9 “Provide neither gold nor silver 
nor copper in your money belts,

10 Ճամբու համար ո՛չ պարկ առէք, 
ո՛չ աւելորդ հագուստ, ո՛չ կօշիկ եւ ո՛չ 
գաւազան։ Քանի աշխատողը արժանի 
է իր օրապահիկին։

10 Jampoo hamar vo՛ch barg 
aṙek, vo՛ch avelort hakoosd, 
vo՛ch goshig yev vo՛ch kavazan: 
Kani ashkhadoghŭ arjhani e ir 
orabahigin:

10 “nor bag for your journey, nor 
two tunics, nor sandals, nor staffs; 
for a worker is worthy of his food.

11 Երբ քաղաք մը կամ գիւղ մը 
մտնէք, տեսէք թէ ո՛վ արժանաւոր է 
ձեզ ընդունելու. հոն մնացէք մինչեւ 
որ մեկնիք հոնկէ։

11 Yerp kaghak mŭ gam kyoogh 
mŭ mdnek, desek te o՛v arjhanavor 
e tzez ŭntooneloo. hon mnatsek 
minchev vor megnik honge:

11 “Now whatever city or town you 
enter, inquire who in it is worthy, 
and stay there till you go out.
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12 Եւ երբ տունը մտնէք, տանտիրոջ 
բարեւեցէք ըսելով. «Ողջոյն ձեզի»։

12 Yev yerp doonŭ mdnek, 
dandiroch parevetsek ŭselov. 
«Voghchooyn tzezi»:

12 “And when you go into a 
household, greet it.

13 Եթէ տնեցիները արժանաւոր 
են՝ ձեր ողջոյնին խաղաղութիւնը 
անոնց վրայ թող հանգչի, իսկ եթէ 
արժանաւոր չեն՝ այն ատեն ձեր 
ողջոյնը թող վերադառնայ ձեզի։

13 Yete dnetsinerŭ arjhanavor 
yen՝ tzer voghchooynin 
khaghaghootyoonŭ anonts vra togh 
hankchi, isg yete arjhanavor chen՝ 
ayn aden tzer voghchooynŭ togh 
verataṙna tzezi:

13 “If the household is worthy, 
let your peace come upon it. But 
if it is not worthy, let your peace 
return to you.

14 Եւ եթէ տան մը կամ քաղաքի մը 
բնակիչները ձեզ չընդունին եւ ձեր 
խօսքը չլսեն, այդտեղէն ելլելու ատեն 
ձեր ոտքի փոշին թօթուեցէք։

14 Yev yete dan mŭ gam kaghaki 
mŭ pnagichnerŭ tzez chŭntoonin 
yev tzer khoskŭ chlsen, aytdeghen 
yelleloo aden tzer vodki poshin 
totvetsek:

14 “And whoever will not receive 
you nor hear your words, when 
you depart from that house or city, 
shake off the dust from your feet.

15 Գիտցէք, որ Դատաստանի օրը 
Սոդոմի եւ Գոմորի բնակիչներուն 
պատիժը աւելի թեթեւ պիտի ըլլայ, 
քան թէ այդ քաղաքինը։

15 Kidtsek, vor Tadasdani orŭ 
Sotomi yev Komori pnagichneroon 
badijhŭ aveli tetev bidi ŭlla, kan te 
ayt kaghakinŭ:

15 “Assuredly, I say to you, it will 
be more tolerable for the land of 
Sodom and Gomorrah in the day of 
judgment than for that city!

16 Ահա կը ղրկեմ ձեզ իբրեւ 
ոչխարներ՝ գայլերու մէջ։ Ուստի 
խորագէտ եղէք օձերու պէս, եւ 
անմեղ՝ աղաւնիներու պէս։

16 Aha gŭ ghrgem tzez iprev 
vochkharner՝ kayleroo mech: Oosdi 
khoraked yeghek otzeroo bes, yev 
anmegh՝ aghavnineroo bes:

16 “Behold, I send you out as sheep 
in the midst of wolves. Therefore 
be wise as serpents and harmless 
as doves.

17 Զգո՛յշ եղէք, որովհետեւ պիտի 
գտնուին մարդիկ, որոնք ձեզ 
դատարան պիտի տանին եւ իրենց 
ժողովարաններուն մէջ ծեծեն։

17 Zko՛oysh yeghek, vorovhedev 
bidi kdnvin martig, voronk tzez 
tadaran bidi danin yev irents 
jhoghovaranneroon mech dzedzen:

17 “But beware of men, for they 
will deliver you up to councils and 
scourge you in their synagogues.
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18 Իմ պատճառովս ձեզ 
կառավարիչներու եւ թագաւորներու 
դիմաց պիտի հանեն, որպէսզի 
անոնց եւ բոլոր ազգերուն իմ մասիս 
վկայութիւն տաք։

18 Im badjaṙovs tzez 
gaṙavarichneroo yev takavorneroo 
timats bidi hanen, vorbeszi anonts 
yev polor azkeroon im masis 
vgayootyoon dak:

18 “You will be brought before 
governors and kings for My sake, 
as a testimony to them and to the 
Gentiles.

19 Արդ, երբ ձեզ դատելու տանին, 
մի՛ մտահոգուիք թէ ի՛նչ պիտի ըսէք 
եւ ի՛նչպէս. որովհետեւ ինչ որ պիտի 
ըսէք՝ այդ ժամուն պիտի տրուի ձեզի,

19 Art, yerp tzez tadeloo danin, mi՛ 
mdahokvik te i՛nch bidi ŭsek yev 
i՛nchbes. vorovhedev inch vor bidi 
ŭsek՝ ayt jhamoon bidi drvi tzezi,

19 “But when they deliver you up, 
do not worry about how or what 
you should speak. For it will be 
given to you in that hour what you 
should speak;

20 քանի խօսողը դուք պիտի չըլլաք, 
այլ ձեր Հօրը Հոգին պիտի խօսի ձեր 
միջոցաւ։

20 kani khosoghŭ took bidi 
chŭllak, ayl tzer Horŭ Hokin bidi 
khosi tzer michotsav:

20 “for it is not you who speak, 
but the Spirit of your Father who 
speaks in you.

21 Եղբայրը իր եղբայրը մահուան 
պիտի մատնէ, հայրը՝ իր զաւակը։ 
Զաւակներ իրենց ծնողներուն դէմ 
պիտի ելլեն եւ սպաննեն զանոնք։

21 Yeghpayrŭ ir yeghpayrŭ 
mahvan bidi madne, hayrŭ՝ 
ir zavagŭ: Zavagner irents 
dznoghneroon tem bidi yellen yev 
sbannen zanonk:

21 “Now brother will deliver up 
brother to death, and a father his 
child; and children will rise up 
against parents and cause them to 
be put to death.

22 Ամէն մարդ ձեզ պիտի ատէ իմ 
պատճառովս։ Բայց ով որ մինչեւ 
վերջը դիմանայ, անիկա պիտի 
փրկուի։

22 Amen mart tzez bidi ade im 
badjaṙovs: Payts ov vor minchev 
verchŭ timana, aniga bidi prgvi:

22 “And you will be hated by all 
for My name's sake. But he who 
endures to the end will be saved.

23 Եւ երբ հալածեն ձեզ քաղաքի 
մը մէջ, ուրիշ քաղաք մը փախէք, 
եւ եթէ հոնկէ ալ հալածեն՝ փախէք 
այլ քաղաք մը։ Վստահ գիտցէք, որ 
պիտի չկրնաք վերջացնել Իսրայէլի 
քաղաքները՝ Մարդու Որդիին 
գալուստէն առաջ։

23 Yev yerp haladzen tzez 
kaghaki mŭ mech, oorish kaghak 
mŭ pakhek, yev yete honge al 
haladzen՝ pakhek ayl kaghak mŭ: 
Vsdah kidtsek, vor bidi chgrnak 
verchatsnel Israyeli kaghaknerŭ՝ 
Martoo Vortiin kaloosden aṙach:

23 “When they persecute you 
in this city, flee to another. For 
assuredly, I say to you, you will 
not have gone through the cities 
of Israel before the Son of Man 
comes.



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 24 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

24 Աշակերտը իր ուսուցիչէն գերիվեր 
չէ, ոչ ալ ծառան՝ իր տիրոջմէն։

24 Ashagerdŭ ir oosootsichen 
keriver che, voch al dzaṙan՝ ir 
dirochmen:

24 “A disciple is not above his 
teacher, nor a servant above his 
master.

25 Հերիք է աշակերտին, որ իր 
ուսուցիչին պէս ըլլայ, եւ ծառային՝ 
իր տիրոջ պէս։ Եթէ տանտէրը 
Բէեղզեբուղ կոչեցին, հարկաւ նոյնը 
աւելիով պիտի ըսեն անոր ընտանիքի 
անդամներուն։

25 Herik e ashagerdin, vor ir 
oosootsichin bes ŭlla, yev dzaṙayin՝ 
ir diroch bes: Yete danderŭ 
Peyeghzepoogh gochetsin, hargav 
nooynŭ aveliov bidi ŭsen anor 
ŭndaniki antamneroon:

25 “It is enough for a disciple 
that he be like his teacher, and 
a servant like his master. If 
they have called the master of 
the house Beelzebub, how much 
more will they call those of his 
household!

26 Հետեւաբար անոնցմէ մի՛ 
վախնաք։ Չկայ ծածուկ բան որ 
չյայտնուի եւ կամ գաղտնի բան որ 
չգիտցուի։

26 Hedevapar anontsme mi՛ 
vakhnak: Chga dzadzoog pan vor 
ch‑haydnvi yev gam kaghdni pan 
vor chkidtsvi:

26 “Therefore do not fear them. 
For there is nothing covered that 
will not be revealed, and hidden 
that will not be known.

27 Ինչ որ մութին մէջ կ’ըսեմ ձեզի՝ 
օր ցերեկով յայտարարեցէք, եւ 
ինչ որ ձեզի առանձնութեան մէջ 
կ’ըսեմ՝ տանիքներէն բարձրաձայն 
քարոզեցէք։

27 Inch vor mootin mech g’ŭsem 
tzezi՝ or tseregov haydararetsek, 
yev inch vor tzezi aṙantznootyan 
mech g’ŭsem՝ danikneren 
partzratzayn karozetsek:

27 “Whatever I tell you in the 
dark, speak in the light; and what 
you hear in the ear, preach on the 
housetops.

28 Մի՛ վախնաք անոնցմէ, որոնք 
մարմինը կը սպաննեն եւ սակայն 
հոգին չեն կրնար սպաննել։ Բայց դուք 
վախցէք մանաւանդ անկէ, որ կրնայ 
թէ՛ հոգին եւ թէ՛ մարմինը կորուստի 
մատնել դժոխքին մէջ։

28 Mi՛ vakhnak anontsme, voronk 
marminŭ gŭ sbannen yev sagayn 
hokin chen grnar sbannel: Payts 
took vakhtsek manavant ange, 
vor grna te՛ hokin yev te՛ marminŭ 
goroosdi madnel tjhokhkin mech:

28 “And do not fear those who kill 
the body but cannot kill the soul. 
But rather fear Him who is able to 
destroy both soul and body in hell.

29 Երկու ճնճղուկը հինգ դահեկան 
չ’ա՞րժեր. եւ սակայն անոնցմէ մէկն 
իսկ գետին չ’իյնար առանց ձեր Հօրը 
գիտութեան։

29 Yergoo jnjghoogŭ hink tahegan 
ch’a՞rjher. yev sagayn anontsme 
megn isg kedin ch’iynar aṙants 
tzer Horŭ kidootyan:

29 “Are not two sparrows sold for 
a copper coin? And not one of them 
falls to the ground apart from your 
Father's will.
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30 Գալով ձեզի, ձեր գլխուն 
իւրաքանչիւր մազն իսկ համրուած է։

30 Kalov tzezi, tzer klkhoon 
yoorakanchyoor mazn isg 
hamrvadz e:

30 “But the very hairs of your head 
are all numbered.

31 Հետեւաբար մի՛ վախնաք, 
որովհետեւ դուք բոլոր ճնճղուկներէն 
աւելի արժէք ունիք Աստուծոյ աչքին։

31 Hedevapar mi՛ vakhnak, 
vorovhedev took polor 
jnjghoogneren aveli arjhek oonik 
Asdoodzo achkin:

31 “Do not fear therefore; you 
are of more value than many 
sparrows.

32 Ով որ մարդոց առջեւ դաւանի թէ 
ինծի կը հետեւի, ես ալ զայն ինծի 
հետեւորդ պիտի դաւանիմ Հօրս 
դիմաց, որ երկինքի մէջ է։

32 Ov vor martots aṙchev tavani te 
indzi gŭ hedevi, yes al zayn indzi 
hedevort bidi tavanim Hors timats, 
vor yerginki mech e:

32 “Therefore whoever confesses 
Me before men, him I will also 
confess before My Father who is in 
heaven.

33 Իսկ ով որ զիս ուրանայ մարդոց 
առջեւ, նոյնպէս ալ ես զինք պիտի 
ուրանամ Հօրս դիմաց, որ երկինքի 
մէջ է։

33 Isg ov vor zis oorana martots 
aṙchev, nooynbes al yes zink bidi 
ooranam Hors timats, vor yerginki 
mech e:

33 “But whoever denies Me before 
men, him I will also deny before 
My Father who is in heaven.

34 Մի՛ կարծէք թէ աշխարհին 
խաղաղութիւն բերելու եկայ։ Ո՛չ. 
չեկայ խաղաղութիւն բերելու, այլ՝ 
սուր։

34 Mi՛ gardzek te ashkharhin 
khaghaghootyoon pereloo yega: 
Vo՛ch. chega khaghaghootyoon 
pereloo, ayl՝ soor:

34 “Do not think that I came to 
bring peace on earth. I did not 
come to bring peace but a sword.

35 Քանի եկայ զաւակը հօրմէն 
բաժնելու, աղջիկը՝ մօրմէն, հարսը՝ 
կեսուրէն։

35 Kani yega zavagŭ hormen 
pajhneloo, aghchigŭ՝ mormen, 
harsŭ՝ gesooren:

35 “For I have come to ‘set a man 
against his father, a daughter 
against her mother, and a 
daughter‑in‑law against her 
mother‑in‑law’;

36 «Մարդուս թշնամիները իր 
ընտանիքի անդամները պիտի ըլլան»։

36 «Martoos tshnaminerŭ ir 
ŭndaniki antamnerŭ bidi ŭllan»:

36 “and ‘a man's enemies will be 
those of his own household.’
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37 Ով որ իր հայրն ու մայրը աւելի կը 
սիրէ քան զիս՝ արժանի չէ ինծի։ Եւ 
ով որ իր տղան կամ աղջիկը աւելի կը 
սիրէ քան զիս՝ արժանի չէ ինծի։

37 Ov vor ir hayrn oo mayrŭ aveli 
gŭ sire kan zis՝ arjhani che indzi: 
Yev ov vor ir dghan gam aghchigŭ 
aveli gŭ sire kan zis՝ arjhani che 
indzi:

37 “He who loves father or mother 
more than Me is not worthy of Me. 
And he who loves son or daughter 
more than Me is not worthy of Me.

38 Ան որ իր խաչը չ’առներ եւ ինծի չի 
հետեւիր, արժանի չէ ինծի։

38 An vor ir khachŭ ch’aṙner yev 
indzi chi hedevir, arjhani che 
indzi:

38 “And he who does not take his 
cross and follow after Me is not 
worthy of Me.

39 Ով որ իր կեանքը իրեն կը պահէ՝ 
պիտի կորսնցնէ զայն, եւ ով որ իր 
կեանքը կը կորսնցնէ ինծի համար, 
պիտի գտնէ զայն։

39 Ov vor ir gyankŭ iren gŭ bahe՝ 
bidi gorsntsne zayn, yev ov vor ir 
gyankŭ gŭ gorsntsne indzi hamar, 
bidi kdne zayn:

39 “He who finds his life will lose 
it, and he who loses his life for My 
sake will find it.

40 Ան որ ձեզ կ’ընդունի՝ զիս 
ընդունած կ’ըլլայ, եւ ով որ զիս 
կ’ընդունի՝ զիս ղրկողը ընդունած 
կ’ըլլայ։

40 An vor tzez g’ŭntooni՝ zis 
ŭntoonadz g’ŭlla, yev ov vor zis 
g’ŭntooni՝ zis ghrgoghŭ ŭntoonadz 
g’ŭlla:

40 “He who receives you receives 
Me, and he who receives Me 
receives Him who sent Me.

41 Ով որ մարգարէ մը կ’ընդունի 
մարգարէ ըլլալուն համար՝ 
մարգարէի յատուկ վարձատրութիւն 
պիտի ստանայ, եւ ան որ արդար մը 
կ’ընդունի արդար ըլլալուն համար՝ 
արդարի վարձատրութիւն պիտի 
ստանայ։

41 Ov vor markare mŭ g’ŭntooni 
markare ŭllaloon hamar՝ markarei 
hadoog vartzadrootyoon bidi 
sdana, yev an vor artar mŭ 
g’ŭntooni artar ŭllaloon hamar՝ 
artari vartzadrootyoon bidi sdana:

41 “He who receives a prophet in 
the name of a prophet shall receive 
a prophet's reward. And he who 
receives a righteous man in the 
name of a righteous man shall 
receive a righteous man's reward.

42 Եւ ով որ այս փոքրիկներէն 
մէկուն նոյնիսկ գաւաթ մը պաղ 
ջուր կու տայ խմելու՝ իմ աշակերտս 
ըլլալուն համար, վստահ եղէք 
որ իր վարձատրութիւնը պիտի 
չկորսնցնէ։ ֍

42 Yev ov vor ays pokrigneren 
megoon nooynisg kavat mŭ 
bagh choor goo da khmeloo՝ im 
ashagerds ŭllaloon hamar, vsdah 
yeghek vor ir vartzadrootyoonŭ 
bidi chgorsntsne: ֍

42 “And whoever gives one of 
these little ones only a cup of cold 
water in the name of a disciple, 
assuredly, I say to you, he shall by 
no means lose his reward.” ֍


