Болезни земной Церкви или
язычество в христианстве
О «матахе», практикуемом в Армянской церкви (армянский вариант)

Mada.i masin
«Գրի՛ր նաեւ Պերգամոնի եկեղեցու հրեշտակին«777տեսայ քո գործերը
եւ գիտեմ որ բնակւում ես այնտեղ ուր Սատանայի աթոռն է
բայց պահում ես իմ անունը նաեւ չուրացար իմ հաւատը 777

pa3x քո դէմ մի փոքր բան ունեմ ասելու այն որ քեզ մօտ կայ
վարդապետութիւնը Բաղաամի այն մարդու որ Բաղակին
սովորեցրեց գայթակղութիւն դնել իսրայէլացիների առաջ, որպէսզի
նրանք ուտեն կուռքերին զոհուած միս եւ պոռնկանան։ Նոյնպէս
եւ դու ունես նիկողայոսեանների վարդապետութիւնը որ ես
ատում եմ։ Արդ ապաշխարի՛ր ապա թէ ոչ իսկոյն կը գամ եւ
կը մարտնչեմ նրանց դէմ իմ բերանի սրով։9 (Ha3dnov;3ovn 2: 12-16)

Taryr ,arovnag Ha3 ygy.yxin karozyl e Ha3asdanovm Hisovsi
Qosku1Nra ,norhiv e5 or a3t Qosku yv nra բարոյական 0renku syrdoren
mia2ovlwyl yn ha3 =o.owrti a,qarhaha3axki hyd1 A3novamena3niw
Ygy.yxov /a-a3ov;3an me] arga yn mi kani jagadacragan
molorov;3ovnnyr45 oronx badja’ow ha3 +o.owrti my/ masu cdnwovm e mi
mi]nagan wijagovm5 oru garyli e go[yl gisakrisdonyagan 6
gisahy;anosagan1 A3t molorov;3ovnnyrix mygu mada.n e5 a3sinkn
gyntaninyri zohapyrov;3ovnu5 orn agnha3doryn wga3ovm e im naqninyri
Ygy.yxov hiwatov;3an masin` mi hiwantov;3an5 oru desnovm ym yv ori masin
[ym garo. l-yl1
Antratarnovm ym a3s qntrin4 hasganalow5 or a3n a-i; bidi ta-na
ygy.yxagannyri har2agovmnyrin im tym1 Pa3x ansahmanoryn abawinylow
Hisovs Krisdosi paryc;ov;3an yv nra Qoski isgov;3an wra4 ]anovm ym o[
;y Ygy.yxovn wnas hasxnyl5 a3l ‘or2yl a-o.]axnyl nran4 s;a’yxnylow myr
hocyvoragannyri midkn ov sirdu1
Mada.u5 gam gyntaninyri zohapyrov;3ovnu hamarwovm e ha3 =o.owrti
a3n hnacov3n soworov3;nyrix mygu5 ori hydkyru gor[ovm yn hin gdagarani

1

=amanagnyrovm1 Hajaq a3tbisi zohapyrov;3ovnnyr madovxwovm yn ov..agi
ygy.yxagan pagovm5 ordy. tranx hamar nov3nisg hadovg dy. E
naqadyswa/1 Ygy.yxov i,qanov;3ovnnyru mada.u paxadrovm yn in[bys
ha3gagan ygy.yxov /isagan a-an2nahadgov;3ovnnyrix mygu5 ori clqawor
imasdu dysnovm yn Asd/ovn nwiradwov;3ovn anylov yv a.kadnyrin
o.ormov;3ovn dalov my]1{na3ax nran5or a3t /isagan
a-an2nahadgov;3ovnu a3l ygy.yxinyri go.mix hy;anosagan ov
parparosagan e anwanwyl5 Ha3 Ygy.yxin ,arovnagovm e bntyl4 or mada.u
qoru martasiragan yv krisdonyagan soworov3; e5 or na hnaraworov;3ovn
e dalis hawadaxialnyrin paryc;ov;3ovn xovxatryl a.kadnyri hantyb5
isg Asd/ovn` irynx syru1 Artaraxnylow a3n Asdwa/a,n[ovm n,wa/
gyntaninyri zohapyrov;3ovnnyrow56 masnaworabys gadarwa/ Apeli5
No3i5 Aprahami5 Sahagi yv a3l naqaha3ryri go.mix5 6 Ha3 Ygy.yxov
hiyrarqnyru wga3ago[ovm yn nayv a3n (irenx gar/ikow) ‘asdu5 or
Qorhrtawor Un;riki =amanag Inkn Krisdosu ja,agyl er Zadgi ca-an
misu5 oru inkn isd Mowsys markaryi badcama/ mada.n e1
A3sbisow5 mada.u nerga3axwovm e in[bys nwiradwov;3ovn Asd/ovn1
Saga3n ygyk dysnynk5 art3ok Asdwa/ xanganov`m e a3tbisi
nwiradwov;3ovn1
Mi a3l a-i;ow ys artyn cryl ei5or Dyru markarynyri pyranow pazmixs
ancam n,yl e ar3ovnod zohapyrov;3an badwirannyri qy.a;3ovrwa/
hasgaxo.ov;3ovnu martov go.mix7
8Im 0rynkis pivrawor ganonnyru cryxi anor59, 6 asovm er na )sei
,ovrtyrow5 6 8saga3n 0dar pani bys sybwyxan1 Im un/anyrovs zohyrovn

hamar` anonk mis gu zohyn5 ov za3n govdyn5pa3x Dyru ananx [i hawanir։9
(Օsee 8: 12-13) 1
A3sbisow Dyrn ov..agioryn myz ha.ortovm e5or ar3ovnod zohyr [i
xanganovm1
Nov3nu grgnovm e Ysa3ia markaryi ,ovrtyrow7
«Իմ ինչի՞ն են պէտք ձեր բազմաթիւ զոհերը, -ասում է Տէրը,-ես կշտացել եմ
ձեր խոյերի ողջակէզներից. ձեր գառների ճարպը, ցուլերի ու նոխազների
արիւնը չէ, որ ուզում եմ, եւ ոչ էլ այն, որ գաք ու կանգնէք իմ առաջ։ Ո՞վ
խնդրեց դա ձեզնից. մի՛ շարունակէք կոխոտել իմ գաւիթները։ Եթէ ազնիւ
ալիւրի հաց մատուցէք ինձ՝ զուր է լինելու. ձեր խնկերն էլ են պիղծ են ինձ
համար. ձեր ամսամուտները, շաբաթները եւ տօնական մեծ օրը եւս
անընդունելի են ինձ. ձեր պահեցողութիւնն ու հանգիստը, ձեր
ամսամուտներն ու տօները ատեց իմ հոգին։ Կշտացել եմ ձեզնից, այլեւս չեմ
ների ձեր մեղքերը։ Երբ աղօթքի համար դէպի վեր բարձրացնէք ձեր ձեռքերը,
երես եմ դարձնելու ձեզանից, եւ եթէ բազմապատկէք ձեր աղօթքները, չեմ
լսելու ձեզ, որովհետեւ ձեր ձեռքերը լի են արիւնով9 (ԵՍԱՅԻ 1: 11-15)2
A3sdy. Dyrn norix e untc/ovm ar3ovnod zohapyrov;3ovnnyri abart3ovn
linylu yv nranx պղծov;3ovnu1 Isg markary Yrymia3i mi]oxow myg ancam yvs
hycnankow asovm e5 or a3tbisi zohyr yrpyg [i badcamyl1
8Այսպէս է ասում Զօրութիւնների Տyրը՝ Իսրայէլի Աստուածը. «Ձեր

ողջակէզները ձեր զոհերի հետ միասին հաւաքեցէ՛ք եւ մի՛ս կերէք։ Ձեր
հայրերի հետ ոչինչ չխօսեցի եւ ոչ էլ պատուէր տուեցի նրանց ողջակէզների եւ
զոհերի մասին այն օրը, երբ նրանց հանեցի Եգիպտացիների երկրից9
(ԵՐԵՄԻԱ 7: 21-22)2
Ovremn5 nov3nisg Ycibdosix ir ortinyrin hanylov =amin nranx [i
badwiryl ar3ovnod zohapyrov;3ovnnyr anyl1 Awylinu5 Na xov3x e dalis

2

a3t zohapyrov;3ovnnyri animasdov;3ovnu5 yrp sa.mosahan Tawi;i
,ovr;yrow asuovm e7
8Քո տնից հորթեր չեմ ընդունում, ոչ էլ քո հօտից՝ նոխազներ։ Իմն են
անտառի բոլոր գազանները, լեռների երէները եւ բոլոր անասունները։ Գիտեմ
ես երկնքի բոլոր թռչուններին, եւ դաշտի գեղեցկութիւնն իմն է։ Եթէ քաղց
զգամ, քեզ բան չեմ ասի, քանզի իմն է աշխարհն իր ամբողջութեամբ։ Ես չեմ
ուտում քո հորթերի միսը, եւ քո նոխազների արիւնը չեմ խմում։9 (ՍԱՂՄՈՍ
49: 9-13)2
Irok5 mi4;e amyn in[ Asd/ovn [i badganovm5 mi4;e na [e sdy./yl polor
gentaninyrin5 art3o4k garik ovni Na nwyr sdanal martovx a3n5 or aranx
a3t el Iryn e badganovm1 Yv art3ok ovd`ovm e Na gyntaninyri misu gam
qmovm nranx ar3ovnu 6 a3n gentaninyri5 oronx inkn e sdy./yl1
Iryn ovza/u Dyrn Inkn e ba-zapanovm markarynyri ,r;yrow7
8777ողորմութիւն եմ ցանկանում եւ ոչ թէ զոհաբերում, - asovm e Na Oseei
mi]oxow5 6 Աստծու ճանաչումն աւելի եմ ցանկանում, քան ողջակէզները9
(ՕՍԷԷ 6: 6) 2
Isg yrp markary Mikian inkn iryn harx e dalis78Ինչո՞վ փութամ
Տիրոջ մօտ, ապաւինեմ իմ բարձրեալ Աստծուն, ընդառաջ գնամ նրան

ողջակէզներով եւ մէկ տարեկան հորթերով։ Տէրը կ՚ընդունի՞ հազարաւոր
խոյեր կամ բիւրաւոր պարարտ նոխազներ, տա՞մ իմ անդրանիկը
ամբարշտութեան պատճառով եւ իմ որովայնի պտուղը՝ իմ անձնական
մեղքերի համար։95Dyru badasqanovm e nran7 8Պատմուե՞ց քեզ, ո՛վ մարդ,
թէ ի՛նչ է բարին եւ ի՞նչ է ուզում քեզնից Տէրը. իրաւունք հաստատել,
ողորմութիւն սիրել եւ պատրաստ լինել քո Տէր Աստծու յետեւից գնալու9

(ՄԻՔԻԱ 6: 6-8)2
Nov3nu Na hasdadovm e sa.mosahani ,ovr;yrow5 yrp asovm e7

8Աստծուն օրհնութեան պատարագ մատուցի՛ր եւ Բարձրեալի առջեւ
ուխտդ կատարի՛ր։9 (ՍԱՂՄՈՍ 49: 14)2
Nayv markary Ysa3i mi]oxow5 xov3x dalow mia=amanag
zohapyrov;3ovnnyri sqal ump-man o.pyrcagan hedyvanknyru7
8Լուացուեցէ՛ք, մաքրուեցէ՛ք, իմ աչքի առաջ ձեր չար արարքները
թօթափեցէ՛ք ձեզնից, վե՛րջ տուէք ձեր չարագործութիւններին։ Սովորեցէք
բարի՛ք գործել, արդարութի՛ւն փնտռեցէք, փրկեցէ՛ք զրկուածի՛ն,
արդարադա՛տ եղէք որբի հանդէպ, իրաւո՛ւնք տուէք այրուն։ Եկէ՛ք խօսենք
իրար հետ, -ասում է Տէրը.-եթէ ձեր մեղքերը արեան պէս կարմիր են, ապա ես
ձեան պէս ճերմակ կը դարձնեմ, եթէ որդան կարմիր լինեն, կը սպիտակեցնեմ
ինչպէս բուրդ։ Եւ եթէ յօժար լինէք ու լսէք ինձ, դուք կը ճաշակէք երկրի
բարիքները. իսկ եթէ չկամենաք ինձ լսել, սո՛ւրը պիտի ուտի ձեզ, քանզի Տիրոջ
շուրթերն ասացին այս» (ԵՍԱՅԻ 1: 16-202)
Pyrwa/ 0rinagnyrix hydyvovm e56 a-a]inu 6 or Dyru martovx hocyvor
zohapyrov;3ovnnyr e ovzovm5 Ir badcamnyri gadarovmu ov o[ ;e ar3ovnod
zohyr5 yv 6 yrgrortu 6 or Asdwa/a,n[ovm hi,adagwa/ Apeli5 No3i5
Aprahami5 Sahagi yv a3l naqaha3ryri ]amanagnyrix ygo.
zohapyrov;3ovnnyru a.jadwa/ gyrbow yn hasgaxwyl5 kani or tidwyl yn
usd marmni hasgaxo.ov;3an yv o[ isd ocov1 A3nin[ nrank yn;atrovm ein
martov marmnin hadovg gyntanagan pnaztnyri zohapyrov;3ovnu1 Markary
Yzygieli hydyv3al qoskyru5 oronk ys nov3nbys n,yl ym mi a3l a-i;ow5
ar3ovnod zohapyrov;3ovnnyri a3lapanaganov;3an mi wa- 0rinag yn
nyrga3axnovm7 Usd markaryi4 Asdwa/n asovm e7
3

8Նա Տիրոջը, որպէս ողջակէզ, կը մատուցի մէկ տարեկան առանց արատի
մի ամլիկ գառ, եւ դա կ՚անի ամէն օր վաղ առաւօտեան9 (ԵԶԵԿԻԷԼ 46: 13)2
Mi go.m tnylow 8mi4 sbanir9 Asd/o badcamu5 oru amyn mi gyntani
eagi e wyrapyrwovm5 ov,atrov;3ovn ta-xnynk a3n gadar3al
agnaha3dov;3an wra5 or o[ ok [i garo. amyn 0r Asd/ovn zohapyryl
miam3a anarad ca-novg1 Yv aha ;y in[ov1 Darin 365 0r ovni1 N,anagovm
e Asd/ovn hnazant martu darwa 365 0ru bydk e ovnyna miam3a mi ca-5
a3n el anarad1 Pa3x ta anhnar e5 nov3nisg y;y andysynk gentaninyri
pazmaxman qisd barpyraganov;3ovnu yv martganx darpyr
ovnyworov;3ovnu1 Mia3n a3t artyn xov3x e dalis5 or Mowsysi badcamnyru
zohapyrov;3ovnnyri ngadmamp sqal yn hasgaxwovm yv iraganovm
wyrapyrwovm yn marmni azadmanu qa-na,’o; pnaztnyrix yv marmnawor
qorhovrtnyrix1A3s qoskyru n,anagovm yn5 or Dyrn ovzovm e darwa 365 0ru
martovn dysnyl miam3a ca-novgi bys anarad1 Isg a3tbisinu martu
garo. e linyl mia3n a3n tebkovm` y;y 0ryx0r a3ri ir my] amyn dysag
my.awor mdkyr yv qy.ti ir polor my.sacor/ hawagnov;3ovnnyru1
Ovsdi hasganali yn ta-novm Hisovs Krisdosi Ir Yrgna3in Horn
ov..wa/ hydyv3al pa-yru7

8Zoh yv un/a3 [ovzyxir5 haba marmin mu badrasdyxir in2i1
O.]agyxnyrov yv my.ki badaracnyrov [paryhajyxar1 A3n adyn usi7
8Aha4 gov cam (im masin crwa/ e Crki badanin my]) kov gamkt
cor/atrylov5 o4w Asdwa/91(ԹՈՒՂԹ ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐԻՆ10: 5-7; ՍԱՂՄՈՍ
39: 7-9) 1
N,anagovm e5 or miag zohu5 or Asdwa/n xanganovm e martovx5 ta
iryn isg go.mix pyrwa/ zohn e5 a3sinkn marmni zohapyrov;3ovnu1 In[bys
myz ha.ortovm e a-ak3al Bo.osu5Diro] marminu5 sovrp linylow hantyr2`
8my.an[agan marmni9 nmanov;3ovn ovnyr yv iryn marmni zohapyrov;3ovnu
8my.ku marmni my] tadabardylov9 hamar er1 (ՀՌՈՄԷԱՑԻՆԵՐԻՆ 8: 3)
A3tisg badja-ow el a-ak3alu gyntaninyri zohapyrov;3ovnu
hy;anosov;3an t-syworovm er hamarovm5 in[bys tyvyrin pyrwa/
zohapyrov;3ovn5 isg a3t zohi misn ovdylu hawasaryxnovm er tyvyri
sy.anix wa3ylmovnkin gam tyvyrin ha.ortwylovn7
8Na3yxyk marmnawor Isra3elin5 – crovm e na76 anonk or zohyren

govdyn` zohasy.anin ha.ortagix [y4n ullar1 Ovrymn i4n[ gsym7 gov-ku pa4n
mun e5 gam gov-kyrov zohwa/u pa4n mun e1 Pa3x sa gsym5 ;e a3n panyru` or
hy;anosnyru gzohyn5 gzohyn tyvyrovn5 yv o[ ;e Asd/o37 ovsdi [ym ovzyr or
tovk ha.ortagix ullak tyvyrovn1 {3k grnar qmyl Dero] pa=agu ov tyvyrovn
pa=agu7 [ek grnar pa=nygxil Dero] sy.anin yv tyvyrov sy.anin9 (1
ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ10: 18-21) 1
Yv mi a3l dy.7

8Pa3x y;e mygu use 2yzi7 8Adiga gov-kyrov zohwa/ e95 anor
badja-ow` or xo3x dwaw 2yzi5 yv q.jmdanki4 badja-ow` mi4 ovdek9. (1
ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 10: 28 ) 1
Tovrs e calis5 or Ha3 ygy.yxov he.inagov;3ovnnyru andysovm yn
a-ak3ali a3s pa-yru5 oronk paxi a3t wga3ovm yn nayv a3n gar/iki
anhy;y;ov;3an masin5 ipr ;y Krisdosu ja,agyl e zadgi ca-an misu1
Ha3dni e5 or Qorhrtawor Un;riki =amanag na zadgi ca-an
‘oqaryn iryn e a-a]argyl5 yrp հացu վերցnylow, 8օրհնեց ու կտրեց եւ
տուեց աշակերտներին ու ասաց. «Առէ՛ք, կերէ՛ք, այս է իմ մարմինը» Եւ
բաժակ վերցնելով՝ գոհութիւն յայտնեց, տուեց նրանց ու ասաց. «Խմեցէ՛ք
դրանից բոլորդ, որովհետեւ այդ է նոր ուխտի իմ արիւնը, որ թափւում է
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շատերի համար՝ իրենց մեղքերի թողութեան համար։9 (ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ
ՄԱՏԹԷՈՍԻ 26: 26-28)
Ovrymn harx e /acovm7 i4n[bys garo. e Ygy.yxin miyvnov3n =amanag
ha.ortyl martganx yv Asd/ov yv tyvyri sy.anin1
Awylin5hasdadyl5or Krisdosu ja,agyl e zadgi a-i;ow zohapyrwa/
ca-u5 n,anagovm e andysyl ir zohapyrov;3an eov;3ovnu5 oru nranovmn
er5or zadgi ca-u ‘oqarinwovm er Diro] marmnow1 Zadigu Inku Dyrn e
linylov yv o[ ;e zohapyrwa/ gyntanov misu1 A3t ngadi ovnyr Hisovsu yrp
asax7 8Յոյժ ցանկացայ այս Պասեքի ընթրիքը ուտել ձեզ հետ, քանի դեռ չեմ
չարչարուել։9 (ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 22: 15) 21 Isg ja,agyl iryn
8marminu9 n,anagovm e ja,agyl g3anki makracov3n haxu5 oru Asd/ov
qoskn e1
A3sbisow5na zgov,axryx5 or zohapyrwa/ gyntanov misu [bydk e ovdyl5
orowhydyv na ‘oqyl e a3n irynow1 Ca-novgu inkn er1 Yv ,arovnagyl
zohapyryl oryvixe gyntanov misu n,anagovm e zro3i hawasaryxnyl Diro]
pyra/ zohu1 Hynx a3t badja-ow e5 or a-ak3aln asovm e7
8Մաքրեցէ՛ք, դէ՛ն նետեցէք հին խմորը, որպէսզի նոր զանգուած լինէք,
առանց թթխմորի. քանզի Քրիստոս՝ մեր զատիկը, մորթուեց9 (1
ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 5: 7) 2
A3s pa-yru wga3ovm yn5 or 0rhnylow gyntaninyri zohapyroc;3ovnnyru5 Ha3
ygy.yxin 0cdwovm e 8hin qmorix95 ;ov3l [dalow a3tbisow5 or /qagannyru
8nor9 qmor ta-nan1 Saga3n a3t0rinag zohapyrov;3ovnnyri
hry,aworov;3ovnu ga3anovm e nayv nranovm5 or a3n madovxo.nyru i haga-ag
‘rg[i n,wa/ qoskin zohi ar3ovnow qa[ yn c/ovm nyrganyri jagadin5i
n,an Asd/ov 0rhnov;3an5 ‘oqarinylow Krisdosi 8ar3ovnu9 gyntanov
ar3ovnow1 A3s amynu naqaba3manwa/ e nayv a3n hamozmovnkow5 or
Krisdosu zadgi ca-an mis e gyryl1 Pa3x hi,ynk5 or ‘rgi[u o[ mi tybkovm
[yr garo. ta anyl5cony a3n badja-ow,5 or [abryx min[yv Zadgi donu5
kani or nran qa[yxin a3t doni naq0r3agin` orpa; 0ru1 Isg Qorhrtawor
Un;riku dy.i er onyxel hinc,ap;i 0ru1 A3t masin ,ad ba-z 2yvow myz
badmovm e Howhannysi Avydaranu5 oru i darpyr m3ovs Awydarannyri
awyli ha]ortapar yv hawak 2yvow e badmovm Krisdosi qa[man
naq0r3agi masin1 Paxi tranix barz asovm e7
8Իսկ քանի որ ուրբաթ էր, որպէսզի մարմինները չմնան խաչի վրայ մինչեւ
շաբաթ օրը, - որովհետեւ այն շաբաթը տօնական մեծ օր էր, - հրեայ
առաջնորդները Պիղատոսին աղաչեցին, որ կոտրեն նրանց սրունքները եւ
վերցնեն նրանց։9 (ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 19: 33) 2
A3sbisow a.ka;nyri hantyb c;asrdov;3oan trsyvorovmu [i garo.
artaryxnyl mada.u5 kani or Dyru anar3ovn zohapyrov;3ovnnyr e
xanganovm1 Xanganalow hajo3anal Nran` martu garo. e [ovnywornyri hyd
gisyl a3n amynu5 in[ ovni5 nyra-3al nayv ovdyliku5 saga3n a-anx ar3ovn
;a’ylov1
Iharge5 Ha3gagan ygy.yxov nyrga3axovxi[nyru cidyn a3s amynu5 saga3n
tran bad,aj n,anagov;3ovn [yn dalis` gar/ys ;y 8օտարոտի համարylow9
(Օsee 8: 12-13) a3n1 Art3ovnkovm nrank5 owkyr ar3ovnod zohapyrov;3ovnnyr yn
anovm5 a-anx xanganalov5 irynx dcidov;3an badja-ow a-=ylkovm yn
Krisdosi zohapyrov;3an ‘rgarar n,anagov;3ovnu yv ha.ortwovm yn tyvyri
se.anin1
Barz e5 or a3tbisi zohapyrov;3ovnnyru mia3n hy-axnovm yn Krisdosix yv
[yn sermanovm badga-ank g3anki ngadmamp1 Haga-agn trank
ta=anov;3ovn yv ansrdov;3ovn5 andarpyrov;3ovn yv inknahajov;3ovn yn
ajyxnovm martganx my]1
Dysnylow a3t amynu` inks in2 harxnovm ym7 min[yv y4rp bidi Ygy.yxin iryn
gamku hagatri Asd/o gamkin1 Y4rp na wyr]abys gs;a’wi yv gta;ari
5

hydyvyl dcyd martganx kmahajov3knyrin1 Y4rp ir my] ov= gcdni wyr]
dalov hy;anosov;3an anhy;yd mnaxovgnyrin5 oronk b.dorovm yn myr ‘rg[i
zohapyrov;3an imasdu1 Y4rp na a3t zohapyrov;3ovnu mad[yli gtar2ni
hasarag /qagani hamar5 oru a3=m [cidi5 in[ e anovm5 kanzi iryn
krisdon3a hamarylow5 mnovm e nov3n ancidagix ov an0ryn hy;anosu5
in[bisinn er min[yv Krisdosi calu1
Covxy ygy.yxov gyrbara’oqovmu in[ or mi pan g’oqi nayv ha3 =o.owrti
o.pyrcagan jagadacri my]1
---------------------------Asdwa/a,n[i 0cdacor/wa/ ;arcmanov;3ovnnyru hydyv3aln yn7
1. http://www.armenianchurchlibrary.com/westernarmenianbiblefromenglish-arm.html
Հայ Առաքելական Եկեղեցու Գրադարան
Աստվածաշնչյան Թարգմանություններ եւ Ուսուցումներ
Աստվածաշնչի Արեւմտահայերեն Թարգմանությունը Անգլերենից

2. http://www.armenianchurchlibrary.com/files/easternarmenianbible/
Հայ Առաքելական Եկեղեցու Գրադարան
ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐԻ
ԱՐԵՒԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆ ՆՈՐ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆ

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին եւ
Հայաստանի աստուածաշնչային ընկերութիւն, 1994
Հայաստան, Երեւան 375015, Զաքիեան 6/26

N,wa/ ;arcmanov;3ovnnyrix a-a]inu awyli ha]o. e ;wovm5 min[ tyyrgrortovm agnha3d y.an do.yr5 orunk ga-/ys ;y min[yv wyr] [yn
mda/wa/1 A3novamyna3niw zov; dyqnigagan badja-nyrow timyl ym nayv
a3s wyr]in ;arcmanoc;3anu ka.wa/ylow ki[ ;y ,ad ha]o. hadwa/nyru1
Mnaxa/ tybkyrovm naqundryl ym a-a]in ;arcmanov;3ovnu1
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