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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Be thankful to the Lord; and bless 
his name.

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

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

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

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

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

Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս 
յաւիտենից։ Ամէն։ ֍

Ayjhm yev mishd yev havidyans 
havidenits: Amen: ֍

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

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

Քրիստոսի որ ըստ Մատթեոսի Քրիստոսի որ ըստ Մատթեոսի 
22.34‑23.39 (ARWZ)

Yergyooghatsootyamp lvarook Yergyooghatsootyamp lvarook 
srpo avedaranis Hisoosi srpo avedaranis Hisoosi 

Krisdosi vor ŭsd Madteosi Krisdosi vor ŭsd Madteosi 
22.34‑23.39 (ARWZ)

Stand up in the fear of God and Stand up in the fear of God and 
listen to the Holy Gospel of Jesus listen to the Holy Gospel of Jesus 
Christ according to St. Matthew Christ according to St. Matthew 

22.34‑23.39 (NKJV)

ՄԵԾԱԳՈՅՆ ՊԱՏՈՒԻՐԱՆԸ MEDZAKOYN BADVIRANŬ THE SCRIBES: WHICH IS THE FIRST 
COMMANDMENT OF ALL?

34 Երբ Փարիսեցիները լսեցին 
թէ Յիսուս Սադուկեցիները 
պապանձեցուց, իրարու քով եկան։

34 Yerp Parisetsinerŭ lsetsin 
te Hisoos Satoogetsinerŭ 
babantzetsoots, iraroo kov yegan:

34 But when the Pharisees 
heard that He had silenced the 
Sadducees, they gathered together.

35 Անոնցմէ մէկը, Մովսիսական 
Օրէնքի մասնագէտ մը, Յիսուսը 
փորձելու համար հարցուց.‑

35 Anontsme megŭ, Movsisagan 
Orenki masnaked mŭ, Hisoosŭ 
portzeloo hamar hartsoots.‑

35 Then one of them, a lawyer, 
asked Him a question, testing 
Him, and saying,

36 Վարդապե՛տ, Օրէնքին մէջ ո՞րն է 
մեծագոյն պատուիրանը։

36 Vartabe՛d, Orenkin mech vo՞rn e 
medzakooyn badviranŭ:

36 “Teacher, which is the great 
commandment in the law?”

37 Յիսուս ըսաւ անոր.‑ «Սիրէ՛ քու Տէր 
Աստուածդ ամբողջ սրտովդ, ամբողջ 
հոգիովդ եւ ամբողջ մտքովդ»։

37 Hisoos ŭsav anor.‑ «Sire՛ koo 
Der Asdvadzt ampoghch srdovt, 
ampoghch hokiovt yev ampoghch 
mdkovt»:

37 Jesus said to him, “‘You shall 
love the LORD your God with all 
your heart, with all your soul, and 
with all your mind.’

38 Ասիկա է մեծագոյն եւ 
կարեւորագոյն պատուիրանը։

38 Asiga e medzakooyn yev 
garevorakooyn badviranŭ:

38 “This is the first and great 
commandment.

39 Երկրորդը ատոր նման է. «Սիրէ՛ 
ընկերդ քու անձիդ պէս»։

39 Yergrortŭ ador nman e. «Sire՛ 
ŭngert koo antzit bes»:

39 “And the second is like it: 
‘You shall love your neighbor as 
yourself.’

40 Այս երկու պատուիրաններէն 
կախեալ են ամբողջ Օրէնքը եւ 
մարգարէներու ուսուցումները։

40 Ays yergoo badviranneren 
gakhyal yen ampoghch Orenkŭ yev 
markareneroo oosootsoomnerŭ:

40 “On these two commandments 
hang all the Law and the 
Prophets.”
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ՈՐՈ՞ՒՆ ՈՐԴԻՆ Է ՔՐԻՍՏՈՍ VORO՞ON VORTIN E KRISDOS JESUS: HOW CAN DAVID CALL HIS 
DESCENDANT LORD?

41 Երբ Փարիսեցիները 
հաւաքուեցան, Յիսուս հարցուց 
անոնց.‑

41 Yerp Parisetsinerŭ 
havakvetsan, Hisoos hartsoots 
anonts.‑

41 While the Pharisees were 
gathered together, Jesus asked 
them,

42 Ի՞նչ կը խորհիք Քրիստոսին 
մասին։ Որո՞ւն Որդին է ան։ Անոնք 
պատասխանեցին.‑ Դաւիթի։

42 I՞nch gŭ khorhik Krisdosin 
masin: Voro՞on Vortin e an: Anonk 
badaskhanetsin.‑ Taviti:

42 saying, “What do you think 
about the Christ? Whose Son is 
He?” They said to Him, “The Son of 
David.”

43 Յիսուս ըսաւ անոնց.‑ Ուրեմն 
ինչպէ՞ս Դաւիթ Սուրբ Հոգիէն 
ներշնչուած՝ զայն Տէր կը կոչէ ու 
կ՚ըսէ.‑

43 Hisoos ŭsav anonts.‑ Ooremn 
inchbe՞s Tavit Soorp Hokien 
nershnchvadz՝ zayn Der gŭ goche 
oo g՚ŭse.‑

43 He said to them, “How then 
does David in the Spirit call Him 
‘Lord,’ saying:

44 «Տէրը իմ Տիրոջս ըսաւ.‑ Աջ 
կողմս նստէ, մինչեւ որ թշնամիներդ 
ոտքերուդ տակ դնեմ որպէս 
պատուանդան»։

44 «Derŭ im Dirochs ŭsav.‑ 
Ach goghms nsde, minchev vor 
tshnaminert vodkeroot dag tnem 
vorbes badvantan»:

44 ‘The LORD said to my Lord, 
“Sit at My right hand, Till I make 
Your enemies Your footstool”’?

45 Արդ, եթէ Դաւիթ զայն Տէր կը 
կոչէ, ինչպէ՞ս անոր որդին կ՚ըլլայ։

45 Art, yete Tavit zayn Der gŭ 
goche, inchbe՞s anor vortin g՚ŭlla:

45 “If David then calls Him ‘Lord,’ 
how is He his Son?”

46 Ոչ ոք կրցաւ պատասխան տալ 
Յիսուսի, եւ այդ օրուընէ սկսեալ ոեւէ 
մէկը չէր համարձակեր իրեն հարցում 
ուղղել։

46 Voch vok grtsav badaskhan 
dal Hisoosi, yev ayt orvŭne sgsyal 
voyeve megŭ cher hamartzager 
iren hartsoom ooghghel:

46 And no one was able to answer 
Him a word, nor from that day 
on did anyone dare question Him 
anymore.

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ ՕՐԷՆՔԻ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԷՆ ԵՒ 
ՓԱՐԻՍԵՑԻՆԵՐԷՆ

ZKOOSHATSOOM ORENKI 
OOSOOTSICHNEREN YEV PARISETSINEREN

WOE TO THE SCRIBES AND PHARISEES

1 Ապա Յիսուս ժողովուրդին եւ իր 
աշակերտներուն ըսաւ.‑

1 Aba Hisoos jhoghovoortin yev ir 
ashagerdneroon ŭsav.‑

1 Then Jesus spoke to the 
multitudes and to His disciples,
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2 Մովսէսի աթոռը նստան Օրէնքի 
ուսուցիչներն ու Փարիսեցիները։

2 Movsesi atoṙŭ nsdan Orenki 
oosootsichnern oo Parisetsinerŭ:

2 saying: “The scribes and the 
Pharisees sit in Moses’ seat.

3 Իրենց ըսածներուն հնազանդեցէք 
եւ կատարեցէք զանոնք. սակայն մի՛ 
ընէք ինչ որ իրենք կ՚ընեն. որովհետեւ 
անոնք կը սորվեցնեն, բայց չեն 
կատարեր։

3 Irents ŭsadzneroon hnazantetsek 
yev gadaretsek zanonk. sagayn 
mi՛ ŭnek inch vor irenk g՚ŭnen. 
vorovhedev anonk gŭ sorvetsnen, 
payts chen gadarer:

3 “Therefore whatever they tell 
you to observe, that observe and 
do, but do not do according to their 
works; for they say, and do not do.

4 Անոնք ծանր եւ դժուարակիր 
բեռներ կը դնեն մարդոց ուսերուն, 
մինչ իրենք նոյն բեռները կրելու 
նուազագոյն ճիգն իսկ չեն ըներ։

4 Anonk dzanr yev tjhvaragir 
peṙner gŭ tnen martots ooseroon, 
minch irenk nooyn peṙnerŭ greloo 
nvazakooyn jikn isg chen ŭner:

4 “For they bind heavy burdens, 
hard to bear, and lay them 
on men's shoulders; but they 
themselves will not move them 
with one of their fingers.

5 Ինչ որ կ՚ընեն, մարդոց 
երեւելու համար կ՚ընեն։ Իրենց 
գրապանակները կը լայնցնեն եւ 
իրենց հագուստներուն ծոպերը 
կ՚երկնցնեն։

5 Inch vor g՚ŭnen, martots 
yereveloo hamar g՚ŭnen: Irents 
krabanagnerŭ gŭ layntsnen yev 
irents hakoosdneroon dzoberŭ 
g՚ergntsnen:

5 “But all their works they do to 
be seen by men. They make their 
phylacteries broad and enlarge the 
borders of their garments.

6 Ընթրիքներու ընթացքին պատուոյ 
տեղերը գրաւել կը սիրեն եւ 
ժողովարաններու մէջ՝ առաջին 
աթոռները։

6 Ŭntrikneroo ŭntatskin badvo 
degherŭ kravel gŭ siren yev 
jhoghovaranneroo mech՝ aṙachin 
atoṙnerŭ:

6 “They love the best places 
at feasts, the best seats in the 
synagogues,

7 Կը սիրեն հրապարակներու վրայ 
մարդոցմէ բարեւներ ընդունիլ եւ 
«վարդապետ», այսինքն «ուսուցիչ» 
կոչուիլ։

7 Gŭ siren hrabaragneroo vra 
martotsme parevner ŭntoonil yev 
«vartabed», aysinkn «vovsootsich» 
gochvil:

7 “greetings in the marketplaces, 
and to be called by men, ‘Rabbi, 
Rabbi.’

8 Բայց դուք ոեւէ մէկը «վարդապետ» 
մի՛ կոչէք, որովհետեւ դուք բոլորդ 
եղբայրներ էք եւ մէկ ուսուցիչ ունիք։

8 Payts took voyeve megŭ 
«vartabed» mi՛ gochek, vorovhedev 
took polort yeghpayrner ek yev 
meg oosootsich oonik:

8 “But you, do not be called ‘Rabbi’; 
for One is your Teacher, the 
Christ, and you are all brethren.
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9 Երկրի վրայ ոեւէ մէկը «հայր» մի՛ 
կոչէք, որովհետեւ դուք մէկ Հայր 
ունիք, որ երկինքի մէջ է։

9 Yergri vra voyeve megŭ «hayr» 
mi՛ gochek, vorovhedev took meg 
Hayr oonik, vor yerginki mech e:

9 “Do not call anyone on earth your 
father; for One is your Father, He 
who is in heaven.

10 «Առաջնորդ» մի՛ կոչուիք, 
որովհետեւ ձեր միակ առաջնորդը 
Քրիստոսն է։

10 «Aṙachnort» mi՛ gochvik, 
vorovhedev tzer miag aṙachnortŭ 
Krisdosn e:

10 “And do not be called teachers; 
for One is your Teacher, the 
Christ.

11 Ձեր մէջէն մեծը թող ձեր 
սպասաւորը ըլլայ։

11 Tzer mechen medzŭ togh tzer 
sbasavorŭ ŭlla:

11 “But he who is greatest among 
you shall be your servant.

12 Ով որ իր անձը կը բարձրացնէ՝ 
պիտի խոնարհի, եւ ով որ իր անձը կը 
խոնարհեցնէ՝ պիտի բարձրանայ։

12 Ov vor ir antzŭ gŭ partzratsne՝ 
bidi khonarhi, yev ov vor ir antzŭ 
gŭ khonarhetsne՝ bidi partzrana:

12 “And whoever exalts himself 
will be humbled, and he who 
humbles himself will be exalted.

ՅԻՍՈՒՍ ԿԸ ԴԱՏԱՊԱՐՏԷ ՕՐԷՆՔԻ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐՆ 
ՈՒ ՓԱՐԻՍԵՑԻՆԵՐԸ

HISOOS GŬ TADABARDE ORENKI 
OOSOOTSICHNERN OO PARISETSINERŬ

JESUS CONDEMNS THE TEACHERS OF THE 
LAW AND THE PHARISEES

13 Վա՜յ ձեզի, կեղծաւորնե՛ր, Օրէնքի 
ուսուցիչներ եւ Փարիսեցիներ, որ 
երկինքի արքայութիւնը կը փակէք 
մարդոց առջեւ. դուք չէք մտներ եւ 
թոյլ չէք տար նաեւ անոնց՝ որ կ՚ուզեն 
մտնել։

13 Va՜y tzezi, geghdzavorne՛r, 
Orenki oosootsichner yev 
Parisetsiner, vor yerginki 
arkayootyoonŭ gŭ pagek martots 
aṙchev. took chek mdner yev tooyl 
chek dar nayev anonts՝ vor g՚oozen 
mdnel:

13 “But woe to you, scribes and 
Pharisees, hypocrites! For you 
shut up the kingdom of heaven 
against men; for you neither go in 
yourselves, nor do you allow those 
who are entering to go in.

14 Վա՜յ ձեզի, կեղծաւորնե՛ր, Օրէնքի 
ուսուցիչներ եւ Փարիսեցիներ, որ մէկ 
կողմէ այրիներուն տուները իրենց 
ձեռքէն կը յափշտակէք, միւս կողմէ 
կեղծաւորութեամբ ձեր աղօթքը 
կ՚երկարէք. ասոր համար աւելի խիստ 
դատապարտութիւն պիտի ընդունիք։

14 Va՜y tzezi, geghdzavorne՛r, 
Orenki oosootsichner yev 
Parisetsiner, vor meg goghme 
ayrineroon doonerŭ irents tzeṙken 
gŭ hapshdagek, myoos goghme 
geghdzavorootyamp tzer aghotkŭ 
g՚ergarek. asor hamar aveli khisd 
tadabardootyoon bidi ŭntoonik:

14 “Woe to you, scribes and 
Pharisees, hypocrites! For you 
devour widows’ houses, and for 
a pretense make long prayers. 
Therefore you will receive greater 
condemnation.
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15 Վա՜յ ձեզի, կեղծաւորնե՛ր, Օրէնքի 
ուսուցիչներ եւ Փարիսեցիներ, որ մէկ 
կողմէ ծով ու ցամաք կը շրջիք մէկը 
նորահաւատ ընելու համար, իսկ երբ 
յաջողիք՝ զայն ձեզմէ կրկնապատիկ 
աւելի դժոխքի արժանի կ՚ընէք։

15 Va՜y tzezi, geghdzavorne՛r, 
Orenki oosootsichner yev 
Parisetsiner, vor meg goghme 
dzov oo tsamak gŭ shrchik megŭ 
norahavad ŭneloo hamar, isg 
yerp hachoghik՝ zayn tzezme 
grgnabadig aveli tjhokhki arjhani 
g՚ŭnek:

15 “Woe to you, scribes and 
Pharisees, hypocrites! For you 
travel land and sea to win one 
proselyte, and when he is won, you 
make him twice as much a son of 
hell as yourselves.

16 Վա՜յ ձեզի, կո՛յր առաջնորդներ։ 
Կ՚ըսէք. «Ան որ տաճարին վրայ 
կ՚երդնու՝ երդումը կատարելու 
պարտաւորութեան տակ չէ, բայց ան 
որ տաճարին ոսկիին վրայ կ՚երդնու՝ 
պարտաւոր է կատարելու»։

16 Va՜y tzezi, go՛oyr aṙachnortner: 
G՚ŭsek. «An vor dajarin vra 
g՚ertnoo՝ yertoomŭ gadareloo 
bardavorootyan dag che, payts an 
vor dajarin vosgiin vra g՚ertnoo՝ 
bardavor e gadareloo»:

16 “Woe to you, blind guides, 
who say, ‘Whoever swears by the 
temple, it is nothing; but whoever 
swears by the gold of the temple, 
he is obliged to perform it.’

17 Յիմարնե՛ր, կոյրե՛ր, ո՞ր մէկը 
կարեւոր է, ոսկի՞ն թէ տաճարը, որ կը 
սրբագործէ ոսկին։

17 Himarne՛r, gooyre՛r, vo՞r megŭ 
garevor e, vosgi՞n te dajarŭ, vor gŭ 
srpakordze vosgin:

17 “Fools and blind! For which is 
greater, the gold or the temple that 
sanctifies the gold?

18 Կամ կ՚ըսէք. «Ան որ զոհարանին 
վրայ երդում կ՚ընէ՝ երդումը 
կատարելու պարտաւորութեան տակ 
չէ, բայց ան որ կ՚երդնու զոհարանին 
դրուած զոհին վրայ՝ պարտաւոր է 
կատարելու»։

18 Gam g՚ŭsek. «An vor zoharanin 
vra yertoom g՚ŭne՝ yertoomŭ 
gadareloo bardavorootyan dag che, 
payts an vor g՚ertnoo zoharanin 
trvadz zohin vra՝ bardavor e 
gadareloo»:

18 “And, ‘Whoever swears by the 
altar, it is nothing; but whoever 
swears by the gift that is on it, he 
is obliged to perform it.’

19 Յիմարնե՛ր, կոյրե՛ր, ո՞ր մէկը աւելի 
կարեւոր է. զո՞հը թէ զոհարանը, որ 
կը սրբագործէ զոհը։

19 Himarne՛r, gooyre՛r, vo՞r megŭ 
aveli garevor e. zo՞hŭ te zoharanŭ, 
vor gŭ srpakordze zohŭ:

19 “Fools and blind! For which is 
greater, the gift or the altar that 
sanctifies the gift?

20 Հետեւաբար, ով որ կ՚երդնու 
զոհարանին վրայ, կ՚երդնու թէ՛ 
զոհարանին եւ թէ՛ հոն եղածներուն 
վրայ։

20 Hedevapar, ov vor g՚ertnoo 
zoharanin vra, g՚ertnoo 
te՛ zoharanin yev te՛ hon 
yeghadzneroon vra:

20 “Therefore he who swears by 
the altar, swears by it and by all 
things on it.
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21 Ով որ կ՚երդնու տաճարին վրայ, 
կ՚երդնու թէ՛ տաճարին եւ թէ՛ 
Աստուծոյ վրայ, որ հոն կը բնակի։

21 Ov vor g՚ertnoo dajarin vra, 
g՚ertnoo te՛ dajarin yev te՛ Asdoodzo 
vra, vor hon gŭ pnagi:

21 “He who swears by the temple, 
swears by it and by Him who 
dwells in it.

22 Նոյնպէս, ով որ կ՚երդնու երկինքին 
վրայ, կ՚երդնու թէ՛ Աստուծոյ գահին 
եւ թէ՛ Աստուծոյ վրայ, որ հոն կը 
նստի։

22 Nooynbes, ov vor g՚ertnoo 
yerginkin vra, g՚ertnoo te՛ Asdoodzo 
kahin yev te՛ Asdoodzo vra, vor hon 
gŭ nsdi:

22 “And he who swears by heaven, 
swears by the throne of God and 
by Him who sits on it.

23 Վա՜յ ձեզի, կեղծաւորնե՛ր, Օրէնքի 
ուսուցիչներ եւ Փարիսեցիներ, 
որ անանուխին, սամիթին ու 
չամանին տասանորդը կու տաք 
եւ կ՚անտեսէք Օրէնքին կարեւոր 
պարտաւորութիւնները, այսինքն՝ 
արդարութիւնը, ողորմութիւնը եւ 
հաւատարմութիւնը։ Ասոնք պէտք 
էր գործադրել, առանց միւսները 
անտեսելու։

23 Va՜y tzezi, geghdzavorne՛r, 
Orenki oosootsichner yev 
Parisetsiner, vor ananookhin, 
samitin oo chamanin dasanortŭ 
goo dak yev g՚andesek Orenkin 
garevor bardavorootyoonnerŭ, 
aysinkn՝ artarootyoonŭ, 
voghormootyoonŭ yev 
havadarmootyoonŭ: Asonk bedk 
er kordzatrel, aṙants myoosnerŭ 
andeseloo:

23 “Woe to you, scribes and 
Pharisees, hypocrites! For you 
pay tithe of mint and anise and 
cummin, and have neglected the 
weightier matters of the law: 
justice and mercy and faith. These 
you ought to have done, without 
leaving the others undone.

24 Կո՛յր առաջնորդներ, մէկ կողմէ 
մժղուկը կը քամէք, միւս կողմէ 
սակայն ուղտը կը կլլէք։

24 Go՛oyr aṙachnortner, meg 
goghme mjhghoogŭ gŭ kamek, 
myoos goghme sagayn ooghdŭ gŭ 
gllek:

24 “Blind guides, who strain out a 
gnat and swallow a camel!

25 Վա՜յ ձեզի, կեղծաւորնե՛ր, Օրէնքի 
ուսուցիչներ եւ Փարիսեցիներ, որ 
պնակին եւ գաւաթին արտաքինը 
կը մաքրէք, մինչ գիտէք թէ 
ներսիդին եղող ուտելիքն ու 
խմելիքը ի՜նչ յափշտակութեամբ եւ 
աղտեղութեամբ ձեռք բերած էք։

25 Va՜y tzezi, geghdzavorne՛r, 
Orenki oosootsichner yev 
Parisetsiner, vor bnagin yev 
kavatin ardakinŭ gŭ makrek, 
minch kidek te nersitin 
yeghogh oodelikn oo khmelikŭ 
i՜nch hapshdagootyamp yev 
aghdeghootyamp tzeṙk peradz ek:

25 “Woe to you, scribes and 
Pharisees, hypocrites! For you 
cleanse the outside of the cup and 
dish, but inside they are full of 
extortion and self‑indulgence.
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26 Կո՛յր Փարիսեցի, նախ գաւաթին 
եւ պնակին ներսը մաքրէ. այսպիսով 
դուրսն ալ մաքուր կ՚ըլլայ։

26 Go՛oyr Parisetsi, nakh kavatin 
yev bnagin nersŭ makre. aysbisov 
toorsn al makoor g՚ŭlla:

26 “Blind Pharisee, first cleanse 
the inside of the cup and dish, that 
the outside of them may be clean 
also.

27 Վա՜յ ձեզի, կեղծաւորնե՛ր, Օրէնքի 
ուսուցիչներ եւ Փարիսեցիներ, 
որ կը նմանիք կիրով ճերմկցուած 
գերեզմաններու, որոնք 
արտաքնապէս գեղեցիկ կ՚երեւին, 
բայց ներքնապէս լեցուն են 
մեռելներու ոսկորներով եւ ամէն 
տեսակի պղծութեամբ։

27 Va՜y tzezi, geghdzavorne՛r, 
Orenki oosootsichner yev 
Parisetsiner, vor gŭ nmanik girov 
jermgtsvadz kerezmanneroo, 
voronk ardaknabes keghetsig 
g՚erevin, payts nerknabes letsoon 
yen meṙelneroo vosgornerov yev 
amen desagi bghdzootyamp:

27 “Woe to you, scribes and 
Pharisees, hypocrites! For you are 
like whitewashed tombs which 
indeed appear beautiful outwardly, 
but inside are full of dead men's 
bones and all uncleanness.

28 Նոյնպէս էք դուք. 
արտաքնապէս մարդոց արդար 
կ՚երեւիք, բայց ներքնապէս 
լեցուն էք կեղծաւորութեամբ եւ 
անօրէնութեամբ։

28 Nooynbes ek took. 
ardaknabes martots artar 
g՚erevik, payts nerknabes letsoon 
ek geghdzavorootyamp yev 
anorenootyamp:

28 “Even so you also outwardly 
appear righteous to men, but 
inside you are full of hypocrisy and 
lawlessness.

29 Վա՜յ ձեզի, կեղծաւորնե՛ր, Օրէնքի 
ուսուցիչներ եւ Փարիսեցիներ, որ 
մարգարէներու շիրիմները կը շինէք 
եւ արդարներուն գերեզմանները կը 
զարդարէք

29 Va՜y tzezi, geghdzavorne՛r, 
Orenki oosootsichner yev 
Parisetsiner, vor markareneroo 
shirimnerŭ gŭ shinek yev 
artarneroon kerezmannerŭ gŭ 
zartarek

29 “Woe to you, scribes and 
Pharisees, hypocrites! Because you 
build the tombs of the prophets 
and adorn the monuments of the 
righteous,

30 ու կ՚ըսէք. «Եթէ մենք մեր 
հայրերուն ժամանակը ապրած 
ըլլայինք, մարգարէներու 
սպանութեան մասնակից պիտի 
չըլլայինք»։

30 oo g՚ŭsek. «Yete menk mer 
hayreroon jhamanagŭ abradz 
ŭllayink, markareneroo 
sbanootyan masnagits bidi 
chŭllayink»:

30 “and say, ‘If we had lived in the 
days of our fathers, we would not 
have been partakers with them in 
the blood of the prophets.’
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31 Ահաւասիկ դուք արդէն իսկ կը 
վկայէք թէ որդիներն էք անոնց, 
որոնք մարգարէները կոտորեցին։

31 Ahavasig took arten isg gŭ 
vgayek te vortinern ek anonts, 
voronk markarenerŭ godoretsin:

31 “Therefore you are witnesses 
against yourselves that you are 
sons of those who murdered the 
prophets.

32 Գացէք ամբողջացուցէ՛ք ձեր 
հայրերուն կիսատ ձգած գործը։

32 Katsek ampoghchatsootse՛k tzer 
hayreroon gisad tzkadz kordzŭ:

32 “Fill up, then, the measure of 
your fathers’ guilt.

33 Օձե՛ր, իժերո՛ւ ծնունդներ, ինչպէ՞ս 
պիտի կարենաք փախուստ տալ 
դժոխքի դատապարտութենէն։

33 Otze՛r, ijhero՛o dznoontner, 
inchbe՞s bidi garenak pakhoosd dal 
tjhokhki tadabardootenen:

33 “Serpents, brood of vipers! How 
can you escape the condemnation 
of hell?

34 Ահա ես ձեզի մարգարէներ, 
իմաստուններ եւ Օրէնքի ուսուցիչներ 
պիտի ղրկեմ, դուք անոնցմէ ոմանք 
պիտի սպաննէք, ոմանք խաչէք, 
ուրիշներ ժողովարաններու մէջ պիտի 
գանակոծէք եւ հալածէք քաղաքէ 
քաղաք։

34 Aha yes tzezi markarener, 
imasdoonner yev Orenki 
oosootsichner bidi ghrgem, took 
anontsme vomank bidi sbannek, 
vomank khachek, oorishner 
jhoghovaranneroo mech bidi 
kanagodzek yev haladzek kaghake 
kaghak:

34 “Therefore, indeed, I send you 
prophets, wise men, and scribes: 
some of them you will kill and 
crucify, and some of them you will 
scourge in your synagogues and 
persecute from city to city,

35 Այսպիսով՝ բոլոր արդարներուն 
սպանութեան մասնակից եղած 
պիտի ըլլաք, սկսեալ անմեղ Աբէլի 
արիւնէն մինչեւ արիւնը Բարաքիայի 
որդիին՝ Զաքարիայի, որ սպաննեցիք 
տաճարին եւ զոհարանին մէջտեղ։

35 Aysbisov՝ polor artarneroon 
sbanootyan masnagits yeghadz 
bidi ŭllak, sgsyal anmegh Apeli 
aryoonen minchev aryoonŭ 
Parakiayi vortiin՝ Zakariayi, vor 
sbannetsik dajarin yev zoharanin 
mechdegh:

35 “that on you may come all the 
righteous blood shed on the earth, 
from the blood of righteous Abel 
to the blood of Zechariah, son of 
Berechiah, whom you murdered 
between the temple and the altar.

36 Հաստատ գիտցէք, թէ այս բոլոր 
ոճիրներուն պատիժը պիտի կրէք։

36 Hasdad kidtsek, te ays polor 
vojirneroon badijhŭ bidi grek:

36 “Assuredly, I say to you, all 
these things will come upon this 
generation.
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ՅԻՍՈՒՍԻ ՍԷՐԸ ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԻ ՀԱՆԴԷՊ HISOOSI SERŬ YEROOSAGHEMI HANTEB JESUS LAMENTS OVER JERUSALEM

37 Երուսաղէ՜մ, Երուսաղէ՜մ, որ կը 
կոտորէիր մարգարէները եւ կը 
քարկոծէիր Աստուծոյ քեզի ղրկած 
մարդիկը. քանի՜ անգամ ուզեցի 
որդիներդ հաւաքել, ինչպէս հաւը իր 
ձագերը կը հաւաքէ թեւերուն տակ, 
բայց դո՛ւք, Երուսաղէմի բնակիչներ, 
չուզեցիք։

37 Yeroosaghe՜m, Yeroosaghe՜m, 
vor gŭ godoreir markarenerŭ 
yev gŭ kargodzeir Asdoodzo 
kezi ghrgadz martigŭ. kani՜ 
ankam oozetsi vortinert havakel, 
inchbes havŭ ir tzakerŭ gŭ 
havake teveroon dag, payts 
to՛ok, Yeroosaghemi pnagichner, 
choozetsik:

37 “O Jerusalem, Jerusalem, the 
one who kills the prophets and 
stones those who are sent to her! 
How often I wanted to gather your 
children together, as a hen gathers 
her chicks under her wings, but 
you were not willing!

38 Ահա «աւերակ պիտի ըլլայ ձեր 
տունը»։

38 Aha «averag bidi ŭlla tzer 
doonŭ»:

38 “See! Your house is left to you 
desolate;

39 Բայց կ՚ըսեմ նաեւ, ա՛լ պիտի 
չտեսնէք զիս, մինչեւ որ ըսէք. 
«Օրհնեալ ըլլայ ան՝ որ կու գայ Տիրոջ 
անունով»։ ֍

39 Payts g՚ŭsem nayev, a՛l bidi 
chdesnek zis, minchev vor ŭsek. 
«Orhnyal ŭlla an՝ vor goo ka 
Diroch anoonov»: ֍

39 “for I say to you, you shall see 
Me no more till you say, ‘Blessed is 
He who comes in the name of the 
LORD!’” ֍


