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Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ (Սղ. ՂԹ) Alleluia՜: Alleluia՜Alleluia՜: Alleluia՜: (Sgh. 99) Alleluia՜: Alleluia՜Alleluia՜: Alleluia՜: (Ps. 99)

Աղաղակեցէ՛ք առ Տէր, ամենա՛յն 
երկիր, ծառայեցէ՛ք Տեառն 
ուրախութեամբ։

Aghaghagetse՛k aṙ Der, amena՛yn 
yergir, dzaṙayetse՛k Dyaṙn 
oorakhootyamp:

Make a shout to the Lord, all 
lands; serve the Lord with 
gladness.

Մտէ՛ք առաջի Նորա ցնծութեամբ, 
ծաներո՛ւք, զի Նա է Տէր Աստուած 
մեր։

Mde՛k aṙachi Nora tsndzootyamp, 
dzanero՛ok, zi Na e Der Asdvadz 
mer:

Enter into his presence with joy; 
know that he is the Lord our God.

Նա արար զմեզ, եւ ոչ մեք էաք, մեք՝ 
ժողովուրդք եւ խաշն արօտի Նորա։

Na arar zmez, yev voch mek eak, 
mek՝ jhoghovoortk yev khashn 
arodi Nora:

It is he who made us and we were 
not by ourselves; we are his people 
and the sheep of his pasture.

Մտէ՛ք ընդ դրունս Նորա 
խոստովանութեամբ եւ 
օրհնութեամբ՝ ի յարկս Նորա։

Mde՛k ŭnt troons Nora 
khosdovanootyamp yev 
orhnootyamp՝ i hargs Nora:

Enter into his gates with 
thanksgiving; and into his courts 
with praise.

Խոստովա՛ն եղերուք Տեառն եւ 
օրհնեցէ՛ք զանուն Նորա։

Khosdova՛n yegherook Dyaṙn yev 
orhnetse՛k zanoon Nora:

Be thankful to the Lord; and bless 
his name.

Քաղցր է Տէր, յաւիտեան է 
ողորմութիւն Նորա, ազգէ մինչեւ 
յազգ է ճշմարտութիւն Նորա։

Kaghtsr e Der, havidyan e 
voghormootyoon Nora, azke 
minchev hazk e jshmardootyoon 
Nora:

The Lord is gracious, his mercy is 
everlasting; and his truth endures 
from generation to generation.

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, Pa՜ṙk Hor yev Vortvo yev Hokvooyn 
Srpo,

Glory to the Father and to the Son 
and to the Holy Spirit,

Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս 
յաւիտենից։ Ամէն։ ֍

Ayjhm yev mishd yev havidyans 
havidenits: Amen: ֍

Now and always and unto the ages 
of ages. Amen. ֍

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

ըստ Մատթէոս ըստ Մատթէոս 5.17‑48 (ARWZ)

Yergyooghatsootyamp lvarook Yergyooghatsootyamp lvarook 
srpo avedaranis Hisoosi Krisdosi srpo avedaranis Hisoosi Krisdosi 
vor ŭsd Madteos vor ŭsd Madteos 5.17‑48 (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. 

Matthew Matthew 5:17‑48 (NKJV)

17 Մի՛ կարծէք թէ եկայ Մովսէսի 
Օրէնքը կամ մարգարէներու 
ուսուցումները ջնջելու. չեկայ ջնջելու, 
այլ ամբողջացնելու։

17 Mi՛ gardzek te yega Movsesi 
Orenkŭ gam markareneroo 
oosootsoomnerŭ chncheloo. chega 
chncheloo, ayl ampoghchatsneloo:

17 “Do not think that I came to 
destroy the Law or the Prophets. 
I did not come to destroy but to 
fulfill.

18 Հաստատ գիտցէք, որ բոլոր 
Օրէնքն ու մարգարէութիւնները կէտ 
առ կէտ պիտի իրականանան՝ առանց 
բառ մը իսկ դուրս ձգելու, մինչեւ գայ 
այն օրը, երբ այս երկինքն ու երկիրը 
պիտի անցնին։

18 Hasdad kidtsek, vor polor 
Orenkn oo markareootyoonnerŭ 
ged aṙ ged bidi iragananan՝ aṙants 
paṙ mŭ isg toors tzkeloo, minchev 
ka ayn orŭ, yerp ays yerginkn oo 
yergirŭ bidi antsnin:

18 “For assuredly, I say to you, 
till heaven and earth pass away, 
one jot or one tittle will by no 
means pass from the law till all is 
fulfilled.

19 Ով որ ամենափոքր պատուիրանն 
իսկ զանց ընէ եւ ուրիշներուն 
ալ այդպէս սորվեցնէ, երկինքի 
արքայութեան մէջ յետինը պիտի 
նկատուի։ Իսկ ով որ գործադրէ 
պատուիրանները եւ ուսուցանէ, մեծ 
պիտի ըլլայ երկինքի արքայութեան 
մէջ։

19 Ov vor amenapokr badvirann 
isg zants ŭne yev oorishneroon 
al aytbes sorvetsne, yerginki 
arkayootyan mech hedinŭ bidi 
ngadvi: Isg ov vor kordzatre 
badvirannerŭ yev oosootsane, 
medz bidi ŭlla yerginki 
arkayootyan mech:

19 “Whoever therefore breaks 
one of the least of these 
commandments, and teaches men 
so, shall be called least in the 
kingdom of heaven; but whoever 
does and teaches them, he shall 
be called great in the kingdom of 
heaven.

20 Կ’ըսեմ ձեզի, եթէ Աստուծոյ 
պատուիրաններուն նկատմամբ ձեր 
հաւատարմութիւնը Փարիսեցիներուն 
եւ Օրէնքի ուսուցիչներուն ունեցած 
հաւատարմութենէն աւելի 
չըլլայ՝ պիտի չմտնէք երկինքի 
արքայութիւնը։

20 G’ŭsem tzezi, yete Asdoodzo 
badviranneroon ngadmamp 
tzer havadarmootyoonŭ 
Parisetsineroon yev Orenki 
oosootsichneroon oonetsadz 
havadarmootenen aveli chŭlla՝ bidi 
chmdnek yerginki arkayootyoonŭ:

20 “For I say to you, that unless 
your righteousness exceeds the 
righteousness of the scribes and 
Pharisees, you will by no means 
enter the kingdom of heaven.
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21 Լսեր էք որ անցեալին ըսուած է. 
«Մի՛ սպաններ, որովհետեւ ան որ կը 
սպաննէ՝ պիտի դատապարտուի»։

21 Lser ek vor antsyalin ŭsvadz e. 
«Mi՛ sbanner, vorovhedev an vor gŭ 
sbanne՝ bidi tadabardvi»:

21 “You have heard that it was 
said to those of old, ‘You shall not 
murder, and whoever murders will 
be in danger of the judgment.’

22 Իսկ ես կ’ըսեմ ձեզի.‑ Ով որ առանց 
պատճառի իր եղբօր դէմ բարկանայ, 
դատարան պիտի յանձնուի։ Ով որ 
իր եղբայրը յիմար կոչէ, Ատեան 
պիտի բերուի. եւ ով որ իր եղբայրը 
անմիտ կոչէ, դժոխքի կրակին պիտի 
դատապարտուի։

22 Isg yes g’ŭsem tzezi.‑ Ov vor 
aṙants badjaṙi ir yeghpor tem 
pargana, tadaran bidi hantznvi: 
Ov vor ir yeghpayrŭ himar goche, 
Adyan bidi pervi. yev ov vor ir 
yeghpayrŭ anmid goche, tjhokhki 
gragin bidi tadabardvi:

22 “But I say to you that whoever 
is angry with his brother without 
a cause shall be in danger of the 
judgment. And whoever says to his 
brother, ‘Raca!’ shall be in danger 
of the council. But whoever says, 
‘You fool!’ shall be in danger of hell 
fire.

23 Եթէ զոհարանին վրայ ընծադ 
Աստուծոյ մատուցանելու ատեն յիշես 
որ եղբայրդ վշտացած է քեզմէ,

23 Yete zoharanin vra ŭndzat 
Asdoodzo madootsaneloo aden 
hishes vor yeghpayrt vshdatsadz e 
kezme,

23 “Therefore if you bring your gift 
to the altar, and there remember 
that your brother has something 
against you,

24 ձգէ՛ ընծադ զոհարանին առջեւ, 
գնա նախ հաշտուէ՛ եղբօրդ հետ եւ 
ա՛պա եկուր եւ ընծադ Աստուծոյ 
մատուցանէ։

24 tzke՛ ŭndzat zoharanin aṙchev, 
kna nakh hashdve՛ yeghport 
hed yev a՛ba yegoor yev ŭndzat 
Asdoodzo madootsane:

24 “leave your gift there before 
the altar, and go your way. First 
be reconciled to your brother, and 
then come and offer your gift.

25 Երբ մէկը խնդիր ունի քեզի հետ 
եւ դատի կը կանչէ քեզ, սկիզբէն 
համաձայնութեան եկուր անոր հետ՝ 
դատարան չինկած, այլապէս քեզ 
դատաւորին կը յանձնէ, դատաւորն 
ալ՝ ոստիկանին, եւ բանտ կը 
նետուիս։

25 Yerp megŭ khntir ooni kezi hed 
yev tadi gŭ ganche kez, sgizpen 
hamatzaynootyan yegoor anor hed՝ 
tadaran chingadz, aylabes kez 
tadavorin gŭ hantzne, tadavorn al՝ 
vosdiganin, yev pand gŭ nedvis:

25 “Agree with your adversary 
quickly, while you are on the way 
with him, lest your adversary 
deliver you to the judge, the judge 
hand you over to the officer, and 
you be thrown into prison.

26 Վստահ եղիր թէ բանտէն պիտի 
չելլես, մինչեւ որ տուգանքիդ վերջին 
դահեկանը չվճարես։

26 Vsdah yeghir te panden bidi 
chelles, minchev vor dookankit 
verchin taheganŭ chvjares:

26 “Assuredly, I say to you, you 
will by no means get out of there 
till you have paid the last penny.
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27 Լսեր էք որ ըսուած է. «Մի՛ շնար»։ 27 Lser ek vor ŭsvadz e. «Mi՛ 
shnar»:

27 “You have heard that it was 
said to those of old, ‘You shall not 
commit adultery.’

28 Իսկ ես կ’ըսեմ ձեզի, թէ ո՛վ որ 
ցանկութեամբ նայի ոեւէ կնոջ՝ արդէն 
իսկ իր սիրտին մէջ շնութիւն ըրած 
կ’ըլլայ անոր հետ։

28 Isg yes g’ŭsem tzezi, te o՛v 
vor tsangootyamp nayi voyeve 
gnoch՝ arten isg ir sirdin mech 
shnootyoon ŭradz g’ŭlla anor hed:

28 “But I say to you that whoever 
looks at a woman to lust for her 
has already committed adultery 
with her in his heart.

29 Եթէ աջ աչքդ քեզ կը 
գայթակղեցնէ, հանէ եւ նետէ՛ 
զայն, որովհետեւ նախընտրելի է 
որ անդամներէդ մէկը կորսնցնես, 
քան թէ ամբողջ մարմինով դժոխք 
նետուիս։

29 Yete ach achkt kez gŭ 
kaytagghetsne, hane yev nede՛ 
zayn, vorovhedev nakhŭndreli e 
vor antamneret megŭ gorsntsnes, 
kan te ampoghch marminov 
tjhokhk nedvis:

29 “If your right eye causes you to 
sin, pluck it out and cast it from 
you; for it is more profitable for 
you that one of your members 
perish, than for your whole body to 
be cast into hell.

30 Եթէ աջ ձեռքդ քեզ կը 
գայթակղեցնէ, կտրէ եւ նետէ՛ 
զայն, որովհետեւ նախընտրելի է 
որ անդամներէդ մէկը կորսնցնես, 
քան թէ ամբողջ մարմինով դժոխք 
նետուիս։

30 Yete ach tzeṙkt kez gŭ 
kaytagghetsne, gdre yev nede՛ 
zayn, vorovhedev nakhŭndreli e 
vor antamneret megŭ gorsntsnes, 
kan te ampoghch marminov 
tjhokhk nedvis:

30 “And if your right hand causes 
you to sin, cut it off and cast it 
from you; for it is more profitable 
for you that one of your members 
perish, than for your whole body to 
be cast into hell.

31 Ըսուած է նաեւ. «Ով որ իր կինը 
կ’արձակէ, անոր արձակման թուղթ 
թող տայ»։

31 Ŭsvadz e nayev. «Ov vor ir ginŭ 
g’artzage, anor artzagman tooght 
togh da»:

31 “Furthermore it has been said, 
‘Whoever divorces his wife, let him 
give her a certificate of divorce.’

32 Իսկ ես կ’ըսեմ ձեզի.‑ Ան որ 
առանց պոռնկութեան պատճառի 
իր կինը կ’արձակէ, ինք պատճառ 
կը դառնայ անոր շնութիւն ընելուն։ 
Նոյնպէս, շնութիւն ըրած կ’ըլլայ ան՝ 
որ կ’ամուսնանայ արձակուած կնոջ 
հետ։

32 Isg yes g’ŭsem tzezi.‑ An vor 
aṙants boṙngootyan badjaṙi ir ginŭ 
g’artzage, ink badjaṙ gŭ taṙna anor 
shnootyoon ŭneloon: Nooynbes, 
shnootyoon ŭradz g’ŭlla an՝ vor 
g’amoosnana artzagvadz gnoch 
hed:

32 “But I say to you that whoever 
divorces his wife for any reason 
except sexual immorality causes 
her to commit adultery; and 
whoever marries a woman who is 
divorced commits adultery.
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33 Լսեր էք նաեւ որ անցեալին 
ըսուած է. «Երդմնազանց մի՛ ըլլար, 
այլ կատարէ ինչ որ երդուած էիր 
Տիրոջ»։

33 Lser ek nayev vor antsyalin 
ŭsvadz e. «Yertmnazants mi՛ ŭllar, 
ayl gadare inch vor yertvadz eir 
Diroch»:

33 “Again you have heard that 
it was said to those of old, ‘You 
shall not swear falsely, but shall 
perform your oaths to the Lord.’

34 Իսկ ես կ’ըսեմ ձեզի.‑ Բնաւ երդում 
մի՛ ընէք, ո՛չ երկինքի վրայ՝ որովհետեւ 
Աստուծոյ գահն է,

34 Isg yes g’ŭsem tzezi.‑ Pnav 
yertoom mi՛ ŭnek, vo՛ch yerginki 
vra՝ vorovhedev Asdoodzo kahn e,

34 “But I say to you, do not swear 
at all: neither by heaven, for it is 
God's throne;

35 ո՛չ երկրի վրայ՝ որովհետեւ 
անոր ոտքին պատուանդանն է, ո՛չ 
Երուսաղէմի վրայ՝ որովհետեւ Մեծ 
Թագաւորին՝ Աստուծոյ քաղաքն է,

35 vo՛ch yergri vra՝ vorovhedev 
anor vodkin badvantann e, vo՛ch 
Yeroosaghemi vra՝ vorovhedev 
Medz Takavorin՝ Asdoodzo 
kaghakn e,

35 “nor by the earth, for it is His 
footstool; nor by Jerusalem, for it 
is the city of the great King.

36 եւ ո՛չ ալ քու գլխուդ վրայ երդում 
ըրէ, որովհետեւ չես կրնար մազ մը 
իսկ ճերմկցնել կամ սեւցնել։

36 yev vo՛ch al koo klkhoot vra 
yertoom ŭre, vorovhedev ches 
grnar maz mŭ isg jermgtsnel gam 
sevtsnel:

36 “Nor shall you swear by your 
head, because you cannot make 
one hair white or black.

37 Պարզապէս ձեր Այոն Այո թող 
ըլլայ եւ Ոչը՝ Ոչ։ Անկէ աւելին չարէն 
կու գայ։

37 Barzabes tzer Ayon Ayo togh 
ŭlla yev Vochŭ՝ Voch: Ange avelin 
charen goo ka:

37 “But let your ‘Yes’ be ‘Yes,’ and 
your ‘No,’ ‘No.’ For whatever is 
more than these is from the evil 
one.

38 Լսեր էք որ ըսուած է. «Աչքի դէմ 
աչք պիտի հատուցանես եւ ակռայի 
դէմ՝ ակռայ»։

38 Lser ek vor ŭsvadz e. «Achki 
tem achk bidi hadootsanes yev 
agṙayi tem՝ agṙa»:

38 “You have heard that it was 
said, ‘An eye for an eye and a tooth 
for a tooth.’

39 Իսկ ես կ’ըսեմ ձեզի.‑ Մի՛ 
հակառակիր քեզի չարիք ընողին։ Եթէ 
մէկը աջ երեսիդ ապտակ զարնէ՝ միւս 
երեսդ ալ դարձուր անոր։

39 Isg yes g’ŭsem tzezi.‑ Mi՛ 
hagaṙagir kezi charik ŭnoghin: 
Yete megŭ ach yeresit abdag 
zarne՝ myoos yerest al tartzoor 
anor:

39 “But I tell you not to resist an 
evil person. But whoever slaps you 
on your right cheek, turn the other 
to him also.
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40 Եւ եթէ մէկը ուզէ քեզ դատի 
կանչել՝ շապիկդ առնելու համար, 
բաճկոնդ ալ տուր անոր։

40 Yev yete megŭ ooze kez tadi 
ganchel՝ shabigt aṙneloo hamar, 
pajgont al door anor:

40 “If anyone wants to sue you and 
take away your tunic, let him have 
your cloak also.

41 Եթէ մէկը քեզ բռնադատէ 
մէկ մղոն միասին երթալ՝ իր բեռը 
շալկելու համար, անոր հետ երկու 
մղոն ալ գնա։

41 Yete megŭ kez pṙnatade meg 
mghon miasin yertal՝ ir peṙŭ 
shalgeloo hamar, anor hed yergoo 
mghon al kna:

41 “And whoever compels you to go 
one mile, go with him two.

42 Եթէ մէկը քեզմէ բան մը խնդրէ՝ 
տուր, եւ եթէ մէկը քեզմէ բան մը 
փոխ առնել ուզէ՝ երես մի՛ դարձներ։

42 Yete megŭ kezme pan mŭ 
khntre՝ door, yev yete megŭ kezme 
pan mŭ pokh aṙnel ooze՝ yeres mi՛ 
tartzner:

42 “Give to him who asks you, and 
from him who wants to borrow 
from you do not turn away.

43 Լսեր էք արդարեւ որ ըսուած է. 
«Սիրէ՛ ընկերդ եւ ատէ՛ թշնամիդ»։

43 Lser ek artarev vor ŭsvadz e. 
«Sire՛ ŭngert yev ade՛ tshnamit»:

43 “You have heard that it was 
said, ‘You shall love your neighbor 
and hate your enemy.’

44 Իսկ ես կ’ըսեմ ձեզի.‑ Սիրեցէ՛ք 
ձեր թշնամիները, օրհնեցէ՛ք ձեզ 
անիծողները, բարիք ըրէք ձեզ 
ատողներուն եւ աղօթեցէք անոնց 
համար, որոնք ձեզ կը չարչարեն ու 
կը հալածեն։

44 Isg yes g’ŭsem tzezi.‑ Siretse՛k 
tzer tshnaminerŭ, orhnetse՛k 
tzez anidzoghnerŭ, parik ŭrek 
tzez adoghneroon yev aghotetsek 
anonts hamar, voronk tzez gŭ 
charcharen oo gŭ haladzen:

44 “But I say to you, love your 
enemies, bless those who curse 
you, do good to those who hate you, 
and pray for those who spitefully 
use you and persecute you,

45 Այսպիսով դուք ձեր երկնաւոր 
Հօր զաւակները պիտի դառնաք, 
որովհետեւ ան իր արեւը կը ծագեցնէ 
թէ՛ չարերուն եւ թէ՛ բարիներուն 
վրայ եւ անձրեւ կը տեղացնէ թէ՛ 
արդարներուն եւ թէ՛ մեղաւորներուն 
վրայ։

45 Aysbisov took tzer yergnavor 
Hor zavagnerŭ bidi taṙnak, 
vorovhedev an ir arevŭ gŭ 
dzaketsne te՛ chareroon yev te՛ 
parineroon vra yev antzrev gŭ 
deghatsne te՛ artarneroon yev te՛ 
meghavorneroon vra:

45 “that you may be sons of your 
Father in heaven; for He makes 
His sun rise on the evil and on the 
good, and sends rain on the just 
and on the unjust.
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46 Եթէ միայն ձեզ սիրողները սիրէք, 
Աստուծմէ ի՞նչ վարձատրութիւն 
կրնաք սպասել։ Մաքսաւորներն ալ 
նոյնը չե՞ն ըներ։

46 Yete miayn tzez siroghnerŭ 
sirek, Asdoodzme i՞nch 
vartzadrootyoon grnak sbasel: 
Maksavornern al nooynŭ che՞n 
ŭner:

46 “For if you love those who love 
you, what reward have you? Do 
not even the tax collectors do the 
same?

47 Նմանապէս, եթէ միայն ձեր 
ազգակիցներուն հետ բարեկամութիւն 
ընէք, հեթանոսներէն աւելի ի՞նչ ըրած 
կ’ըլլաք։ Անոնք ալ նոյնը չե՞ն ըներ։

47 Nmanabes, yete miayn 
tzer azkagitsneroon hed 
paregamootyoon ŭnek, 
hetanosneren aveli i՞nch ŭradz 
g’ŭllak: Anonk al nooynŭ che՞n 
ŭner:

47 “And if you greet your brethren 
only, what do you do more than 
others? Do not even the tax 
collectors do so?

48 Արդ, դուք կատարեալ եղէք, 
ինչպէս որ ձեր երկնաւոր Հայրը 
կատարեալ է։ ֍

48 Art, took gadaryal yeghek, 
inchbes vor tzer yergnavor Hayrŭ 
gadaryal e: ֍

48 “Therefore you shall be perfect, 
just as your Father in heaven is 
perfect. ֍


