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

2022‑03‑06 2022‑03‑06 2022‑03‑06

Կիրակի Giragi Sunday

ԴՁ Ta Tsa Ta Tsa

Բ. կիւրակէ մեծի պահոց (Արտաքսման) 2. gyoorage medzi bahots (Ardaksman) Second Sunday of the Great Fast (Expulsion)

Երկիւղացութեամբ լուարուք սրբոյ Երկիւղացութեամբ լուարուք սրբոյ 
Աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի որ Աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի որ 
ըստ Ղուկասու ըստ Ղուկասու 4.43‑5.11 (ARWZ)

Yergyooghatsootyamp lvarook Yergyooghatsootyamp lvarook 
srpo Avedaranis Hisoosi srpo Avedaranis Hisoosi 

Krisdosi vor ŭsd Ghoogasoo Krisdosi vor ŭsd Ghoogasoo 
4.43‑5.11 (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 4:43‑5:11 (NKJV)

Տէրն մեր Յիսուս Քրիստոս ասէ.‑ Dern mer Hisoos Krisdos ase.‑ Our Lord Jesus Christ says:

43 Ուրիշ քաղաքներու մէջ ալ պէտք 
է Աստուծոյ արքայութիւնը աւետեմ, 
որովհետեւ ճիշդ ասոր համար 
Աստուած զիս ղրկեց։

43 Oorish kaghakneroo mech al 
bedk e Asdoodzo arkayootyoonŭ 
avedem, vorovhedev jisht asor 
hamar Asdvadz zis ghrgets:

43 “I must preach the kingdom 
of God to the other cities also, 
because for this purpose I have 
been sent.”

44 Եւ Յիսուս Գալիլեայի 
ժողովարաններուն մէջ կը քարոզէր։

44 Yev Hisoos Kalilyai 
jhoghovaranneroon mech gŭ 
karozer:

44 And He was preaching in the 
synagogues of Galilee.

1 Յիսուս Գեննեսարէթի լիճին եզերքը 
կեցած էր, երբժողովուրդը սկսաւ 
իր շուրջ խառնուիլ՝ լսելու համար 
Աստուծոյ խօսքը։

1 Hisoos Kennesareti lijin yezerkŭ 
getsadz er, yerpjhoghovoortŭ sgsav 
ir shoorch khaṙnvil՝ lseloo hamar 
Asdoodzo khoskŭ:

1 So it was, as the multitude 
pressed about Him to hear the 
word of God, that He stood by the 
Lake of Gennesaret,

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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2 Անիկա երկու նաւակներ տեսաւ 
լիճին եզերքը. իսկ ձկնորսները 
նաւակէն դուրս ելած՝ իրենց 
ուռկանները կը լուային։

2 Aniga yergoo navagner desav 
lijin yezerkŭ. isg tzgnorsnerŭ 
navagen toors yeladz՝ irents 
ooṙgannerŭ gŭ lvayin:

2 and saw two boats standing by 
the lake; but the fishermen had 
gone from them and were washing 
their nets.

3 Յիսուս մտաւ նաւակներէն մէկուն 
մէջ, որ Սիմոնին կը պատկանէր, եւ 
խնդրեց որ ցամաքէն քիչ մը հեռացնէ 
նաւակը։ Եւ նաւակին մէջ նստած՝ 
սկսաւ ժողովուրդին ուսուցանել։

3 Hisoos mdav navagneren megoon 
mech, vor Simonin gŭ badganer, 
yev khntrets vor tsamaken kich 
mŭ heṙatsne navagŭ: Yev navagin 
mech nsdadz՝ sgsav jhoghovoortin 
oosootsanel:

3 Then He got into one of the 
boats, which was Simon's, and 
asked him to put out a little from 
the land. And He sat down and 
taught the multitudes from the 
boat.

4 Երբ իր խօսքը վերջացուց, Սիմոնին 
ըսաւ.‑ Քիչ մը աւելի խորը տար 
նաւակը եւ ձուկ որսալու համար ձեր 
ուռկանները նետեցէք։

4 Yerp ir khoskŭ verchatsoots, 
Simonin ŭsav.‑ Kich mŭ aveli 
khorŭ dar navagŭ yev tzoog 
vorsaloo hamar tzer ooṙgannerŭ 
nedetsek:

4 When He had stopped speaking, 
He said to Simon, “Launch out into 
the deep and let down your nets 
for a catch.”

5 Սիմոն պատասխանեց.‑ 
Վարդապե՛տ, ամբողջ գիշերը 
յոգնեցանք եւ ոչինչ որսացինք, բայց 
քու խօսքիդ համար ուռկանները 
նետենք։

5 Simon badaskhanets.‑ Vartabe՛d, 
ampoghch kisherŭ hoknetsank 
yev vochinch vorsatsink, payts 
koo khoskit hamar ooṙgannerŭ 
nedenk:

5 But Simon answered and said 
to Him, “Master, we have toiled 
all night and caught nothing; 
nevertheless at Your word I will 
let down the net.”

6 Ուռկանները նետեցին եւ մեծ 
քանակութեամբ ձուկ բռնեցին մէջը, 
այնքան՝ որ իրենց ուռկանները կը 
պատռտէին։

6 Ooṙgannerŭ nedetsin yev medz 
kanagootyamp tzoog pṙnetsin 
mechŭ, aynkan՝ vor irents 
ooṙgannerŭ gŭ badṙdein:

6 And when they had done this, 
they caught a great number of fish, 
and their net was breaking.
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7 Նշան ըրին իրենց գործի 
ընկերներուն, որոնք միւս նաւակին 
մէջ էին, որպէսզի իրենց օգնութեան 
գան։ Անոնք եկան եւ երկու 
նաւակները ա՛յնքան լեցուեցան, որ 
այլեւս պիտի ընկղմէին։

7 Nshan ŭrin irents kordzi 
ŭngerneroon, voronk myoos 
navagin mech ein, vorbeszi 
irents oknootyan kan: Anonk 
yegan yev yergoo navagnerŭ 
a՛ynkan letsvetsan, vor aylevs bidi 
ŭngghmein:

7 So they signaled to their 
partners in the other boat to come 
and help them. And they came and 
filled both the boats, so that they 
began to sink.

8 Երբ Սիմոն Պետրոս տեսաւ ասիկա, 
ինկաւ Յիսուսի ծունկերուն առջեւ 
եւ ըսաւ.‑Հեռացի՛ր ինձմէ, Տէ՜ր, 
որովհետեւ ես մեղաւոր մարդ մըն եմ։

8 Yerp Simon Bedros desav asiga, 
ingav Hisoosi dzoongeroon aṙchev 
yev ŭsav.‑Heṙatsi՛r intzme, De՜r, 
vorovhedev yes meghavor mart 
mŭn yem:

8 When Simon Peter saw it, he 
fell down at Jesus’ knees, saying, 
“Depart from me, for I am a sinful 
man, O Lord!”

9 Քանի ինք եւ իրեն հետ եղողները 
շատ վախցած էին, տեսնելով իրենց 
բռնած մեծ քանակութեամբ ձուկերը։

9 Kani ink yev iren hed 
yeghoghnerŭ shad vakhtsadz 
ein, desnelov irents pṙnadz medz 
kanagootyamp tzoogerŭ:

9 For he and all who were with 
him were astonished at the catch 
of fish which they had taken;

10 Նոյն վիճակին մատնուած էին 
Զեբեդէոսի որդիները՝ Յակոբոսն 
ու Յովհաննէսը, որոնք Սիմոնի 
գործընկեր էին։ Յիսուս ըսաւ Սիմոնի.‑ 
Մի՛ վախնար, ասկէ ետք մարդիկ 
պիտի որսաս՝ կեանքի համար։

10 Nooyn vijagin madnvadz ein 
Zepeteosi vortinerŭ՝ Hagoposn 
oo Hovhannesŭ, voronk Simoni 
kordzŭnger ein: Hisoos ŭsav 
Simoni.‑ Mi՛ vakhnar, asge yedk 
martig bidi vorsas՝ gyanki hamar:

10 and so also were James and 
John, the sons of Zebedee, who 
were partners with Simon. And 
Jesus said to Simon, “Do not be 
afraid. From now on you will catch 
men.”

11 Անոնք նաւակները ցամաք 
հանեցին եւ ամէն ինչ ձգելով՝ 
հետեւեցան Յիսուսի։ ֍

11 Anonk navagnerŭ tsamak 
hanetsin yev amen inch tzkelov՝ 
hedevetsan Hisoosi: ֍

11 So when they had brought their 
boats to land, they forsook all and 
followed Him. ֍
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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. ֍



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 5 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

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. ֍



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 6 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

Շարական Շարական (Մեծի պահոց Բ. կիւր. 
ԴՁ)

Sharagan Sharagan (Medzi bahots P. gyoor. 
Ta Tsa)

Hymn Hymn (Great Fast Second 
Sunday Ta 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:

You established first in paradise 
the law of holy abstinence unto 
the first‑created, who broke it 
by tasting the fruit and thereby 
tasting the bitterness of sin and 
death—grant unto us that we 
may 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:

You we need, lover of mankind, 
to lift our pains and our many 
infirmities and to remove the 
many of wounds of sins that by the 
enemy smite our souls; therefore, 
heal us, Christ, as a lover of 
mankind.

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: ֍

You who came for the salvation of 
man by being born of the Virgin 
Mary, and by your life‑giving 
resurrection called us, the 
dead, unto the resurrection of 
immortality, through the prayers 
of your mother, Savior, save us. ֍
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Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ (Սղ. ԿԴ) Alleluia՜: Alleluia՜Alleluia՜: Alleluia՜: (Sgh. 64) Alleluia՜: Alleluia՜Alleluia՜: Alleluia՜: (Ps. 64)

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 
33։33։2‑22 (ARWA)

Ŭntertsvadzs hEsayya markaréé Ŭntertsvadzs hEsayya markaréé 
33:2‑22 (ARWA)

A Reading from the Prophecy of A Reading from the Prophecy of 
Isaiah Isaiah 33:2‑22 (NKJV)

2 Ո՛վ Տէր, մեզի ողորմէ, քեզի՛ 
կը յուսանք. Ամէն առտու մեր 
զօրութիւնը եղիր Ու նեղութեան 
ժամանակ մեզի փրկութիւն եղիր։

2 O՛v Der, mezi voghorme, kezi՛ 
gŭ hoosank. Amen aṙdoo mer 
zorootyoonŭ yeghir Oo neghootyan 
jhamanag mezi prgootyoon yeghir:

2 O LORD, be gracious to us; We 
have waited for You. Be our arm 
every morning, Our salvation also 
in the time of trouble.

3 Աղմուկին ձայնէն ժողովուրդները 
կը փախչին, Քու բարձրանալէդ 
ազգերը կը ցրուին։

3 Aghmoogin tzaynen 
jhoghovoortnerŭ gŭ pakhchin, Koo 
partzranalet azkerŭ gŭ tsrvin:

3 At the noise of the tumult the 
people shall flee; When You lift 
Yourself up, the nations shall be 
scattered;

4 Ձեր աւարը թրթուրին 
հաւաքուելուն պէս պիտի հաւաքեն. 
Անոր վրայ՝ մարախներուն 
ցատկելուն պէս պիտի ցատկեն։

4 Tzer avarŭ trtoorin havakveloon 
bes bidi havaken. Anor vra՝ 
marakhneroon tsadgeloon bes bidi 
tsadgen:

4 And Your plunder shall be 
gathered Like the gathering of the 
caterpillar; As the running to and 
fro of locusts, He shall run upon 
them.

5 Տէրը բարձրացած է, վասն 
զի բարձրերը կը բնակի։ Սիօնը 
իրաւունքով ու արդարութիւնով 
լեցուց։

5 Derŭ partzratsadz e, vasn 
zi partzrerŭ gŭ pnagi: Sionŭ 
iravoonkov oo artarootyoonov 
letsoots:

5 The LORD is exalted, for He 
dwells on high; He has filled Zion 
with justice and righteousness.

6 Քու ժամանակներուդ 
հաստատութիւնը Ու փրկութեանդ 
զօրութիւնը իմաստութիւն ու 
գիտութիւն պիտի ըլլայ։ Տէրոջը վախը 
անոր գանձն է։

6 Koo jhamanagneroot 
hasdadootyoonŭ Oo prgootyant 
zorootyoonŭ imasdootyoon oo 
kidootyoon bidi ŭlla: Derochŭ 
vakhŭ anor kantzn e:

6 Wisdom and knowledge will be 
the stability of your times, And the 
strength of salvation; The fear of 
the LORD is His treasure.
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7 Ահա անոնց քաջերը դուրսը 
կ՚աղաղակեն. Խաղաղութեան 
դեսպանները դառնապէս կու լան։

7 Aha anonts kacherŭ toorsŭ 
g՚aghaghagen. Khaghaghootyan 
tesbannerŭ taṙnabes goo lan:

7 Surely their valiant ones shall 
cry outside, The ambassadors of 
peace shall weep bitterly.

8 Բանուկ ճամբաները ամայի եղան, 
Ճամբայէն անցնող չմնաց։ Անիկա 
ուխտը աւրեց, քաղաքները անարգեց, 
Մարդը բանի տեղ չի սեպեր.

8 Panoog jampanerŭ amayi 
yeghan, Jampayen antsnogh 
chmnats: Aniga ookhdŭ avrets, 
kaghaknerŭ anarkets, Martŭ pani 
degh chi seber.

8 The highways lie waste, The 
traveling man ceases. He has 
broken the covenant, He has 
despised the cities, He regards no 
man.

9 Երկիրը սուգ կը բռնէ ու կը նուաղի, 
Լիբանան ամչցաւ ու թառամեցաւ, 
Սարօն անապատի պէս եղաւ։ Բասան 
ու Կարմեղոս կը թօթուուին։

9 Yergirŭ sook gŭ pṙne oo gŭ 
nvaghi, Lipanan amchtsav oo 
taṙametsav, Saron anabadi bes 
yeghav: Pasan oo Garmeghos gŭ 
totvvin:

9 The earth mourns and 
languishes, Lebanon is shamed 
and shriveled; Sharon is like a 
wilderness, And Bashan and 
Carmel shake off their fruits.

10 «Հիմա պիտի ելլեմ, կ՚ըսէ Տէրը, 
Հիմա պիտի փառաւորուիմ, Հիմա 
պիտի բարձրանամ։

10 «Hima bidi yellem, g՚ŭse Derŭ, 
Hima bidi paṙavorvim, Hima bidi 
partzranam:

10 “Now I will rise,” says the 
LORD; “Now I will be exalted, Now 
I will lift Myself up.

11 Դուք յարդով պիտի յղանաք եւ 
մղեղ պիտի ծնանիք Ու ձեր շունչը 
կրակի պէս ձեզ պիտի ուտէ։

11 Took hartov bidi hghanak yev 
mghegh bidi dznanik Oo tzer 
shoonchŭ gragi bes tzez bidi oode:

11 You shall conceive chaff, You 
shall bring forth stubble; Your 
breath, as fire, shall devour you.

12 Ժողովուրդները կիրի այրուելուն 
պէս պիտի ըլլան. Անոնք կրակի 
մէջ նետուած փուշերու պէս պիտի 
այրին»։

12 Jhoghovoortnerŭ giri ayrveloon 
bes bidi ŭllan. Anonk gragi mech 
nedvadz poosheroo bes bidi ayrin»:

12 And the people shall be like the 
burnings of lime; Like thorns cut 
up they shall be burned in the fire.

13 Ո՛վ հեռու եղողներ, լսեցէք թէ ի՞նչ 
ըրի Ու մօտ եղողներ, իմ զօրութիւնս 
ճանչցէք։

13 O՛v heṙoo yeghoghner, lsetsek 
te i՞nch ŭri Oo mod yeghoghner, im 
zorootyoons janchtsek:

13 Hear, you who are afar off, 
what I have done; And you who are 
near, acknowledge My might.”
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14 Սիօնի մէջ մեղաւորները կը 
վախնան, Դողը կեղծաւորները կը 
բռնէ։ Մեզմէ ո՞վ կրնայ բնակիլ լափող 
կրակի մէջ. Մեզմէ ո՞վ կրնայ բնակիլ 
յաւիտենական բոցերուն մէջ։

14 Sioni mech meghavornerŭ gŭ 
vakhnan, Toghŭ geghdzavornerŭ 
gŭ pṙne: Mezme o՞v grna pnagil 
lapogh gragi mech. Mezme o՞v grna 
pnagil havidenagan potseroon 
mech:

14 The sinners in Zion are afraid; 
Fearfulness has seized the 
hypocrites: “Who among us shall 
dwell with the devouring fire? 
Who among us shall dwell with 
everlasting burnings?”

15 Արդարութեամբ քալողը 
եւ ուղղութեամբ խօսողը, 
Անիրաւութեան շահը մերժողը, 
Կաշառք առնելէն ձեռք թօթուողը, 
Արիւնահեղութեան խօսքերը 
չլսելու համար ականջները գոցողը 
Ու չարութիւնը չտեսնելու համար 
աչքերը գոցողը։

15 Artarootyamp kaloghŭ yev 
ooghghootyamp khosoghŭ, 
Aniravootyan shahŭ merjhoghŭ, 
Gashaṙk aṙnelen tzeṙk totvoghŭ, 
Aryoonaheghootyan khoskerŭ 
chlseloo hamar aganchnerŭ 
kotsoghŭ Oo charootyoonŭ 
chdesneloo hamar achkerŭ 
kotsoghŭ:

15 He who walks righteously and 
speaks uprightly, He who despises 
the gain of oppressions, Who 
gestures with his hands, refusing 
bribes, Who stops his ears from 
hearing of bloodshed, And shuts 
his eyes from seeing evil:

16 Անիկա բարձրերը պիտի բնակի, 
Անոր բերդը ամուր վէմերու վրայ 
պիտի ըլլայ. Անոր հաց պիտի տրուի 
Ու անոր ջուրը անպակաս պիտի 
ըլլայ։

16 Aniga partzrerŭ bidi pnagi, 
Anor pertŭ amoor vemeroo vra bidi 
ŭlla. Anor hats bidi drvi Oo anor 
choorŭ anbagas bidi ŭlla:

16 He will dwell on high; His place 
of defense will be the fortress of 
rocks; Bread will be given him, His 
water will be sure.

17 Քու աչքերդ թագաւորը իր 
վայելչութիւնովը պիտի տեսնեն, 
Անոնք հեռաւոր երկրի պիտի նային։

17 Koo achkert takavorŭ ir 
vayelchootyoonovŭ bidi desnen, 
Anonk heṙavor yergri bidi nayin:

17 Your eyes will see the King in 
His beauty; They will see the land 
that is very far off.

18 Քու միտքդ վախերու վրայ պիտի 
մտածէ. «Ո՞ւր է դպիրը, ո՞ւր է կշռողը, 
Ո՞ւր է աշտարակները համրողը։

18 Koo midkt vakheroo vra bidi 
mdadze. «Vo՞vr e tbirŭ, o՞or e 
gshṙoghŭ, O՞or e ashdaragnerŭ 
hamroghŭ:

18 Your heart will meditate on 
terror: “Where is the scribe? Where 
is he who weighs? Where is he who 
counts the towers?”
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19 Դուն պիտի չտեսնես այն խիստ 
ժողովուրդը, Դժուարիմաց ու 
անծանօթ լեզու ունեցող ժողովուրդը, 
Թոթովախօս ու անիմանալի լեզուով 
խօսող ժողովուրդը։

19 Toon bidi chdesnes ayn khisd 
jhoghovoortŭ, Tjhvarimats 
oo andzanot lezoo oonetsogh 
jhoghovoortŭ, Totovakhos oo 
animanali lezvov khosogh 
jhoghovoortŭ:

19 You will not see a fierce people, 
A people of obscure speech, beyond 
perception, Of a stammering 
tongue that you cannot 
understand.

20 Մեր տօնախմբութիւններու 
քաղաքին՝ Սիօնին՝ նայէ՛։ Քու աչքերդ 
Երուսաղէմը պիտի տեսնեն, Իբրեւ 
խաղաղ բնակարան մը ու անխախտ 
վրան մը, Որուն ցիցերը յաւիտեան 
պիտի չշարժին Ու չուանները բնաւ 
պիտի չկտրին։

20 Mer donakhmpootyoonneroo 
kaghakin՝ Sionin՝ naye՛: Koo 
achkert Yeroosaghemŭ bidi 
desnen, Iprev khaghagh pnagaran 
mŭ oo ankhakhd vran mŭ, Voroon 
tsitserŭ havidyan bidi chsharjhin 
Oo chvannerŭ pnav bidi chgdrin:

20 Look upon Zion, the city of our 
appointed feasts; Your eyes will 
see Jerusalem, a quiet home, A 
tabernacle that will not be taken 
down; Not one of its stakes will 
ever be removed, Nor will any of 
its cords be broken.

21 Հապա հոն փառաւորեալ Տէրը 
պիտի ըլլայ մեզի Լայնատարած 
գետերու ու վտակներու տեղ, Ուր 
թիաքարշ նաւ պիտի չմտնէ Եւ անկէ 
մեծ նաւ պիտի չանցնի։

21 Haba hon paṙavoryal Derŭ bidi 
ŭlla mezi Laynadaradz kederoo oo 
vdagneroo degh, Oor tiakarsh nav 
bidi chmdne Yev ange medz nav 
bidi chantsni:

21 But there the majestic LORD 
will be for us A place of broad 
rivers and streams, In which no 
galley with oars will sail, Nor 
majestic ships pass by

22 Քանզի մեր դատաւորը Տէրն 
է, Մեր օրէնսդիրը Տէրն է, Մեր 
թագաւորը Տէրն է, Անիկա մեզ պիտի 
ազատէ։ ֍

22 Kanzi mer tadavorŭ Dern 
e, Mer orenstirŭ Dern e, Mer 
takavorŭ Dern e, Aniga mez bidi 
azade: ֍

22 For the LORD is our Judge, The 
LORD is our Lawgiver, The LORD 
is our King; He will save us. ֍
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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.

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?
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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.

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 առաքելոյն Ընթերցուածս Պօղոսի առաքելոյն 
՚ի Հռոմայեցւոց թղթոյն ՚ի Հռոմայեցւոց թղթոյն 
12.1‑13.10 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Boghosi aṙakelooyn Ŭntertsvadzs Boghosi aṙakelooyn 
՚i Hṙomayetsvots tghtooyn ՚i Hṙomayetsvots tghtooyn 

12.1‑13.10 (ARWZ)

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

12:1‑13:10 (NKJV)

1 Ուստի, եղբայրնե՛ր, քանի Աստուած 
ա՜յնքան ողորմած եղաւ մեզի 
հանդէպ, կ’աղաչեմ որ դուք ձեզ 
Աստուծոյ ընծայէք որպէս կենդանի 
զոհ մը՝ իրեն վերապահուած, 
որովհետեւ ատիկա՛ է Աստուծոյ 
ուզած հոգեւոր պաշտամունքը։

1 Oosdi, yeghpayrne՛r, kani 
Asdvadz a՜ynkan voghormadz 
yeghav mezi hanteb, g’aghachem 
vor took tzez Asdoodzo ŭndzayek 
vorbes gentani zoh mŭ՝ iren 
verabahvadz, vorovhedev adiga՛ 
e Asdoodzo oozadz hokevor 
bashdamoonkŭ:

1 I beseech you therefore, 
brethren, by the mercies of God, 
that you present your bodies a 
living sacrifice, holy, acceptable 
to God, which is your reasonable 
service.
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2 Այս աշխարհի մարդոց վարմունքը 
մի՛ ընդօրինակէք, այլ նորոգուած 
միտքերով նոր մարդ եղէք, որպէսզի 
ձեր փորձառութեամբ ընտրէք 
լաւը, գիտնալով Աստուծոյ կամքը, 
այսինքն՝ ինչ որ բարի է, ընդունելի է 
իրեն եւ կատարեալ։

2 Ays ashkharhi martots 
varmoonkŭ mi՛ ŭntorinagek, 
ayl norokvadz midkerov nor 
mart yeghek, vorbeszi tzer 
portzaṙootyamp ŭndrek lavŭ, 
kidnalov Asdoodzo gamkŭ, 
aysinkn՝ inch vor pari e, ŭntooneli 
e iren yev gadaryal:

2 And do not be conformed to this 
world, but be transformed by the 
renewing of your mind, that you 
may prove what is that good and 
acceptable and perfect will of God.

3 Ինծի տրուած Աստուծոյ շնորհքով 
հետեւեալ պատուէրը կու տամ 
իւրաքանչիւրիդ.‑ Մեծամիտ մի՛ ըլլաք. 
ընդհակառակը, միշտ համեստ եղէք 
եւ միայն Աստուծմէ ձեզի տրուած 
հաւատքին չափով գնահատեցէք 
դուք ձեզ։

3 Indzi drvadz Asdoodzo 
shnorhkov hedevyal badverŭ 
goo dam yoorakanchyoorit.‑ 
Medzamid mi՛ ŭllak. ŭnthagaṙagŭ, 
mishd hamesd yeghek yev miayn 
Asdoodzme tzezi drvadz havadkin 
chapov knahadetsek took tzez:

3 For I say, through the grace 
given to me, to everyone who is 
among you, not to think of himself 
more highly than he ought to 
think, but to think soberly, as God 
has dealt to each one a measure of 
faith.

4 Ինչպէս մեր մարմինը բազմաթիւ 
անդամներ ունի, որոնց պաշտօնը 
նոյնը չէ սակայն,

4 Inchbes mer marminŭ pazmativ 
antamner ooni, voronts bashdonŭ 
nooynŭ che sagayn,

4 For as we have many members 
in one body, but all the members 
do not have the same function,

5 այնպէս ալ Քրիստոսի միացած 
ըլլալով՝ մենք բոլորս մէկ մարմին 
ենք։ Թէպէտ որպէս անդամներ 
իրարու կապուած ենք,

5 aynbes al Krisdosi miatsadz 
ŭllalov՝ menk polors meg marmin 
yenk: Tebed vorbes antamner 
iraroo gabvadz yenk,

5 so we, being many, are one 
body in Christ, and individually 
members of one another.

6 բայց Աստուծոյ շնորհքը 
իւրաքանչիւրիս տարբեր պարգեւ մը 
տուած է, որ պէտք է գործածենք։ 
Եթէ մարգարէութեան պարգեւը 
ունինք՝ պէտք է պատգամենք մեր 
հաւատքին համեմատ։

6 payts Asdoodzo shnorhkŭ 
yoorakanchyooris darper 
barkev mŭ dvadz e, vor 
bedk e kordzadzenk: Yete 
markareootyan barkevŭ oonink՝ 
bedk e badkamenk mer havadkin 
hamemad:

6 Having then gifts differing 
according to the grace that is given 
to us, let us use them: if prophecy, 
let us prophesy in proportion to 
our faith;
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7 Եթէ ծառայելու շնորհքը տրուած 
է՝ պէտք է ծառայենք։ Եթէ 
ուսուցանելու ձիրքը ունինք՝ պէտք է 
ուսուցանենք։

7 Yete dzaṙayeloo shnorhkŭ 
drvadz e՝ bedk e dzaṙayenk: Yete 
oosootsaneloo tzirkŭ oonink՝ bedk 
e oosootsanenk:

7 or ministry, let us use it in our 
ministering; he who teaches, in 
teaching;

8 Եթէ յորդորելու կարողութիւնը 
ունինք՝ պէտք է յորդորենք։ Իր 
ունեցածը ուրիշներուն բաժնողը 
առատօրէն թող բաշխէ։ Վերակացու 
եղողը եռանդագին թող աշխատի։ 
Ողորմութիւն ընողը խնդութեամբ 
թող ընէ։

8 Yete hortoreloo garoghootyoonŭ 
oonink՝ bedk e hortorenk: 
Ir oonetsadzŭ oorishneroon 
pajhnoghŭ aṙadoren togh pashkhe: 
Veragatsoo yeghoghŭ yeṙantakin 
togh ashkhadi: Voghormootyoon 
ŭnoghŭ khntootyamp togh ŭne:

8 he who exhorts, in exhortation; 
he who gives, with liberality; he 
who leads, with diligence; he who 
shows mercy, with cheerfulness.

9 Ձեր սէրը թող անկեղծ ըլլայ։ 
Ատեցէ՛ք ինչ որ չար է եւ բարիին 
կառչած մնացէք։

9 Tzer serŭ togh angeghdz ŭlla: 
Adetse՛k inch vor char e yev pariin 
gaṙchadz mnatsek:

9 Let love be without hypocrisy. 
Abhor what is evil. Cling to what 
is good.

10 Եղբօրպէս իրար սիրեցէք 
գորովանքով։ Յարգելու մէջ իրար 
գերազանցեցէք։

10 Yeghporbes irar siretsek 
korovankov: Harkeloo mech irar 
kerazantsetsek:

10 Be kindly affectionate to one 
another with brotherly love, in 
honor giving preference to one 
another;

11 Եռանդագին աշխատեցէք առանց 
ծուլանալու։ Ջերմեռանդ հոգիով 
Տիրոջ ծառայեցէք։

11 Yeṙantakin ashkhadetsek 
aṙants dzoolanaloo: Chermeṙant 
hokiov Diroch dzaṙayetsek:

11 not lagging in diligence, fervent 
in spirit, serving the Lord;

12 Յոյսով ուրախացէք, նեղութեանց 
մէջ համբերող եղէք, յարատեւ 
աղօթեցէ՛ք։

12 Hooysov oorakhatsek, 
neghootyants mech hamperogh 
yeghek, haradev aghotetse՛k:

12 rejoicing in hope, patient in 
tribulation, continuing steadfastly 
in prayer;

13 Կարիքի մէջ եղող եղբայրներուն 
օգնեցէք եւ միշտ հիւրասէր եղէք։

13 Gariki mech yeghogh 
yeghpayrneroon oknetsek yev 
mishd hyooraser yeghek:

13 distributing to the needs of the 
saints, given to hospitality.

14 Օրհնեցէ՛ք ձեզ հալածողները. մի՛ 
անիծէք, այլ օրհնեցէք։

14 Orhnetse՛k tzez haladzoghnerŭ. 
mi՛ anidzek, ayl orhnetsek:

14 Bless those who persecute you; 
bless and do not curse.
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15 Ուրախացողներուն հետ 
ուրախացէք եւ լացողներուն հետ 
լացէք։

15 Oorakhatsoghneroon hed 
oorakhatsek yev latsoghneroon 
hed latsek:

15 Rejoice with those who rejoice, 
and weep with those who weep.

16 Բոլորին հանդէպ նոյն 
վերաբերումը ունեցէք. մեծամիտ 
մի՛ ըլլաք, խոնարհ մարդոց ալ 
ընկերութիւն ընելու զիջեցէք, եւ դուք 
ձեզ իմաստուն մի՛ համարէք։

16 Polorin hanteb nooyn 
veraperoomŭ oonetsek. medzamid 
mi՛ ŭllak, khonarh martots al 
ŭngerootyoon ŭneloo zichetsek, yev 
took tzez imasdoon mi՛ hamarek:

16 Be of the same mind toward 
one another. Do not set your mind 
on high things, but associate with 
the humble. Do not be wise in your 
own opinion.

17 Ոեւէ մէկուն չարիքին՝ չարիքով մի՛ 
հատուցանէք։ Ջանացէք ընել այն՝ ինչ 
որ բոլոր մարդոց աչքին բարի է։

17 Voyeve megoon charikin՝ 
charikov mi՛ hadootsanek: 
Chanatsek ŭnel ayn՝ inch vor polor 
martots achkin pari e:

17 Repay no one evil for evil. Have 
regard for good things in the sight 
of all men.

18 Որքան կրնաք՝ ամենուն հետ 
խաղաղ ապրեցէք։

18 Vorkan grnak՝ amenoon hed 
khaghagh abretsek:

18 If it is possible, as much as 
depends on you, live peaceably 
with all men.

19 Սիրելինե՛ր, երբեք դուք անձամբ 
վրէժ լուծելու մասին մի՛ մտածէք, այլ 
ձգեցէք որ Աստուծոյ բարկութիւնը 
ընէ ատիկա. որովհետեւ Տէրը Սուրբ 
գիրքին մէջ կ’ըսէ. «Ի՛մս է դատելու 
եւ պատժելու իրաւունքը. ե՛ս պիտի 
հատուցանեմ»,

19 Sireline՛r, yerpek took 
antzamp vrejh loodzeloo masin 
mi՛ mdadzek, ayl tzketsek vor 
Asdoodzo pargootyoonŭ ŭne adiga. 
vorovhedev Derŭ Soorp kirkin 
mech g’ŭse. «I՛ms e tadeloo yev 
badjheloo iravoonkŭ. ye՛s bidi 
hadootsanem»,

19 Beloved, do not avenge 
yourselves, but rather give place to 
wrath; for it is written, “Vengeance 
is Mine, I will repay,” says the 
Lord.

20 իսկ ուրիշ տեղ մը կ’ըսէ.‑ «Եթէ 
թշնամիդ քաղցած է՝ հաց տուր իրեն. 
եթէ ծարաւ է՝ ջուր տուր։ Այսպէս 
վարուելովդ արդէն ամօթը զինք 
կ’այրէ»։

20 isg oorish degh mŭ g’ŭse.‑ «Yete 
tshnamit kaghtsadz e՝ hats door 
iren. yete dzarav e՝ choor door: 
Aysbes varvelovt arten amotŭ zink 
g’ayre»:

20 Therefore “If your enemy is 
hungry, feed him; If he is thirsty, 
give him a drink; For in so doing 
you will heap coals of fire on his 
head.”
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21 Մի՛ պարտուիր չարէն, այլ՝ բարիով 
յաղթէ չարին։

21 Mi՛ bardvir charen, ayl՝ pariov 
haghte charin:

21 Do not be overcome by evil, but 
overcome evil with good.

1 Ամէն մարդ պէտք է հնազանդի 
պետական իշխանութեանց, 
որովհետեւ առանց Աստուծոյ 
թոյլտուութեան իշխանութիւն չի 
կրնար ըլլալ, եւ գոյութիւն ունեցող 
իշխանութիւնները Աստուծմէ 
կարգուած են։

1 Amen mart bedk e hnazanti 
bedagan ishkhanootyants, 
vorovhedev aṙants Asdoodzo 
tooyldvootyan ishkhanootyoon 
chi grnar ŭllal, yev kooyootyoon 
oonetsogh ishkhanootyoonnerŭ 
Asdoodzme garkvadz yen:

1 Let every soul be subject to the 
governing authorities. For there 
is no authority except from God, 
and the authorities that exist are 
appointed by God.

2 Ուստի, ով որ իշխանութեանց կը 
հակառակի՝ Աստուծոյ հրամանին 
է որ հակառակած կ’ըլլայ, եւ 
հակառակողները իրենք զիրենք 
դատապարտութեան տակ կը դնեն։

2 Oosdi, ov vor ishkhanootyants 
gŭ hagaṙagi՝ Asdoodzo hramanin 
e vor hagaṙagadz g’ŭlla, yev 
hagaṙagoghnerŭ irenk zirenk 
tadabardootyan dag gŭ tnen:

2 Therefore whoever resists the 
authority resists the ordinance 
of God, and those who resist will 
bring judgment on themselves.

3 Իշխողները վախ չեն պատճառեր 
բարիք գործողներուն, այլ միայն 
չարագործներուն։ Դուն կ’ուզե՞ս 
իշխանութենէն չվախնալ։ Բարի՛ք 
գործէ, եւ անկէ գովասանք կը լսես.

3 Ishkhoghnerŭ vakh chen 
badjaṙer parik kordzoghneroon, 
ayl miayn charakordzneroon: Toon 
g’ooze՞s ishkhanootenen chvakhnal: 
Pari՛k kordze, yev ange kovasank 
gŭ lses.

3 For rulers are not a terror 
to good works, but to evil. Do 
you want to be unafraid of the 
authority? Do what is good, and 
you will have praise from the 
same.

4 որովհետեւ Աստուծոյ պաշտօնեան 
է անիկա, քու բարիքիդ համար 
կարգուած։ Իսկ եթէ չար գործես՝ 
վախցի՛ր անկէ, որովհետեւ զուր տեղը 
չէ որ սուր կը կրէ. որպէս Աստուծոյ 
պաշտօնեայ՝ բարկութեամբ կը դատէ 
եւ կը պատժէ չարագործները։

4 vorovhedev Asdoodzo 
bashdonyan e aniga, koo parikit 
hamar garkvadz: Isg yete char 
kordzes՝ vakhtsi՛r ange, vorovhedev 
zoor deghŭ che vor soor gŭ gre. 
vorbes Asdoodzo bashdonya՝ 
pargootyamp gŭ tade yev gŭ 
badjhe charakordznerŭ:

4 For he is God's minister to you 
for good. But if you do evil, be 
afraid; for he does not bear the 
sword in vain; for he is God's 
minister, an avenger to execute 
wrath on him who practices evil.
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5 Ահա թէ ինչու՝ պէտք է 
իշխանութեանց հնազանդիլ. ո՛չ 
միայն պատիժէն զերծ մնալու, այլ 
մանաւանդ խիղճով հանգիստ ըլլալու 
համար։

5 Aha te inchoo՝ bedk e 
ishkhanootyants hnazantil. vo՛ch 
miayn badijhen zerdz mnaloo, 
ayl manavant khighjov hankisd 
ŭllaloo hamar:

5 Therefore you must be subject, 
not only because of wrath but also 
for conscience’ sake.

6 Ատոր համար է նաեւ, որ 
իշխանութեանց տուրք կը 
վճարէք, որպէսզի իբրեւ Աստուծոյ 
պաշտօնեաներ՝ շարունակեն իրենց 
այդ դերը կատարել։

6 Ador hamar e nayev, vor 
ishkhanootyants doork gŭ 
vjarek, vorbeszi iprev Asdoodzo 
bashdonyaner՝ sharoonagen irents 
ayt terŭ gadarel:

6 For because of this you also pay 
taxes, for they are God's ministers 
attending continually to this very 
thing.

7 Հետեւաբար անոնցմէ 
իւրաքանչիւրին հանդէպ ձեր 
պարտաւորութիւնը կատարեցէք, 
տուրքը տալով անոր՝ որուն 
տուրք պէտք է տաք, մաքսը 
տալով անոր՝ որուն մաքս պէտք է 
տաք, հնազանդելով անոր՝ որուն 
հնազանդութիւն կը պարտիք եւ 
յարգելով ան՝ որուն յարգանք կը 
պարտիք։

7 Hedevapar anontsme 
yoorakanchyoorin hanteb tzer 
bardavorootyoonŭ gadaretsek, 
doorkŭ dalov anor՝ voroon 
doork bedk e dak, maksŭ dalov 
anor՝ voroon maks bedk e 
dak, hnazantelov anor՝ voroon 
hnazantootyoon gŭ bardik yev 
harkelov an՝ voroon harkank gŭ 
bardik:

7 Render therefore to all their 
due: taxes to whom taxes are due, 
customs to whom customs, fear to 
whom fear, honor to whom honor.

8 Ոեւէ մէկուն ոեւէ բանով 
պարտական մի՛ մնաք. միմիայն 
իրար սիրելու պարտաւորութիւնը 
ունեցէք, քանի որ իր ընկերը սիրողը 
կատարած կ’ըլլայ Աստուծոյ Օրէնքը։

8 Voyeve megoon voyeve panov 
bardagan mi՛ mnak. mimiayn irar 
sireloo bardavorootyoonŭ oonetsek, 
kani vor ir ŭngerŭ siroghŭ 
gadaradz g’ŭlla Asdoodzo Orenkŭ:

8 Owe no one anything except to 
love one another, for he who loves 
another has fulfilled the law.
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9 Որովհետեւ Աստուծոյ 
պատուիրանները, «Մի՛ շնար, 
մի՛ սպաններ, մի՛ գողնար, սուտ 
վկայութիւն մի՛ ըներ, մի՛ ցանկար» եւ 
միւս բոլորը, խտացած են սա միակ 
պատուիրանին մէջ. «Սիրէ՛ ընկերդ քու 
անձիդ պէս»։

9 Vorovhedev Asdoodzo 
badvirannerŭ, «Mi՛ shnar, mi՛ 
sbanner, mi՛ koghnar, sood 
vgayootyoon mi՛ ŭner, mi՛ tsangar» 
yev myoos polorŭ, khdatsadz yen 
sa miag badviranin mech. «Sire՛ 
ŭngert koo antzit bes»:

9 For the commandments, “You 
shall not commit adultery,” “You 
shall not murder,” “You shall 
not steal,” “You shall not bear 
false witness,” “You shall not 
covet,” and if there is any other 
commandment, are all summed up 
in this saying, namely, “You shall 
love your neighbor as yourself.”

10 Ով որ իր ընկերը կը սիրէ, չարիք 
չ’ըներ անոր։ Ուրեմն սիրել՝ կը 
նշանակէ Աստուծոյ Օրէնքը լման 
գործադրել։ ֍

10 Ov vor ir ŭngerŭ gŭ sire, charik 
ch’ŭner anor: Ooremn sirel՝ gŭ 
nshanage Asdoodzo Orenkŭ lman 
kordzatrel: ֍

10 Love does no harm to a 
neighbor; therefore love is the 
fulfillment of the law. ֍
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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 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. ֍


