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2022‑04‑03 2022‑04‑03 2022‑04‑03

Կիրակի Giragi Sunday

ԲՁ Pen Tsa Pen Tsa

Զ. կիւրակէ մեծի պահոց (Տնտեսին) 6. gyoorage medzi bahots (Dndesin) Sixth Sunday of the Great Fast (Advent)

Երկիւղացութեամբ լուարուք սրբոյ Երկիւղացութեամբ լուարուք սրբոյ 
Աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի որ Աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի որ 

ըստ Ղուկասու ըստ Ղուկասու 21.5‑38 (ARWZ)

Yergyooghatsootyamp lvarook Yergyooghatsootyamp lvarook 
srpo Avedaranis Hisoosi srpo Avedaranis Hisoosi 

Krisdosi vor ŭsd Ghoogasoo Krisdosi vor ŭsd Ghoogasoo 
21.5‑38 (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 21:5‑38 (NKJV)

5 Ոմանք տաճարին մասին խօսելով՝ 
կ’ըսէին թէ գեղեցիկ քարերով եւ 
աշտարակներով զարդարուած է։

5 Vomank dajarin masin khoselov՝ 
g’ŭsein te keghetsig karerov yev 
ashdaragnerov zartarvadz e:

5 Then, as some spoke of the 
temple, how it was adorned with 
beautiful stones and donations, He 
said,

6 Յիսուս ըսաւ.‑ Այս բոլորը որ կը 
տեսնէք՝ պիտի քանդուին. օր պիտի 
գայ, երբ քար քարի վրայ պիտի 
չմնայ։

6 Hisoos ŭsav.‑ Ays polorŭ vor gŭ 
desnek՝ bidi kantvin. or bidi ka, 
yerp kar kari vra bidi chmna:

6 “These things which you see—
the days will come in which 
not one stone shall be left upon 
another that shall not be thrown 
down.”

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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7 Անոնք հարցուցին.‑ Վարդապե՛տ, 
ե՞րբ պիտի ըլլայ ատիկա։ Ի՞նչ նշանով 
պիտի գիտնանք թէ ե՛րբ ատիկա 
պիտի պատահի։

7 Anonk hartsootsin.‑ Vartabe՛d, 
ye՞rp bidi ŭlla adiga: I՞nch nshanov 
bidi kidnank te ye՛rp adiga bidi 
badahi:

7 So they asked Him, saying, 
“Teacher, but when will these 
things be? And what sign will 
there be when these things are 
about to take place?”

8 Յիսուս ըսաւ.‑ Զգոյշ եղէք. 
չխաբուի՛ք։ Շատեր իմ անունովս 
պիտի գան եւ ըսեն.«Ես եմ 
Քրիստոսը», կամ՝ «Ժամանակը 
հասած է»։ Բայց մի՛ հետեւիք անոնց։

8 Hisoos ŭsav.‑ Zkooysh yeghek. 
chkhapvi՛k: Shader im anoonovs 
bidi kan yev ŭsen.«Yes yem 
Krisdosŭ», gam՝ «Jhamanagŭ 
hasadz e»: Payts mi՛ hedevik 
anonts:

8 And He said: “Take heed that 
you not be deceived. For many 
will come in My name, saying, ‘I 
am He,’ and, ‘The time has drawn 
near.’ Therefore do not go after 
them.

9 Մի՛ սարսափիք, երբ 
լսէք պատերազմներու եւ 
խռովութիւններու մասին, որովհետեւ 
պէտք է որ նախ անոնք պատահին։ 
Սակայն ատիկա չի՛ նշանակեր թէ 
արդէն աշխարհի վախճանն է։

9 Mi՛ sarsapik, yerp lsek 
baderazmneroo yev 
khṙovootyoonneroo masin, 
vorovhedev bedk e vor nakh 
anonk badahin: Sagayn adiga chi՛ 
nshanager te arten ashkharhi 
vakhjann e:

9 “But when you hear of wars and 
commotions, do not be terrified; 
for these things must come to pass 
first, but the end will not come 
immediately.”

10 Եւ շարունակեց.‑ Ազգեր 
իրարու դէմ պիտի կռուին 
եւ թագաւորութիւններ՝ 
թագաւորութիւններու դէմ։

10 Yev sharoonagets.‑ 
Azker iraroo tem bidi gṙvin 
yev takavorootyoonner՝ 
takavorootyoonneroo tem:

10 Then He said to them, “Nation 
will rise against nation, and 
kingdom against kingdom.

11 Զօրաւոր երկրաշարժներ տեղի 
պիտի ունենան եւ զանազան տեղեր՝ 
սով եւ համաճարակ։ Երկինքէն 
սարսափազդու եւ մեծամեծ նշաններ 
պիտի երեւին։

11 Zoravor yergrasharjhner deghi 
bidi oonenan yev zanazan degher՝ 
sov yev hamajarag: Yerginken 
sarsapaztoo yev medzamedz 
nshanner bidi yerevin:

11 “And there will be great 
earthquakes in various places, and 
famines and pestilences; and there 
will be fearful sights and great 
signs from heaven.



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 3 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

12 Բայց այս բոլորէն առաջ ձեզ 
պիտի ձերբակալեն եւ հալածեն, ձեզ 
պիտի դատեն ժողովարաններու մէջ 
եւ բանտ նետեն. իմ պատճառովս 
ձեզ պիտի տանին թագաւորներու եւ 
կառավարիչներու դիմաց։

12 Payts ays poloren aṙach tzez 
bidi tzerpagalen yev haladzen, tzez 
bidi taden jhoghovaranneroo mech 
yev pand neden. im badjaṙovs 
tzez bidi danin takavorneroo yev 
gaṙavarichneroo timats:

12 “But before all these things, 
they will lay their hands on you 
and persecute you, delivering you 
up to the synagogues and prisons. 
You will be brought before kings 
and rulers for My name's sake.

13 Ասիկա ձեզի առիթ պիտի ըլլայ 
վկայութիւն տալու իմ մասիս։

13 Asiga tzezi aṙit bidi ŭlla 
vgayootyoon daloo im masis:

13 “But it will turn out for you as 
an occasion for testimony.

14 Այժմէն իսկ ձեր միտքերուն մէջ 
ըլլայ, որ սկիզբէն չմտածէ՛ք թէ ինչ 
պատասխան պիտի տաք,

14 Ayjhmen isg tzer midkeroon 
mech ŭlla, vor sgizpen chmdadze՛k 
te inch badaskhan bidi dak,

14 “Therefore settle it in your 
hearts not to meditate beforehand 
on what you will answer;

15 որովհետեւ ես ձեզի պէտք եղած 
խօսքը եւ իմաստութիւնը պիտի տամ, 
որուն պիտի չկրնան հակառակիլ 
կամ պատասխան տալ ձեր բոլոր 
հակառակորդները։

15 vorovhedev yes tzezi 
bedk yeghadz khoskŭ yev 
imasdootyoonŭ bidi dam, 
voroon bidi chgrnan hagaṙagil 
gam badaskhan dal tzer polor 
hagaṙagortnerŭ:

15 “for I will give you a mouth and 
wisdom which all your adversaries 
will not be able to contradict or 
resist.

16 Նոյնիսկ ձեր ծնողները, 
եղբայրները, ազգականներն ու 
բարեկամները պիտի մատնեն ձեզ եւ 
պիտի սպաննեն ձեզմէ ոմանք։

16 Nooynisg tzer dznoghnerŭ, 
yeghpayrnerŭ, azkagannern oo 
paregamnerŭ bidi madnen tzez yev 
bidi sbannen tzezme vomank:

16 “You will be betrayed even by 
parents and brothers, relatives 
and friends; and they will put 
some of you to death.

17 Ամէն մարդ պիտի ատէ ձեզ՝ իմ 
պատճառովս։

17 Amen mart bidi ade tzez՝ im 
badjaṙovs:

17 “And you will be hated by all for 
My name's sake.

18 Սակայն ձեր գլուխէն մազ մը իսկ 
պիտի չկորսուի։

18 Sagayn tzer klookhen maz mŭ 
isg bidi chgorsvi:

18 “But not a hair of your head 
shall be lost.

19 Եւ ձեր համբերութեամբ պիտի 
փրկէք ձեր հոգիները։

19 Yev tzer hamperootyamp bidi 
prgek tzer hokinerŭ:

19 “By your patience possess your 
souls.
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20 Երբ տեսնէք Երուսաղէմը 
զօրքերով շրջապատուած, գիտցէք որ 
անոր աւերումը մօտեցած է։

20 Yerp desnek Yeroosaghemŭ 
zorkerov shrchabadvadz, kidtsek 
vor anor averoomŭ modetsadz e:

20 “But when you see Jerusalem 
surrounded by armies, then know 
that its desolation is near.

21 Այն ատեն անոնք որ Հրէաստանի 
մէջ են՝ թող լեռները փախչին, 
անոնք որ Երուսաղէմի մէջ են՝ թող 
քաղաքէն դուրս ելլեն, իսկ անոնք որ 
շրջակայքն են՝ թող քաղաք չմտնեն։

21 Ayn aden anonk vor Hreasdani 
mech yen՝ togh leṙnerŭ pakhchin, 
anonk vor Yeroosaghemi mech 
yen՝ togh kaghaken toors yellen, 
isg anonk vor shrchagaykn yen՝ 
togh kaghak chmdnen:

21 “Then let those who are in 
Judea flee to the mountains, let 
those who are in the midst of her 
depart, and let not those who are 
in the country enter her.

22 Որովհետեւ այդ օրերը 
աստուածային դատաստանի 
եւ պատիժի օրեր են, որպէսզի 
իրականանան Սուրբ գիրքերուն մէջ 
բոլոր գրուածները։

22 Vorovhedev ayt orerŭ 
asdvadzayin tadasdani yev badijhi 
orer yen, vorbeszi iragananan 
Soorp kirkeroon mech polor 
krvadznerŭ:

22 “For these are the days of 
vengeance, that all things which 
are written may be fulfilled.

23 Բայց այդ օրերուն վա՜յ է եկեր 
յղիներուն եւ ստնտու կիներուն, 
որովհետեւ երկիրը մեծ տագնապի 
պիտի մատնուի եւ Աստուծոյ 
բարկութիւնը այս ժողովուրդին վրայ 
պիտի գայ։

23 Payts ayt oreroon va՜y e yeger 
hghineroon yev sdndoo gineroon, 
vorovhedev yergirŭ medz daknabi 
bidi madnvi yev Asdoodzo 
pargootyoonŭ ays jhoghovoortin 
vra bidi ka:

23 “But woe to those who are 
pregnant and to those who are 
nursing babies in those days! For 
there will be great distress in the 
land and wrath upon this people.

24 Անոնք սրամահ պիտի ըլլան կամ 
գերի պիտի տարուին բոլոր ազգերուն 
մէջ։ Երուսաղէմը ազգերուն ոտքի 
կոխան պիտի ըլլայ, մինչեւ որ 
ազգերուն ժամանակը լրանայ։

24 Anonk sramah bidi ŭllan gam 
keri bidi darvin polor azkeroon 
mech: Yeroosaghemŭ azkeroon 
vodki gokhan bidi ŭlla, minchev 
vor azkeroon jhamanagŭ lrana:

24 “And they will fall by the edge 
of the sword, and be led away 
captive into all nations. And 
Jerusalem will be trampled by 
Gentiles until the times of the 
Gentiles are fulfilled.
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25 Արեւուն, լուսինին եւ աստղերուն 
հետ կապ ունեցող նշաններ 
պիտի պատահին։ Աշխարհի բոլոր 
ժողովուրդները տագնապի եւ 
շփոթութեան պիտի մատնուին ահեղ 
ձայներէն, որոնք կարծես ծովու 
ալեկոծումի գոչումը ըլլան։

25 Arevoon, loosinin yev 
asdgheroon hed gab oonetsogh 
nshanner bidi badahin: Ashkharhi 
polor jhoghovoortnerŭ daknabi yev 
shpotootyan bidi madnvin ahegh 
tzayneren, voronk gardzes dzovoo 
alegodzoomi kochoomŭ ŭllan:

25 “And there will be signs in 
the sun, in the moon, and in the 
stars; and on the earth distress of 
nations, with perplexity, the sea 
and the waves roaring;

26 Աշխարհի վրայ պատահելիքներու 
ակնկալութենէն մարդիկ սարսափէն 
պիտի նուաղին, որովհետեւ երկնային 
մարմինները պիտի սասանին։

26 Ashkharhi vra badahelikneroo 
agngalootenen martig sarsapen 
bidi nvaghin, vorovhedev 
yergnayin marminnerŭ bidi 
sasanin:

26 “men's hearts failing them 
from fear and the expectation of 
those things which are coming on 
the earth, for the powers of the 
heavens will be shaken.

27 Եւ այն ատեն պիտի տեսնեն 
Մարդու Որդին, որ կու գայ ամպերուն 
վրայ՝ զօրութեամբ եւ մեծ փառքով։

27 Yev ayn aden bidi desnen 
Martoo Vortin, vor goo ka 
amberoon vra՝ zorootyamp yev 
medz paṙkov:

27 “Then they will see the Son of 
Man coming in a cloud with power 
and great glory.

28 Եւ երբ ասոնք սկսին պատահիլ, 
շտկուեցէք եւ ձեր գլուխները 
բարձրացուցէք, որովհետեւ ձեր 
փրկութիւնը մօտ է։

28 Yev yerp asonk sgsin badahil, 
shdgvetsek yev tzer klookhnerŭ 
partzratsootsek, vorovhedev tzer 
prgootyoonŭ mod e:

28 “Now when these things begin 
to happen, look up and lift up your 
heads, because your redemption 
draws near.”

29 Ապա Յիսուս օրինակ մըն ալ 
տուաւ անոնց, ըսելով.‑ Նայեցէ՛ք 
թզենիին եւ բոլոր միւս ծառերուն։

29 Aba Hisoos orinag mŭn al dvav 
anonts, ŭselov.‑ Nayetse՛k tzeniin 
yev polor myoos dzaṙeroon:

29 Then He spoke to them a 
parable: “Look at the fig tree, and 
all the trees.

30 Երբ տեսնէք որ ծիլ կը սկսին 
արձակել՝ կը գիտնաք թէ ամառը մօտ 
է։

30 Yerp desnek vor dzil gŭ sgsin 
artzagel՝ gŭ kidnak te amaṙŭ mod 
e:

30 “When they are already 
budding, you see and know for 
yourselves that summer is now 
near.
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31 Նոյնպէս ալ, երբ տեսնէք որ 
ըսածներս կը կատարուին՝ գիտցէք 
թէ Աստուծոյ արքայութիւնը մօտ է։

31 Nooynbes al, yerp desnek vor 
ŭsadzners gŭ gadarvin՝ kidtsek te 
Asdoodzo arkayootyoonŭ mod e:

31 “So you also, when you see 
these things happening, know that 
the kingdom of God is near.

32 Վստահ եղէք, որ այս սերունդը 
չանցած՝ ասոնք բոլորը պիտի 
պատահին։

32 Vsdah yeghek, vor ays seroontŭ 
chantsadz՝ asonk polorŭ bidi 
badahin:

32 “Assuredly, I say to you, this 
generation will by no means pass 
away till all things take place.

33 Նոյնիսկ եթէ երկինքն ու երկիրը 
անհետանան, խօսքերս պիտի 
չանհետանան։

33 Nooynisg yete yerginkn oo 
yergirŭ anhedanan, khoskers bidi 
chanhedanan:

33 “Heaven and earth will pass 
away, but My words will by no 
means pass away.

34 Գալով ձեզի, ուշադի՛ր եղէք 
ձեր անձերուն։ Չըլլայ որ ձեր 
սիրտերը գրաւուին կերուխումով, 
արբեցութեամբ եւ աշխարհիկ 
հոգերով, եւ յանկարծ այդ օրը ձեր 
վրայ գայ։

34 Kalov tzezi, ooshati՛r yeghek 
tzer antzeroon: Chŭlla vor tzer 
sirderŭ kravvin gerookhoomov, 
arpetsootyamp yev ashkharhig 
hokerov, yev hangardz ayt orŭ tzer 
vra ka:

34 “But take heed to yourselves, 
lest your hearts be weighed down 
with carousing, drunkenness, and 
cares of this life, and that Day 
come on you unexpectedly.

35 Որովհետեւ այդ օրը պիտի գայ 
ծուղակի պէս՝ բոլոր մարդոց, որոնք 
ամբողջ աշխարհի վրայ կ’ապրին։

35 Vorovhedev ayt orŭ bidi ka 
dzooghagi bes՝ polor martots, 
voronk ampoghch ashkharhi vra 
g’abrin:

35 “For it will come as a snare on 
all those who dwell on the face of 
the whole earth.

36 Ուստի արթուն եղէք եւ միշտ 
աղօթեցէք, որ արժանի ըլլաք այս 
պատահելիքներէնազատելու եւ 
Մարդու Որդիին ներկայութեան 
կանգնելու։

36 Oosdi artoon yeghek yev mishd 
aghotetsek, vor arjhani ŭllak 
ays badaheliknerenazadeloo yev 
Martoo Vortiin nergayootyan 
gankneloo:

36 “Watch therefore, and pray 
always that you may be counted 
worthy to escape all these things 
that will come to pass, and to 
stand before the Son of Man.”

37 Յիսուս ամբողջ օրը տաճարին 
մէջ կ’ուսուցանէր, իսկ երեկոյեան 
կ’երթար Ձիթենեաց կոչուած լեռը՝ 
գիշերելու։

37 Hisoos ampoghch orŭ dajarin 
mech g’oosootsaner, isg yeregoyan 
g’ertar Tzitenyats gochvadz leṙŭ՝ 
kishereloo:

37 And in the daytime He was 
teaching in the temple, but at 
night He went out and stayed on 
the mountain called Olivet.
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38 Առաւօտ կանուխ ամբողջ 
ժողովուրդը տաճար կ’երթար զինք 
լսելու համար։ ֍

38 Aṙavod ganookh ampoghch 
jhoghovoortŭ dajar g’ertar zink 
lseloo hamar: ֍

38 Then early in the morning all 
the people came to Him in the 
temple to hear 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. ֍
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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. ֍
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Շարական Շարական (Մեծի պահոց 
Զ. կիւր. ԲՁ)

Sharagan Sharagan (Medzi bahots 6. gyoor. 
Pen Tsa)

Hymn Hymn (Great Fast Sixth Sunday 
Pen Tsa)

Որ ըզխորհուրդ քո գալըստեանդ 
յառաջագոյն գուշակեցեր, 
մարգարեիւքն իսրայէլի զորս 
ընտրեցեր յետ Մովսէսի. որք 
խօսեցան Հոգւով սըրբով 
բազմապատիկ օրինակօք. տուր մեզ 
Փըրկիչ ողորմութիւն եւ ըզմեղաց 
ըզթողութիւն։

Vor ŭzkhorhoort ko kalŭsdyant 
haṙachakooyn kooshagetser, 
markareivkn israyeli zors 
ŭndretser hed Movsesi. vork 
khosetsan Hokvov sŭrpov 
pazmabadig orinagok. door mez 
Pŭrgich voghormootyoon yev 
ŭzmeghats ŭztoghootyoon:

Savior, who fortold the mystery of 
your coming through the prophets 
of Israel whom you chose after 
Moses who spoke through the Holy 
Spirit by many examples, grant us 
mercy and forgiveness of sins.

Ի մերձենալ ամաց վերջին, 
զոր տեսանողքըն ծանուցին, 
ըզհասանիլ մեր փըրկողիդ առ ի 
վախճան ժամանակին. երեւեցար 
ի մէջ մարդկան զգեցեալ ըզկերպ 
ծառայական. տուր մեզ փըրկիչ 
ողորմութիւն եւ ըզմեղաց 
ըզթողութիւն։

I mertzenal amats verchin, 
zor desanoghkŭn dzanootsin, 
ŭzhasanil mer pŭrgoghit aṙ i 
vakhjan jhamanagin. yerevetsar 
i mech martgan zketsyal ŭzgerb 
dzaṙayagan. door mez pŭrgich 
voghormootyoon yev ŭzmeghats 
ŭztoghootyoon:

Savior, who appeared among 
mankind dressed in the form of 
a servant, with the coming of our 
final years, which the seers made 
known, with your coming at the 
end of time, give us mercy and 
forgiveness of sins.

Ի վեցերորդ աւուր զԱդամ ստեղծեր 
ի տիպ քո տիրական. որ ոչ պահեալ 
ըզպատուիրանըն մերկացաւ 
ըզպատմուճանն. իսկ նոր Ադամդ ի 
վեց դարուն այց արարեր կորուսելոյն. 
տուր մեզ փըրկիչ ողորմութիւն եւ 
ըզմեղաց ըզթողութիւն։

I vetserort avoor zAtam 
sdeghdzer i dib ko diragan. 
vor voch bahyal ŭzbadviranŭn 
mergatsav ŭzbadmoojann. isg nor 
Atamt i vets taroon ayts ararer 
gorooselooyn. door mez pŭrgich 
voghormootyoon yev ŭzmeghats 
ŭztoghootyoon:

Savior, who on the sixth day in 
the image of the Lord created 
Adam, who did not keep the 
commandment and was divested 
of the robe, while you, O new 
Adam, visted the lost during the 
sixth age, grant us mercy and 
forgiveness of sins.
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Տաճար լուսոյ Անըստուերին 
եւ առագաստ անճառ Բանին, 
որ ըզնախնւոյ մօրն Եւայի 
բարձեր զանեծսըն տըրտմալի. 
հայցեա յորդւոյ քոյ Միածնի հօր 
հաշտութեանըն միջնորդի, բառնեալ 
ի մենջ ըզխռովութիւն եւ տալ զոգւոց 
խաղաղութիւն։ ֍

Dajar looso Anŭsdverin yev 
aṙakasd anjaṙ Panin, vor 
ŭznakhnvo morn Yevayi 
partzer zanedzsŭn dŭrdmali. 
haytsya hortvo ko Miadzni hor 
hashdootyanŭn michnorti, paṙnyal 
i mench ŭzkhṙovootyoon yev dal 
zokvots khaghaghootyoon: ֍

Temple of Light without shadow 
and bride‑chamber of the ineffable 
Word, who removed the grievous 
curse on Eve, our first mother, 
implore your only‑begotten Son, 
the mediator of reconciliation with 
the Father, that he may please to 
take away from us all disorder and 
to give peace to our souls. ֍
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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 
66.1‑24 (ARWA)

Ŭntertsvadzs hEsayya markaréé Ŭntertsvadzs hEsayya markaréé 
66.1‑24 (ARWA)

A Reading from the Prophecy of A Reading from the Prophecy of 
Isaiah Isaiah 66:1‑24 (NKJV)

1 Տէրը այսպէս կ՚ըսէ. «Երկինք իմ 
աթոռս է Ու երկիր իմ ոտքերուս 
պատուանդանն է։ Այս ի՞նչ տուն է որ 
ինծի համար կը շինէք Եւ այս ի՞նչ տեղ 
է իմ հանգստութեանս համար։

1 Derŭ aysbes g՚ŭse. «Yergink im 
atoṙs e Oo yergir im vodkeroos 
badvantann e: Ays i՞nch doon e 
vor indzi hamar gŭ shinek Yev 
ays i՞nch degh e im hanksdootyans 
hamar:

1 Thus says the LORD: “Heaven 
is My throne, And earth is My 
footstool. Where is the house that 
you will build Me? And where is 
the place of My rest?

2 Քանզի այս բոլորը իմ ձեռքս շինեց 
Ու այս բոլորը իմս են, կ՚ըսէ Տէրը, 
Բայց ես այս մարդոց պիտի նայիմ, 
Այսինքն խոնարհին եւ կոտրած հոգի 
ունեցողին Ու իմ խօսքէս դողացողին։

2 Kanzi ays polorŭ im tzeṙks 
shinets Oo ays polorŭ ims yen, 
g՚ŭse Derŭ, Payts yes ays martots 
bidi nayim, Aysinkn khonarhin 
yev godradz hoki oonetsoghin Oo 
im khoskes toghatsoghin:

2 For all those things My hand has 
made, And all those things exist,” 
Says the LORD. “But on this one 
will I look: On him who is poor 
and of a contrite spirit, And who 
trembles at My word.

3 Արջառ մորթողը մարդ մեռցնողի 
պէս է, Գառնուկ զոհողը շուն 
մորթողի պէս։ Նուէր մատուցանողը 
խոզի արիւն մատուցանողի պէս, 
Կնդրուկ ծխողը կուռք պաշտողի՝ 
՝ պէս։ Իրաւցընէ անոնք իրենց 
ճամբաները ընտրեցին Ու անոնց 
հոգիները իրենց գարշելիներէն 
կ՚ախորժին։

3 Archaṙ mortoghŭ mart 
meṙtsnoghi bes e, Kaṙnoog 
zohoghŭ shoon mortoghi bes: Nver 
madootsanoghŭ khozi aryoon 
madootsanoghi bes, Gntroog 
dzkhoghŭ gooṙk bashdoghi՝ ՝ bes: 
Iravtsŭne anonk irents jampanerŭ 
ŭndretsin Oo anonts hokinerŭ 
irents karshelineren g՚akhorjhin:

3 “He who kills a bull is as if he 
slays a man; He who sacrifices a 
lamb, as if he breaks a dog's neck; 
He who offers a grain offering, as 
if he offers swine's blood; He who 
burns incense, as if he blesses an 
idol. Just as they have chosen their 
own ways, And their soul delights 
in their abominations,
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4 Ես ալ անոնց թշուառութիւնները 
պիտի ընտրեմ Եւ այն բոլոր բաները, 
որոնցմէ կը վախնան, իրենց վրայ 
պիտի բերեմ։ Վասն զի կանչեցի ու 
պատասխան տուող չեղաւ, Խօսեցայ 
ու մտիկ չըրին։ Իմ առջեւս չարութիւն 
ըրին Եւ իմ չհաւնածս ընտրեցին»։

4 Yes al anonts tshvaṙootyoonnerŭ 
bidi ŭndrem Yev ayn polor panerŭ, 
vorontsme gŭ vakhnan, irents 
vra bidi perem: Vasn zi ganchetsi 
oo badaskhan dvogh cheghav, 
Khosetsa oo mdig chŭrin: Im 
aṙchevs charootyoon ŭrin Yev im 
chhavnadzs ŭndretsin»:

4 So will I choose their delusions, 
And bring their fears on them; 
Because, when I called, no one 
answered, When I spoke they did 
not hear; But they did evil before 
My eyes, And chose that in which I 
do not delight.”

5 Տէրոջը խօսքին մտիկ ըրէք, Ո՛վ 
անոր խօսքերէն դողացողներ. «Իմ 
անուանս համար ձեզ ատող Ու ձեզ 
անարգող ձեր եղբայրները ըսին՝ 
‹Թող Տէրը փառաւորուի Ու ձեր 
ուրախութիւնը տեսնենք›. Բայց 
անոնք պիտի ամչնան։

5 Derochŭ khoskin mdig ŭrek, O՛v 
anor khoskeren toghatsoghner. 
«Im anvans hamar tzez adogh Oo 
tzez anarkogh tzer yeghpayrnerŭ 
ŭsin՝ ‹Togh Derŭ paṙavorvi Oo tzer 
oorakhootyoonŭ desnenk›. Payts 
anonk bidi amchnan:

5 Hear the word of the LORD, You 
who tremble at His word: “Your 
brethren who hated you, Who cast 
you out for My name's sake, said, 
‘Let the LORD be glorified, That 
we may see your joy.’ But they 
shall be ashamed.”

6 Քաղաքէն աղաղակ մը, տաճարէն 
ձայն մը կու գայ, Տէրոջը ձայնը, 
որ իր թշնամիներուն վարձքը կը 
հատուցանէ։

6 Kaghaken aghaghag mŭ, dajaren 
tzayn mŭ goo ka, Derochŭ tzaynŭ, 
vor ir tshnamineroon vartzkŭ gŭ 
hadootsane:

6 The sound of noise from the city! 
A voice from the temple! The voice 
of the LORD, Who fully repays His 
enemies!

7 Առանց ցաւ կրելու ծնաւ, Երկունքի 
ցաւը գալէ առաջ մանչ մը ծնաւ։

7 Aṙants tsav greloo dznav, 
Yergoonki tsavŭ kale aṙach manch 
mŭ dznav:

7 “Before she was in labor, she 
gave birth; Before her pain came, 
She delivered a male child.

8 Ո՞վ լսեց այսպիսի բան մը, ո՞վ 
տեսաւ նման բան։ Միթէ երկիր մէկ 
օրուան մէ՞ջ կը ծնի, Կամ ազգ մը մէկ 
անգամէ՞ն ծնաւ։ Քանզի Սիօն հազիւ 
երկունք քաշեց երբ իր տղաքները 
ծնաւ։

8 O՞v lsets aysbisi pan mŭ, o՞v 
desav nman pan: Mite yergir meg 
orvan me՞ch gŭ dzni, Gam azk mŭ 
meg ankame՞n dznav: Kanzi Sion 
haziv yergoonk kashets yerp ir 
dghaknerŭ dznav:

8 Who has heard such a thing? 
Who has seen such things? Shall 
the earth be made to give birth 
in one day? Or shall a nation be 
born at once? For as soon as Zion 
was in labor, She gave birth to her 
children.
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9 ‹Ես որ ծնանելու վայրկեանը կը 
բերեմ, Ծնանիլ պիտի չտա՞մ›, կ՚ըսէ 
Տէրը. ‹Ես որ յղանալ կ՚արտօնեմ, 
Արգանդը պիտի գոցե՞մ›, կ՚ըսէ քու 
Աստուածդ։

9 ‹Es vor dznaneloo vargyanŭ gŭ 
perem, Dznanil bidi chda՞m›, g՚ŭse 
Derŭ. ‹Es vor hghanal g՚ardonem, 
Arkantŭ bidi kotse՞m›, g՚ŭse koo 
Asdvadzt:

9 Shall I bring to the time of birth, 
and not cause delivery?” says the 
LORD. “Shall I who cause delivery 
shut up the womb?” says your God.

10 Երուսաղէմին հետ ուրախացէ՛ք 
ու անոր հետ ցնծացէ՛ք Դո՛ւք բոլորդ, 
որ զանիկա կը սիրէք։ Մեծապէս 
ուրախացէ՛ք անոր հետ Դո՛ւք, բոլորդ 
որ անոր համար սուգ կը բռնէք։

10 Yeroosaghemin hed 
oorakhatse՛k oo anor hed 
tsndzatse՛k To՛ok polort, vor zaniga 
gŭ sirek: Medzabes oorakhatse՛k 
anor hed To՛ok, polort vor anor 
hamar sook gŭ pṙnek:

10 “Rejoice with Jerusalem, And 
be glad with her, all you who love 
her; Rejoice for joy with her, all 
you who mourn for her;

11 Վասն զի անոր մխիթարութեան 
ստինքներէն Պիտի ծծէք ու կշտանաք։ 
Վասն զի դուք կաթով պիտի սնանիք 
Եւ անոր փառքին առատութիւնովը 
պիտի զուարճանաք»։

11 Vasn zi anor mkhitarootyan 
sdinkneren Bidi dzdzek oo 
gshdanak: Vasn zi took gatov 
bidi snanik Yev anor paṙkin 
aṙadootyoonovŭ bidi zvarjanak»:

11 That you may feed and be 
satisfied With the consolation of 
her bosom, That you may drink 
deeply and be delighted With the 
abundance of her glory.”

12 Քանզի Տէրը այսպէս կ՚ըսէ. «Ահա 
ես անոր վրայ խաղաղութիւնը գետի 
պէս Ու ազգերուն փառքը յորդահոս 
հեղեղի պէս պիտի տարածեմ։ Եւ 
կաթով պիտի սնանիք եւ ձեզ գրկի 
վրայ պիտի կրեն Ու ծունկերու վրայ 
պիտի գգուեն ձեզ։

12 Kanzi Derŭ aysbes g՚ŭse. «Aha 
yes anor vra khaghaghootyoonŭ 
kedi bes Oo azkeroon paṙkŭ 
hortahos hegheghi bes bidi 
daradzem: Yev gatov bidi snanik 
yev tzez krgi vra bidi gren Oo 
dzoongeroo vra bidi kkven tzez:

12 For thus says the LORD: 
“Behold, I will extend peace to her 
like a river, And the glory of the 
Gentiles like a flowing stream. 
Then you shall feed; On her sides 
shall you be carried, And be 
dandled on her knees.

13 Ինչպէս մայր մը իր տղան կը 
հանգստացնէ, Այնպէս ալ ես ձեզ 
պիտի հանգստացնեմ Ու Երուսաղէմ 
պիտի մխիթարէ ձեզ։

13 Inchbes mayr mŭ ir dghan 
gŭ hanksdatsne, Aynbes al yes 
tzez bidi hanksdatsnem Oo 
Yeroosaghem bidi mkhitare tzez:

13 As one whom his mother 
comforts, So I will comfort you; 
And you shall be comforted in 
Jerusalem.”
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14 Պիտի տեսնէք ու սրտերնիդ 
պիտի ուրախանայ Եւ ձեր ոսկորները 
կանանչ խոտի պէս պիտի ծաղկին։ 
Տէրոջը ձեռքը իր ծառաներուն վրայ 
Եւ անոր բարկութիւնը թշնամիներուն 
վրայ պիտի յայտնուի։

14 Bidi desnek oo srdernit bidi 
oorakhana Yev tzer vosgornerŭ 
gananch khodi bes bidi dzaghgin: 
Derochŭ tzeṙkŭ ir dzaṙaneroon 
vra Yev anor pargootyoonŭ 
tshnamineroon vra bidi haydnvi:

14 When you see this, your heart 
shall rejoice, And your bones shall 
flourish like grass; The hand of 
the LORD shall be known to His 
servants, And His indignation to 
His enemies.

15 Քանզի ահա Տէրը կրակով պիտի 
գայ։ Անոր կառքերը մրրիկի պէս 
են, Որպէս զի իր բարկութիւնը 
սրտմտութիւնով Եւ իր սպառնալիքը 
կրակի բոցով գործադրէ։

15 Kanzi aha Derŭ gragov bidi 
ka: Anor gaṙkerŭ mrrigi bes 
yen, Vorbes zi ir pargootyoonŭ 
srdmdootyoonov Yev ir sbaṙnalikŭ 
gragi potsov kordzatre:

15 For behold, the LORD will come 
with fire And with His chariots, 
like a whirlwind, To render His 
anger with fury, And His rebuke 
with flames of fire.

16 Քանզի Տէրը կրակով ու իր 
սուրովը պիտի դատէ ամէն մարմին։ 
Տէրոջմէն սպաննուածները շատ 
պիտի ըլլան»։

16 Kanzi Derŭ gragov oo ir 
soorovŭ bidi tade amen marmin: 
Derochmen sbannvadznerŭ shad 
bidi ŭllan»:

16 For by fire and by His sword 
The LORD will judge all flesh; 
And the slain of the LORD shall be 
many.

17 «Զիրենք սրբողները եւ 
պարտէզներու մէջ զիրար 
մաքրողները, Խոզի միս ու պիղծ 
բաներ եւ մուկ ուտողները Մէկտեղ 
բնաջինջ պիտի ըլլան», կ՚ըսէ Տէրը։

17 «Zirenk srpoghnerŭ yev 
bardezneroo mech zirar 
makroghnerŭ, Khozi mis oo bighdz 
paner yev moog oodoghnerŭ 
Megdegh pnachinch bidi ŭllan», 
g՚ŭse Derŭ:

17 “Those who sanctify themselves 
and purify themselves, To go to 
the gardens After an idol in the 
midst, Eating swine's flesh and the 
abomination and the mouse, Shall 
be consumed together,” says the 
LORD.

18 «Բայց ես անոնց գործերն ու 
խորհուրդները գիտեմ Եւ բոլոր 
ազգերն ու լեզուները պիտի հաւաքեմ։ 
Անոնք պիտի գան ու իմ փառքս պիտի 
տեսնեն։

18 «Payts yes anonts kordzern oo 
khorhoortnerŭ kidem Yev polor 
azkern oo lezoonerŭ bidi havakem: 
Anonk bidi kan oo im paṙks bidi 
desnen:

18 “For I know their works and 
their thoughts. It shall be that 
I will gather all nations and 
tongues; and they shall come and 
see My glory.
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19 Անոնց մէջ նշան պիտի դնեմ, 
Անոնցմէ ազատուածները ազգերուն 
պիտի ղրկեմ, Այսինքն դէպի 
Թարսիս, դէպի Փուղ եւ Ղուդ 
(աղեղնաւորները)՝ Դէպի Թոբէլ ու 
Յաւան, Այն հեռու կղզիները, որոնք 
իմ համբաւս չլսեցին Եւ իմ փառքս 
չտեսան։ Իմ փառքս ազգերու մէջ 
պիտի պատմեն։

19 Anonts mech nshan bidi 
tnem, Anontsme azadvadznerŭ 
azkeroon bidi ghrgem, Aysinkn 
tebi Tarsis, tebi Poogh yev Ghoot 
(agheghnavornerŭ)՝ Tebi Topel 
oo Havan, Ayn heṙoo gghzinerŭ, 
voronk im hampavs chlsetsin 
Yev im paṙks chdesan: Im paṙks 
azkeroo mech bidi badmen:

19 “I will set a sign among them; 
and those among them who 
escape I will send to the nations: 
to Tarshish and Pul and Lud, 
who draw the bow, and Tubal 
and Javan, to the coastlands 
afar off who have not heard My 
fame nor seen My glory. And they 
shall declare My glory among the 
Gentiles.

20 Անոնք ձիերով ու կառքերով, 
Գահաւորակներով, ջորիներով 
ու տաճիկ ուղտերով՝ Ձեր բոլոր 
եղբայրները բոլոր ազգերէն Իմ սուրբ 
լեռս՝ Երուսաղէմ՝ Տէրոջը ընծայ 
պիտի բերեն», կ՚ըսէ Տէրը, «Ինչպէս 
Իսրայէլի որդիները Մաքուր ամանով 
Տէրոջը տունը ընծայ կը բերեն։

20 Anonk tzierov oo gaṙkerov, 
Kahavoragnerov, chorinerov 
oo dajig ooghderov՝ Tzer polor 
yeghpayrnerŭ polor azkeren Im 
soorp leṙs՝ Yeroosaghem՝ Derochŭ 
ŭndza bidi peren», g՚ŭse Derŭ, 
«Inchbes Israyeli vortinerŭ Makoor 
amanov Derochŭ doonŭ ŭndza gŭ 
peren:

20 “Then they shall bring all your 
brethren for an offering to the 
LORD out of all nations, on horses 
and in chariots and in litters, on 
mules and on camels, to My holy 
mountain Jerusalem,” says the 
LORD, “as the children of Israel 
bring an offering in a clean vessel 
into the house of the LORD.

21 Անոնցմէ ալ պիտի առնեմ՝ 
Քահանաներ ու Ղեւտացիներ ըլլալու 
համար», կ՚ըսէ Տէրը։

21 Anontsme al bidi aṙnem՝ 
Kahananer oo Ghevdatsiner 
ŭllaloo hamar», g՚ŭse Derŭ:

21 “And I will also take some of 
them for priests and Levites,” says 
the LORD.

22 «Քանզի նոր երկինքն ու նոր 
երկիրը, որ պիտի ստեղծեմ, Իմ 
առջեւս հաստատ պիտի մնան», կ՚ըսէ 
Տէրը։ Այնպէս ալ ձեր սերունդը եւ ձեր 
անունը պիտի մնան։

22 «Kanzi nor yerginkn oo nor 
yergirŭ, vor bidi sdeghdzem, Im 
aṙchevs hasdad bidi mnan», g՚ŭse 
Derŭ: Aynbes al tzer seroontŭ yev 
tzer anoonŭ bidi mnan:

22 “For as the new heavens and 
the new earth Which I will make 
shall remain before Me,” says the 
LORD, “So shall your descendants 
and your name remain.
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23 «Եւ ամէն նոր լուսնի տօնին եւ 
ամէն շաբաթ Բոլոր մարդիկը իմ 
առջեւս երկրպագելու պիտի գան», 
կ՚ըսէ Տէրը։

23 «Yev amen nor loosni donin yev 
amen shapat Polor martigŭ im 
aṙchevs yergrbakeloo bidi kan», 
g՚ŭse Derŭ:

23 And it shall come to pass That 
from one New Moon to another, 
And from one Sabbath to another, 
All flesh shall come to worship 
before Me,” says the LORD.

24 «Անոնք պիտի ելլեն Ու իմ դէմս 
ապստամբողներուն դիակները պիտի 
տեսնեն, Քանզի անոնց որդը պիտի 
չմեռնի, Անոնց կրակը պիտի չմարի, 
Անոնք ամէն մարմնի զզուելի պիտի 
ըլլան»։ ֍

24 «Anonk bidi yellen Oo im tems 
absdampoghneroon tiagnerŭ 
bidi desnen, Kanzi anonts vortŭ 
bidi chmeṙni, Anonts gragŭ bidi 
chmari, Anonk amen marmni 
zzveli bidi ŭllan»: ֍

24 “And they shall go forth and 
look Upon the corpses of the men 
Who have transgressed against 
Me. For their worm does not die, 
And their fire is not quenched. 
They shall be an abhorrence to all 
flesh.” ֍
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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. ֍
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Ընթերցուածս Պօղոսի առաքելոյն Ընթերցուածս Պօղոսի առաքելոյն 
՚ի Կողոսացւոց թղթոյն ՚ի Կողոսացւոց թղթոյն 

2.8‑3.17 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Boghosi aṙakelooyn Ŭntertsvadzs Boghosi aṙakelooyn 
՚i Goghosatsvots tghtooyn ՚i Goghosatsvots tghtooyn 

2.8‑3.17 (ARWZ)

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

2.8‑3.17 (NKJV)

ՔՐԻՍՏՈՍՈՎ ԼԵՑՈՒԱԾ ՈՒ ԿԵՆԴԱՆԱՑԱԾ KRISDOSOV LETSVADZ OO GENTANATSADZ FILLED AND VITALIZED BY CHRIST 

8 Զգոյշ եղէք, որ ոեւէ մէկը ձեր 
միտքը չգրաւէ իմաստասիրական 
տեսութիւններով եւ խաբեբայական 
սին խօսքերով, որոնք մարդկային 
աւանդութիւններու եւ բնութեան 
ոյժերուն վրայ կը հիմնուին եւ ո՛չ 
թէ Յիսուս Քրիստոսի ճշմարիտ 
վարդապետութեան վրայ։

8 Zkooysh yeghek, vor voyeve 
megŭ tzer midkŭ chkrave 
imasdasiragan desootyoonnerov 
yev khapepayagan sin 
khoskerov, voronk martgayin 
avantootyoonneroo yev pnootyan 
oojheroon vra gŭ himnvin yev 
vo՛ch te Hisoos Krisdosi jshmarid 
vartabedootyan vra:

8 Beware lest anyone cheat you 
through philosophy and empty 
deceit, according to the tradition 
of men, according to the basic 
principles of the world, and not 
according to Christ.

9 Որովհետեւ մարդացած Քրիստոսի 
մէջ կը բնակի աստուածային 
բնութեան ամբողջ լիութիւնը։

9 Vorovhedev martatsadz Krisdosi 
mech gŭ pnagi asdvadzayin 
pnootyan ampoghch liootyoonŭ:

9 For in Him dwells all the fullness 
of the Godhead bodily;

10 Եւ դուք ձեր կեանքին լիութիւնը 
գտաք՝ միանալով անոր, որ 
գլուխն է ոգեղէն աշխարհի 
բոլոր իշխանութիւններուն ու 
պետութիւններուն։

10 Yev took tzer gyankin 
liootyoonŭ kdak՝ mianalov anor, 
vor klookhn e vokeghen ashkharhi 
polor ishkhanootyoonneroon oo 
bedootyoonneroon:

10 and you are complete in Him, 
who is the head of all principality 
and power.

Ո՛Չ ՕՐԻՆԱՊԱՇՏՈՒԹԻՒՆ VO՛CH ORINABASHDOOTYOON NOT LEGALISM

11 Հաւատքի ճամբով երբ 
Քրիստոսի միացաք, դուք ձեր 
մեղքերը թօթափեցիք եւ Քրիստոսի 
թլփատութեամբ ստացած եղաք 
սրտի թլփատութիւնը։

11 Havadki jampov yerp 
Krisdosi miatsak, took tzer 
meghkerŭ totapetsik yev Krisdosi 
tlpadootyamp sdatsadz yeghak 
srdi tlpadootyoonŭ:

11 In Him you were also 
circumcised with the circumcision 
made without hands, by putting off 
the body of the sins of the flesh, by 
the circumcision of Christ,
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12 Մկրտուելով՝ անոր հետ միասին 
թաղուեցաք, եւ անոր հետ ալ 
յարութիւն առիք, քանի հաւատացիք 
Աստուծոյ զօրութեան, որ զայն 
մեռելներէն յարուցանեց։

12 Mgrdvelov՝ anor hed miasin 
taghvetsak, yev anor hed al 
harootyoon aṙik, kani havadatsik 
Asdoodzo zorootyan, vor zayn 
meṙelneren harootsanets:

12 buried with Him in baptism, in 
which you also were raised with 
Him through faith in the working 
of God, who raised Him from the 
dead.

13 Քրիստոսի հետ Աստուած ձե՛զ 
ալ կենդանացուց, քանի դուք 
հոգեւորապէս մեռած էիք ձեր 
մեղքերուն պատճառով, որովհետեւ 
անթլփատ հեթանոսներ էիք։ 
Այո՛, Աստուած ներեց մեր բոլոր 
յանցանքները

13 Krisdosi hed Asdvadz tze՛z 
al gentanatsoots, kani took 
hokevorabes meṙadz eik tzer 
meghkeroon badjaṙov, vorovhedev 
antlpad hetanosner eik: Ayo՛, 
Asdvadz nerets mer polor 
hantsanknerŭ

13 And you, being dead in your 
trespasses and the uncircumcision 
of your flesh, He has made 
alive together with Him, having 
forgiven you all trespasses,

14 եւ իր իշխանութեամբ ջնջեց մեր 
օրինազանցութեան համար մեզի դէմ 
արձակուած դատապարտութեան 
վճիռը, զայն խաչափայտին գամելով։

14 yev ir ishkhanootyamp chnchets 
mer orinazantsootyan hamar mezi 
tem artzagvadz tadabardootyan 
vjiṙŭ, zayn khachapaydin kamelov:

14 having wiped out the 
handwriting of requirements 
that was against us, which was 
contrary to us. And He has taken 
it out of the way, having nailed it 
to the cross.

15 Այսպիսով անիկա զինաթափ ըրաւ 
ոգեղէն աշխարհի իշխանութիւններն 
ու պետութիւնները, յայտնապէս 
խայտառակելով ու պարտութեան 
մատնելով զանոնք Քրիստոսի 
ձեռքով, անոր յարութեան ատեն։

15 Aysbisov aniga zinatap 
ŭrav vokeghen ashkharhi 
ishkhanootyoonnern oo 
bedootyoonnerŭ, haydnabes 
khaydaṙagelov oo bardootyan 
madnelov zanonk Krisdosi tzeṙkov, 
anor harootyan aden:

15 Having disarmed principalities 
and powers, He made a public 
spectacle of them, triumphing over 
them in it.
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ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ ՍԽԱԼ ՎԱՐԴԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐԷ ZKOOSHATSOOM SKHAL 
VARTABEDOOTYOONNERÉ

CAUTION AGAINST FALSE TEACHING

16 Կարեւորութիւն մի՛ տաք անոնց՝ 
որոնք ձեզ կը քննադատեն, թէ 
ինչո՛ւ չէք պահեր ուտելու եւ 
խմելու, տօնակատարութեանց, 
ամսամուտերու եւ Շաբաթ օրերու 
վերաբերող կանոնները.

16 Garevorootyoon mi՛ dak anonts՝ 
voronk tzez gŭ knnataden, te 
incho՛o chek baher oodeloo yev 
khmeloo, donagadarootyants, 
amsamooderoo yev Shapat oreroo 
veraperogh ganonnerŭ.

16 So let no one judge you in food 
or in drink, or regarding a festival 
or a new moon or sabbaths,

17 որովհետեւ այդ բոլորը գալիք 
իրականութեանց շուքն են, իսկ 
իրականութիւնը Քրիստոսի մէջ է։

17 vorovhedev ayt polorŭ kalik 
iraganootyants shookn yen, isg 
iraganootyoonŭ Krisdosi mech e:

17 which are a shadow of things 
to come, but the substance is of 
Christ.

18 Չըլլա՛յ որ ոեւէ մէկը իր կեղծ 
խոնարհութեամբ, հրեշտակներուն 
ընծայուած պաշտամունքով եւ 
զանազան տեսիլքներով ձեզ 
մոլորեցնէ եւ մրցանակէն զրկէ. 
որովհետեւ այդպիսիները մարդկային 
հպարտութենէ տարուած են եւ 
կ՚ուզեն իրենք զիրենք պարտադրել 
ձեզի։

18 Chŭlla՛ vor voyeve megŭ 
ir geghdz khonarhootyamp, 
hreshdagneroon ŭndzayvadz 
bashdamoonkov yev zanazan 
desilknerov tzez moloretsne yev 
mrtsanagen zrge. vorovhedev 
aytbisinerŭ martgayin 
hbardootene darvadz yen yev 
g՚oozen irenk zirenk bardatrel 
tzezi:

18 Let no one cheat you of your 
reward, taking delight in false 
humility and worship of angels, 
intruding into those things which 
he has not seen, vainly puffed up 
by his fleshly mind,

19 Անոնք կապ չունին Գլուխին՝ 
Քրիստոսի հետ. մինչդեռ մարմինը՝ 
Քրիստոսի եկեղեցին, իր բոլոր 
յօդերով ու կապերով Գլուխին 
կապուած ու միացած, անկէ՛ կ՚առնէ 
իր աճումը, Աստուծոյ կամքին 
համաձայն։

19 Anonk gab choonin Klookhin՝ 
Krisdosi hed. minchteṙ marminŭ՝ 
Krisdosi yegeghetsin, ir polor 
hoterov oo gaberov Klookhin 
gabvadz oo miatsadz, ange՛ g՚aṙne 
ir ajoomŭ, Asdoodzo gamkin 
hamatzayn:

19 and not holding fast to the 
Head, from whom all the body, 
nourished and knit together by 
joints and ligaments, grows with 
the increase that is from God.
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20 Քանի Քրիստոսի հետ մեռաք եւ 
բնութեան ոյժերու տիրապետութենէն 
դուրս եկաք, ինչո՞ւ կը շարունակէք 
ապրիլ այնպէս՝ որպէս թէ ձեր 
կեանքը աշխարհէն կախում ունենար, 
եւ կը հնազանդիք

20 Kani Krisdosi hed meṙak yev 
pnootyan oojheroo dirabedootenen 
toors yegak, incho՞o gŭ 
sharoonagek abril aynbes՝ vorbes 
te tzer gyankŭ ashkharhen 
gakhoom oonenar, yev gŭ 
hnazantik

20 Therefore, if you died with 
Christ from the basic principles 
of the world, why, as though 
living in the world, do you subject 
yourselves to regulations—

21 մարդոց կողմէ տրուած 
պատուիրաններու, ինչպէս՝ «Մի՛ 
մօտենար, մի՛ ուտեր, մի՛ դպչիր»։

21 martots goghme drvadz 
badviranneroo, inchbes՝ «Mi՛ 
modenar, mi՛ ooder, mi՛ tbchir»:

21 “Do not touch, do not taste, do 
not handle,”

22 Ասոնք բոլորն ալ բաներ են՝ որոնք 
գործածութեամբ կը փճանան։

22 Asonk polorn al paner yen՝ 
voronk kordzadzootyamp gŭ 
pjanan:

22 which all concern things which 
perish with the using—according 
to the commandments and 
doctrines of men?

23 Այդպէս պատուիրողները 
իմաստուն կրնան թուիլ՝ իրենց 
բարեպաշտական ինքնակամ 
արտայայտութիւններով, կեղծ 
խոնարհութեամբ եւ անխնայ կերպով 
մարմինը ճնշելով, բայց այս բաները 
ոեւէ արժէք չունին եւ միայն մարմինը 
բաւարարելու կը ծառայեն։

23 Aytbes badviroghnerŭ imasdoon 
grnan tvil՝ irents parebashdagan 
inknagam ardahaydootyoonnerov, 
geghdz khonarhootyamp yev 
ankhna gerbov marminŭ jnshelov, 
payts ays panerŭ voyeve arjhek 
choonin yev miayn marminŭ 
pavarareloo gŭ dzaṙayen:

23 These things indeed have 
an appearance of wisdom in 
self‑imposed religion, false 
humility, and neglect of the body, 
but are of no value against the 
indulgence of the flesh.

ՄԵՌՆԻԼ ԵՒ ԱՊՐԻԼ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՀԵՏ MEṘNIL YEV ABRIL KRISDOSI HED TO DIE AND TO LIVE WITH CHRIST

1 Քանի որ յարութիւն առիք 
Քրիստոսի հետ, այսուհետեւ ձեր 
ուշադրութիւնը երկինք դարձուցէք, 
որովհետեւ հո՛ն է Քրիստոս, Հօր 
Աստուծոյ կողմը նստած։

1 Kani vor harootyoon aṙik 
Krisdosi hed, aysoohedev 
tzer ooshatrootyoonŭ yergink 
tartzootsek, vorovhedev ho՛n e 
Krisdos, Hor Asdoodzo goghmŭ 
nsdadz:

1 If then you were raised with 
Christ, seek those things which 
are above, where Christ is, sitting 
at the right hand of God.
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2 Երկնաւոր բաներու մասին 
խորհեցէք եւ ո՛չ թէ երկրաւոր 
բաներու.

2 Yergnavor paneroo masin 
khorhetsek yev vo՛ch te yergravor 
paneroo.

2 Set your mind on things above, 
not on things on the earth.

3 որովհետեւ դուք այս աշխարհին 
համար մեռաք, որպէսզի Քրիստոսի 
հետ միասին ապրիք այն կեանքով՝ որ 
Աստուած վերապահած է ձեզի։

3 vorovhedev took ays ashkharhin 
hamar meṙak, vorbeszi Krisdosi 
hed miasin abrik ayn gyankov՝ vor 
Asdvadz verabahadz e tzezi:

3 For you died, and your life is 
hidden with Christ in God.

4 Իսկ երբ Քրիստոս՝ ձեր կեանքը՝ 
յայտնուի, այն ատեն դուք ալ 
փառքով պիտի յայտնուիք անոր հետ։

4 Isg yerp Krisdos՝ tzer gyankŭ՝ 
haydnvi, ayn aden took al paṙkov 
bidi haydnvik anor hed:

4 When Christ who is our life 
appears, then you also will appear 
with Him in glory.

ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿԵԱՆՔ HIN YEV NOR GYANK OLD AND NEW LIFE

5 Հետեւաբար մեռցուցէ՛ք ձեր 
մէջ երկրաւոր ցանկութիւնները, 
այսինքն՝ ձեզմէ դուրս վանեցէք 
պոռնկութիւնը, պղծութիւնը, կիրքը, 
չար ցանկութիւնը եւ ագահութիւնը, 
ինչ որ կռապաշտութիւն է.

5 Hedevapar meṙtsootse՛k tzer 
mech yergravor tsangootyoonnerŭ, 
aysinkn՝ tzezme toors vanetsek 
boṙngootyoonŭ, bghdzootyoonŭ, 
girkŭ, char tsangootyoonŭ 
yev akahootyoonŭ, inch vor 
gṙabashdootyoon e.

5 Therefore put to death your 
members which are on the earth: 
fornication, uncleanness, passion, 
evil desire, and covetousness, 
which is idolatry.

6 որովհետեւ այդ բոլորը Աստուծոյ 
անհնազանդ մարդոց գործերն են, եւ 
Աստուած պիտի պատժէ զանոնք։

6 vorovhedev ayt polorŭ Asdoodzo 
anhnazant martots kordzern yen, 
yev Asdvadz bidi badjhe zanonk:

6 Because of these things the 
wrath of God is coming upon the 
sons of disobedience,

7 Նախապէս դո՛ւք ալ այդ բոլորը 
կ՚ընէիք, երբ տակաւին այդ 
ցանկութիւններով կ՚ապրէիք։

7 Nakhabes to՛ok al ayt polorŭ 
g՚ŭneik, yerp dagavin ayt 
tsangootyoonnerov g՚abreik:

7 in which you yourselves once 
walked when you lived in them.
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8 Բայց հիմա ձեզմէ դուրս նետեցէք 
այդ բոլորը.‑բարկութիւնը, զայրոյթը 
եւ չարութիւնը։ Ձեր բերանէն ոեւէ 
հայհոյութիւն կամ լկտի խօսք չլսուի։

8 Payts hima tzezme toors 
nedetsek ayt polorŭ.‑pargootyoonŭ, 
zayrooytŭ yev charootyoonŭ: Tzer 
peranen voyeve hayhooyootyoon 
gam lgdi khosk chlsvi:

8 But now you yourselves are to 
put off all these: anger, wrath, 
malice, blasphemy, filthy language 
out of your mouth.

9 Սուտ մի՛ խօսիք իրարու։ Մոռցէ՛ք 
ձեր հին կեանքն ու նախկին գործերը,

9 Sood mi՛ khosik iraroo: Moṙtse՛k 
tzer hin gyankn oo nakhgin 
kordzerŭ,

9 Do not lie to one another, since 
you have put off the old man with 
his deeds,

10 եւ նոր մարդ եղէք՝ ձեր Արարիչին 
պատկերին համաձայն նորոգուելով, 
որպէսզի կարենաք զինք ճանչնալ։

10 yev nor mart yeghek՝ tzer 
Ararichin badgerin hamatzayn 
norokvelov, vorbeszi garenak zink 
janchnal:

10 and have put on the new man 
who is renewed in knowledge 
according to the image of Him who 
created him,

11 Անգամ մը որ նորոգուեցաք՝ 
ա՛լ չկայ Հրեայ կամ հեթանոս, 
թլփատուած կամ անթլփատ, 
բարբարոս, վայրենի, ծառայ կամ 
ազատ. կայ միայն Քրիստոս, որ ամէն 
ինչ է եւ բոլորին մէջ։

11 Ankam mŭ vor norokvetsak՝ a՛l 
chga Hrya gam hetanos, tlpadvadz 
gam antlpad, parparos, vayreni, 
dzaṙa gam azad. ga miayn Krisdos, 
vor amen inch e yev polorin mech:

11 where there is neither 
Greek nor Jew, circumcised 
nor uncircumcised, barbarian, 
Scythian, slave nor free, but Christ 
is all and in all.

ՆՈՐ ՄԱՐԴՈՒ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆԸ NOR MARTOO NGARAKROOTYOONŬ CHARACTER OF THE NEW MAN

12 Հետեւաբար, իբրեւ Աստուծոյ 
կողմէ ընտրուած ու սրբուած եւ իր 
սէրը վայելող մարդիկ՝ գթասիրտ 
եղէք. եղէք ողորմած, քաղցր, 
խոնարհ, հեզ եւ համբերատար։

12 Hedevapar, iprev Asdoodzo 
goghme ŭndrvadz oo srpvadz yev 
ir serŭ vayelogh martig՝ ktasird 
yeghek. yeghek voghormadz, 
kaghtsr, khonarh, hez yev 
hamperadar:

12 Therefore, as the elect of God, 
holy and beloved, put on tender 
mercies, kindness, humility, 
meekness, longsuffering;
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13 Իրարու հանդէպ հանդուրժող 
եղէք, եւ ներեցէք իրարու՝ երբ մէկդ 
միւսին դէմ տրտունջ մը ունենաք։ 
Ինչպէս Աստուած Քրիստոսի միջոցաւ 
ներեց ձեզի, այնպէս ալ դուք իրարու 
ներեցէք։

13 Iraroo hanteb hantoorjhogh 
yeghek, yev neretsek iraroo՝ 
yerp megt myoosin tem drdoonch 
mŭ oonenak: Inchbes Asdvadz 
Krisdosi michotsav nerets tzezi, 
aynbes al took iraroo neretsek:

13 bearing with one another, and 
forgiving one another, if anyone 
has a complaint against another; 
even as Christ forgave you, so you 
also must do.

14 Եւ այս բոլորին վրայ՝ աւելի սէր 
ունեցէք, որովհետեւ սէրը ամէն ինչի 
ամբողջացուցիչ շաղախն է։

14 Yev ays polorin vra՝ aveli 
ser oonetsek, vorovhedev serŭ 
amen inchi ampoghchatsootsich 
shaghakhn e:

14 But above all these things 
put on love, which is the bond of 
perfection.

15 Ձեր սիրտերուն մէջ Քրիստոսի 
խաղաղութիւնը թող թագաւորէ, 
որովհետեւ Աստուած այդ 
խաղաղութեան կանչեց ձեզ՝ մէկ 
մարմինի մէջ, որ Քրիստոսի եկեղեցին 
է։ Ուստի շնորհակալ եղէք Աստուծոյ։

15 Tzer sirderoon mech Krisdosi 
khaghaghootyoonŭ togh takavore, 
vorovhedev Asdvadz ayt 
khaghaghootyan ganchets tzez՝ 
meg marmini mech, vor Krisdosi 
yegeghetsin e: Oosdi shnorhagal 
yeghek Asdoodzo:

15 And let the peace of God rule 
in your hearts, to which also you 
were called in one body; and be 
thankful.

16 Թող Քրիստոսի խօսքը ձեր մէջ 
բնակի իր ամբողջ հարստութեամբ, 
որպէսզի կատարեալ իմաստութեամբ 
սորվեցնէք իրարու եւ իրար խրատէք, 
եւ սաղմոսներով, օրհնութիւններով 
ու հոգեւոր երգերով ձեր սիրտերուն 
մէջ շնորհակալութեամբ զԱստուած 
օրհներգէք։

16 Togh Krisdosi khoskŭ tzer mech 
pnagi ir ampoghch harsdootyamp, 
vorbeszi gadaryal imasdootyamp 
sorvetsnek iraroo yev irar 
khradek, yev saghmosnerov, 
orhnootyoonnerov oo hokevor 
yerkerov tzer sirderoon mech 
shnorhagalootyamp zAsdvadz 
orhnerkek:

16 Let the word of Christ dwell in 
you richly in all wisdom, teaching 
and admonishing one another in 
psalms and hymns and spiritual 
songs, singing with grace in your 
hearts to the Lord.
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17 Եւ ինչ որ ալ ընէք, խօսքով թէ 
գործով, միշտ Տէր Յիսուսի անունով 
ըրէք, անոր միջոցաւ գոհութիւն 
յայտնելով Հօր Աստուծոյ։ ֍

17 Yev inch vor al ŭnek, khoskov 
te kordzov, mishd Der Hisoosi 
anoonov ŭrek, anor michotsav 
kohootyoon haydnelov Hor 
Asdoodzo: ֍

17 And whatever you do in word 
or deed, do all in the name of the 
Lord Jesus, giving thanks to God 
the Father through Him. ֍
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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 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!’” ֍


