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Transfiguration of Our Lord Transfiguration of Our Lord 
Jesus ChristJesus Christ

Ճաշու ԺամամուտՃաշու Ժամամուտ Jashoo JhamamoodJashoo Jhamamood Midday EntranceMidday Entrance

Երեւի Տէրդ այսօր աշակերտացդ ի 
Թաբորական լերինն, եւ աշակերտացդ 
զարհուրեալք աղաղակէին՝ ասելով. 
«Արասցուք երիս տաղաւարս՝ մի Տեառնդ եւ 
մի Մովսիսի եւ մի Եղիայի»։

Yerevi Dert aysor ashagerdatst i 
Taporagan lerinn, yev ashagerdatst 
zarhooryalk aghaghagein՝ aselov. 
«Arastsook yeris daghavars՝ mi Dyaṙnt 
yev mi Movsisi yev mi Yeghiayi»:

Lord you revealed yourself to your 
disciples on Mount Tabor today, and 
your awestruck disciples cried out, 
saying: “Let us make three tabernacles, 
one for you Lord and one for Moses and 
one for Elijah.”

Արդ, եւ մեք՝ բանաւոր հօտ Քո, երգեմք ընդ 
Քո ճշմարիտ վկայիցդ. առաքեա՛ ի մեզ զլոյս 
Քո շնորհացդ ի Քո միւսանգամ գալստեանդ 
եւ կեցո՛։

Art, yev mek՝ panavor hod Ko, yerkemk 
ŭnt Ko jshmarid vgayitst. aṙakya՛ i mez 
zlooys Ko shnorhatst i Ko myoosankam 
kalsdyant yev getso՛:

Now, we your rational flock, sing with 
your true witnesses: “Send us your light, 
by the the grace of your next coming, 
and save our lives.”

Ճաշու Փոխ (ՂԲ)Ճաշու Փոխ (ՂԲ) Jashoo Pokh (92)Jashoo Pokh (92) Midday Antiphon Midday Antiphon 
(Luke 1:46‑55) (NKJV)(Luke 1:46‑55) (NKJV)

Մեծացուսցէ անձն իմ զՏէր, եւ ցնծասցէ 
հոգի իմ Աստուծով Փրկչաւ իմով։

Medzatsoostse antzn im zDer, yev 
tsndzastse hoki im Asdoodzov Prgchav 
imov:

My soul magnifies the Lord, and my 
spirit has rejoiced in God my Savior.

Այց արար ի վերայ խոնարհութեան 
աղախնոյ Իւրոյ. այսուհետեւ երանիցեն ինձ 
ամենայն ազգք։

Ayts arar i vera khonarhootyan 
aghakhno Yooro. aysoohedev yeranitsen 
intz amenayn azkk:

For He has regarded the lowly state of 
His maidservant; For behold, henceforth 
all generations will call me blessed.

Արար ընդ իս մեծամեծս Հզօրն. եւ Սուրբ է 
անուն Նորա։

Arar ŭnt is medzamedzs Hzorn. yev 
Soorp e anoon Nora:

For He who is mighty has done great 
things for me, And holy is His name.

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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Ողորմութիւն արար ազգաց յազգս 
երկիւղածաց Իւրոց, արար զօրութիւն 
բազկաւ Իւրով։

Voghormootyoon arar azkats hazks 
yergyooghadzats Yoorots, arar 
zorootyoon pazgav Yoorov:

And His mercy is on those who fear Him 
From generation to generation. He has 
shown strength with His arm.

Ցրուեաց զամբարտաւանս ի մտաց սրտից 
եւ քակեաց զհզօրս յաթոռոց։

Tsrveats zampardavans i mdats srdits 
yev kagyats zhzors hatoṙots:

He has scattered the proud in the 
imagination of their hearts.

Զխոնարհս բարձրացոյց, զկարօտս ելից 
բարութեամբ եւ զմեծատունս արձակեաց 
ունայնս։

Zkhonarhs partzratsooyts, zgarods yelits 
parootyamp yev zmedzadoons artzagyats 
oonayns:

He has exalted the lowly. He has filled 
the hungry with good things, and the 
rich He has sent away empty.

Պաշտպանեաց Իսրայելի ծառայի Իւրոյ՝ 
յիշելով զողորմութիւն Իւր։

Bashdbanyats Israyeli dzaṙayi Yooro՝ 
hishelov zoghormootyoon Yoor:

He has helped His servant Israel, In 
remembrance of His mercy,

Որպէս խօսեցաւ առ հարսն մեր ընդ 
Աբրահամու եւ զաւակի նորա յաւիտեան։

Vorbes khosetsav aṙ harsn mer ŭnt 
Aprahamoo yev zavagi nora havidyan:

As He spoke to our fathers, To Abraham 
and to his seed forever.”

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 forever and unto the ages of all 
ages. Amen

Ճաշու Շարական (Ճաշու Ճաշու Շարական (Ճաշու 
Այլակերպութեան Ա. աւուր ԴԿ)Այլակերպութեան Ա. աւուր ԴԿ)

Jashoo Sharagan Jashoo Sharagan 
(Aylagerbootyan 1. avoor Ta‑Gen)(Aylagerbootyan 1. avoor Ta‑Gen)

Midday Hymn Midday Hymn 
(Transfiguration Day 1 Ta‑Gen)(Transfiguration Day 1 Ta‑Gen)

Ուրախացի՛ր, պսա՛կ կուսից Տիրամայր. 
այսօր Որդին քո զհայրենին փայլեաց 
զփառս. Նմա յաւէժ յա՛նձն արա զանձինս 
մեր։

Oorakhatsi՛r, bsa՛g goosits Diramayr. 
aysor Vortin ko zhayrenin paylyats 
zpaṙs. Nma havejh ha՛ntzn ara zantzins 
mer:

Rejoice, crown of virgins, Mother of the 
Lord. Today your Son shone with glory. 
Commit our souls to him forever.

Նմա Մովսէս եւ Հեղիաս սպասեն, յանուն 
Նորա ցնծան Թաբոր եւ Հերմոն. Նմա յաւէժ 
յա՛նձն արա զանձինս մեր։

Nma Movses yev Heghias sbasen, 
hanoon Nora tsndzan Tapor yev 
Hermon. Nma havejh ha՛ntzn ara 
zantzins mer:

Moses and Elias wait on him. Tabor and 
Hermon rejoice in his name. Commit our 
souls to him forever.

Եսայիաս զքեզ թեթեւ ամպ ետես, եւ Հայր 
յամպոյն զքո զՈրդին Իւր դաւանեաց. Նմա 
յաւէժ յա՛նձն արա զանձինս մեր։

Yesayias zkez tetev amb yedes, yev Hayr 
hambooyn zko zOrtin Yoor tavanyats. 
Nma havejh ha՛ntzn ara zantzins mer:

Isaiah saw him in a light cloud. From 
the cloud his Father confessed His Son. 
Commit our souls to him forever.
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Սաղմոս Ճաշու (ԺԴ)Սաղմոս Ճաշու (ԺԴ) Saghmos Jashoo (14)Saghmos Jashoo (14) Midday Psalm (14)Midday Psalm (14)

Տէ՛ր, ո՞վ կացցէ ի խորանի Քում կամ ո՞վ 
բնակեսցէ ի լեառն սուրբ Քո։

De՛r, o՞v gatstse i khorani Koom gam o՞v 
pnagestse i lyaṙn soorp Ko:

O Lord, who shall dwell in Your 
tabernacle? Who shall live in Your holy 
mountain?

Որ գնայ անբիծ, գործէ զարդարութիւն, 
խօսի զճշմարտութիւն ի սրտի իւրում.

Vor kna anpidz, kordze zartarootyoon, 
khosi zjshmardootyoon i srdi yooroom.

He who walks blamelessly, and works 
righteousness, And speaks truth in his 
heart,

Որ ոչ նենգաւորեաց լեզուաւ իւրով, եւ չար 
ընկերի իւրում ոչ արար։

Vor voch nenkavoryats lezvav yoorov, 
yev char ŭngeri yooroom voch arar:

Who does not deceive with his tongue, 
Neither does evil to his neighbor; And 
does not find fault with those nearest 
him.

Նախատինս ի մերձաւորաց նա ոչ առնու, 
արհամարհեալ է առաջի նորա չարագործն։

Nakhadins i mertzavorats na voch 
aṙnoo, arhamarhyal e aṙachi nora 
charakordzn:

He disdains those who do evil in his 
presence, But he holds in honor those 
who fear the Lord; He swears an oath to 
his neighbor and does not set it aside.

Զերկիւղածս Տեառն փառաւոր առնէ, որ 
երդնու ընկերի իւրում եւ ոչ ստէ։

Zergyooghadzs Dyaṙn paṙavor aṙne, vor 
yertnoo ŭngeri yooroom yev voch sde:

He does not lend his money at interest, 
And he does not take a bribe against the 
innocent.

Զարծաթ իւր ի վարձու ոչ տայ եւ կաշառս ի 
վերայ իրաւանց ոչ առնու. որ զայս արասցէ, 
նա մի՛ սասանեսցի յաւիտեան։

Zardzat yoor i vartzoo voch da yev 
gashaṙs i vera iravants voch aṙnoo. vor 
zays arastse, na mi՛ sasanestsi havidyan:

He who does these things shall never be 
shaken.

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 forever and unto the ages of all 
ages. Amen
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Ընթերցուածս յԻմաստութիւն Սողոմոնայ Ընթերցուածս յԻմաստութիւն Սողոմոնայ 
(7.25‑8.4) (ARCZ)(7.25‑8.4) (ARCZ)

Ŭntertsvadzs hImasdootyoon Ŭntertsvadzs hImasdootyoon 
Soghomona (7.25‑8.4) (ARCZ)Soghomona (7.25‑8.4) (ARCZ)

A Reading from the Wisdom of A Reading from the Wisdom of 
Solomon (7.25‑8.4) (NRSV)Solomon (7.25‑8.4) (NRSV)

25 Քանզի ճաճա՛նչ է Աստուծոյ 
զօրութեանն, եւ ծագումն ճշմարիտ փառաց 
Ամենակալին. վասն այնորիկ եւ ո՛չ մի ինչ 
պղծեալ խառնի ՛ի նա։

25 Kanzi jaja՛nch e Asdoodzo zorootyann, 
yev dzakoomn jshmarid paṙats 
Amenagalin. vasn aynorig yev vo՛ch mi 
inch bghdzyal khaṙni ՛i na:

25 For she is a breath of the power of 
God, and a pure emanation of the glory 
of the Almighty; therefore nothing 
defiled gains entrance into her.

26 Քանզի նշո՛յլ է մշտնջենաւոր լուսոյն, եւ 
հայելի անարա՛տ Աստուծոյ ազդեցութեանն. 
եւ պատկեր առատութեան նորա։

26 Kanzi nsho՛oyl e mshdnchenavor 
loosooyn, yev hayeli anara՛d Asdoodzo 
aztetsootyann. yev badger aṙadootyan 
nora:

26 For she is a reflection of eternal light, 
a spotless mirror of the working of God, 
and an image of his goodness.

27 Մի՛ է` եւ ամենայնի կարօղ. կա՛յ յինքեան` 
եւ զամենայն նորոգէ. եւ ըստ ազգաց յոգի՛ս 
սուրբս փոփոխի. բարեկամս Աստուծոյ եւ 
մարգարէս յարդարէ։

27 Mi՛ e` yev amenayni garogh. ga՛ 
hinkyan` yev zamenayn noroke. yev ŭsd 
azkats hoki՛s soorps popokhi. paregams 
Asdoodzo yev markares hartare:

27 Although she is but one, she can 
do all things, and while remaining in 
herself, she renews all things; in every 
generation she passes into holy souls 
and makes them friends of God, and 
prophets;

28 Ո՛չ զոք սիրէ Աստուած` բայց զայն որ 
ընդ իմաստութեան բնակիցէ։

28 Vo՛ch zok sire Asdvadz` payts zayn 
vor ŭnt imasdootyan pnagitse:

28 for God loves nothing so much as the 
person who lives with wisdom.

29 Զի գեղեցկագո՛յն է նա քան զարեգակն, 
եւ քան զամենա՛յն դիրս աստեղաց. ընդ 
լուսոյ համեմատեալ` առաւե՛լ գտանի։

29 Zi keghetsgako՛oyn e na kan 
zarekagn, yev kan zamena՛yn tirs 
asdeghats. ŭnt looso hamemadyal` 
aṙave՛l kdani:

29 She is more beautiful than the sun, 
and excels every constellation of the 
stars. Compared with the light she is 
found to be superior,

30 զի զնա գիշեր փոխանակէ, բայց 
իմաստութեանն ո՛չ յաղթէ չարութիւն։

30 zi zna kisher pokhanage, payts 
imasdootyann vo՛ch haghte charootyoon:

30 for it is succeeded by the night, but 
against wisdom evil does not prevail.

1 Ձգտի ՛ի ծագաց մինչ ՛ի ծագս օգտակար 
առողջութեամբ, եւ դարմանէ՛ զամենայն 
քաղցրութեամբ։

1 Tzkdi ՛i dzakats minch ՛i dzaks okdagar 
aṙoghchootyamp, yev tarmane՛ zamenayn 
kaghtsrootyamp:

1 She reaches mightily from one end of 
the earth to the other, and she orders all 
things well.

2 Զնա՛ սիրեցի եւ քննեցի՛ ՛ի մանկութենէ 
իմմէ, եւ խնդրեցի ածե՛լ ինձ հարսնութեան. 
եւ եղէ ցանկացօղ գեղոյ նորա։

2 Zna՛ siretsi yev knnetsi՛ ՛i mangootene 
imme, yev khntretsi adze՛l intz 
harsnootyan. yev yeghe tsangatsogh 
kegho nora:

2 I loved her and sought her from my 
youth; I desired to take her for my bride, 
and became enamored of her beauty.
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3 Զազնուականութիւն փառաւորէ. զի 
կենաց հաղորդութիւն ունի ընդ Աստուծոյ, 
եւ ամենեցունց Տէրն սիրեաց զնա։

3 Zaznvaganootyoon paṙavore. zi genats 
haghortootyoon ooni ŭnt Asdoodzo, yev 
amenetsoonts Dern siryats zna:

3 She glorifies her noble birth by living 
with God, and the Lord of all loves her.

4 Զի խորհրդակի՛ց է Աստուծոյ 
իմաստութեանն, եւ ցանկացօղ գեղոյ նորա։

4 Zi khorhrtagi՛ts e Asdoodzo 
imasdootyann, yev tsangatsogh kegho 
nora:

4 For she is an initiate in the knowledge 
of God, and an associate in his works.

Ընթերցուածս ի Զաքարիայ մարգարէէ Ընթերցուածս ի Զաքարիայ մարգարէէ 
(14.16‑21) (ARWA)(14.16‑21) (ARWA)

Ŭntertsvadzs i Zakaria markaree Ŭntertsvadzs i Zakaria markaree 
(14.16‑21) (ARWA)(14.16‑21) (ARWA)

A Reading from the Prophecy of A Reading from the Prophecy of 
Zechariah (14.16‑21) (NKJV)Zechariah (14.16‑21) (NKJV)

16 Երուսաղէմի վրայ եկած բոլոր ազգերուն 
մնացորդները Ամէն տարի Թագաւորին, 
զօրքերու Տէրոջը, երկրպագութիւն ընելու 
Եւ տաղաւարահարներու տօնը կատարելու 
պիտի գան։

16 Yeroosaghemi vra yegadz polor 
azkeroon mnatsortnerŭ Amen 
dari Takavorin, zorkeroo Derochŭ, 
yergrbakootyoon ŭneloo Yev 
daghavaraharneroo donŭ gadareloo bidi 
kan:

16 And it shall come to pass that 
everyone who is left of all the nations 
which came against Jerusalem shall 
go up from year to year to worship the 
King, the LORD of hosts, and to keep 
the Feast of Tabernacles.

17 Երկրի ազգատոհմերէն ով որ Երուսաղէմ 
չելլէ Թագաւորին, զօրքերու Տէրոջը, 
երկրպագութիւն ընելու, Անոր վրայ պիտի 
անձրեւէ։

17 Yergri azkadohmeren ov vor 
Yeroosaghem chelle Takavorin, zorkeroo 
Derochŭ, yergrbakootyoon ŭneloo, Anor 
vra bidi antzreve:

17 And it shall be that whichever of the 
families of the earth do not come up 
to Jerusalem to worship the King, the 
LORD of hosts, on them there will be no 
rain.

18 Եթէ Եգիպտացիներու ազգատոհմը չելլէ 
ու չգայ, (Որոնք անձրեւ չունին,) Անոնց 
վրայ պիտի ըլլայ այն հարուածը, Որով 
Տէրը պիտի զարնէ այն ազգերը, Որոնք 
տաղաւարահարներու տօնը կատարելու չեն 
ելլեր։

18 Yete Yekibdatsineroo azkadohmŭ 
chelle oo chka, (Voronk antzrev choonin,) 
Anonts vra bidi ŭlla ayn harvadzŭ, 
Vorov Derŭ bidi zarne ayn azkerŭ, 
Voronk daghavaraharneroo donŭ 
gadareloo chen yeller:

18 If the family of Egypt will not come 
up and enter in, they shall have no 
rain; they shall receive the plague with 
which the LORD strikes the nations 
who do not come up to keep the Feast of 
Tabernacles.

19 Ասիկա պիտի ըլլայ Եգիպտոսի պատիժը 
Եւ տաղաւարահարներու տօնը կատարելու 
չելլող բոլոր ազգերուն պատիժը։

19 Asiga bidi ŭlla Yekibdosi badijhŭ 
Yev daghavaraharneroo donŭ gadareloo 
chellogh polor azkeroon badijhŭ:

19 This shall be the punishment of 
Egypt and the punishment of all the 
nations that do not come up to keep the 
Feast of Tabernacles.
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20 Այն օրը ձիերուն սանձի զարդերուն 
վրայ ՍՐԲՈՒԹԻՒՆ ՏԵԱՌՆ պիտի գրուի։ 
Տէրոջը տանը կաթսաները Սեղանին առջեւի 
կոնքերուն պէս պիտի ըլլան։

20 Ayn orŭ tzieroon santzi zarteroon vra 
SRPOOTIVN DYAṘN bidi krvi: Derochŭ 
danŭ gatsanerŭ Seghanin aṙchevi 
gonkeroon bes bidi ŭllan:

20 In that day “HOLINESS TO THE 
LORD” shall be engraved on the bells 
of the horses. The pots in the LORD's 
house shall be like the bowls before the 
altar.

21 Երուսաղէմի մէջ եւ Յուդայի մէջ ամէն 
կաթսայ Զօրքերու Տէրոջը սուրբ պիտի 
ըլլայ։ Բոլոր զոհ ընողները պիտի գան, 
Անոնցմէ պիտի առնեն ու անոնց մէջ պիտի 
եփեն։ Այն օրը անգամ մըն ալ զօրքերու 
Տէրոջը տանը մէջ Քանանացի պիտի չըլլայ։

21 Yeroosaghemi mech yev Hootayi 
mech amen gatsa Zorkeroo Derochŭ 
soorp bidi ŭlla։ Polor zoh ŭnoghnerŭ 
bidi kan, Anontsme bidi aṙnen oo anonts 
mech bidi yepen: Ayn orŭ ankam mŭn al 
zorkeroo Derochŭ danŭ mech Kananatsi 
bidi chŭlla։

21 Yes, every pot in Jerusalem and 
Judah shall be holiness to the LORD 
of hosts. Everyone who sacrifices shall 
come and take them and cook in them. 
In that day there shall no longer be a 
Canaanite in the house of the LORD of 
hosts.

Մեսեդի Ճաշու (ՃԽԶ)Մեսեդի Ճաշու (ՃԽԶ) Meseti Jashoo (146)Meseti Jashoo (146) Meseti Jashoo (146)Meseti Jashoo (146)

Կցորդ. Մեծ է Տէր, եւ մեծ է զօրութիւն 
Նորա. իմաստութեան Նորա ոչ գոյ բաւ։

Gtsort. Medz e Der, yev medz e 
zorootyoon Nora. imasdootyan Nora voch 
ko pav:

Response. Great is our Lord, and great is 
His strength; His understanding exceeds 
every measure.

Փոխ. Օրհնեցէք զՏէր, զի բարի է սաղմոս, 
Աստուծոյ մերում քաղցր եղիցի օրհնութիւն։

Pokh. Orhnetsek zDer, zi pari e 
saghmos, Asdoodzo meroom kaghtsr 
yeghitsi orhnootyoon:

Antiphon. Praise the Lord, for a psalm is 
a good thing; Let praise be sweet to our 
God.

Յովհաննու առաքելոյն ի Կաթողիկէ Յովհաննու առաքելոյն ի Կաթողիկէ 
առաջին թղթոյն է ընթերցուածս առաջին թղթոյն է ընթերցուածս 

(1.1‑7) (ARWZ)(1.1‑7) (ARWZ)

Hovhannoo aṙakelooyn i Gatoghige Hovhannoo aṙakelooyn i Gatoghige 
aṙachin tghtooyn e ŭntertsvadzs aṙachin tghtooyn e ŭntertsvadzs 

(1.1‑7) (ARWZ)(1.1‑7) (ARWZ)

A Reading from the First Universal A Reading from the First Universal 
Epistle of John (1.1‑7) (NKJV)Epistle of John (1.1‑7) (NKJV)

1 Մենք լսեցինք, մերաչքերով տեսանք 
եւմեր ձեռքերով շօշափեցինք Որդին, Բանը, 
որ սկիզբէն իսկ կեանքի ստեղծիչն էր։

1 Menk lsetsink, merachkerov desank 
yevmer tzeṙkerov shoshapetsink 
Vortin, Panŭ, vor sgizpen isg gyanki 
sdeghdzichn er:

1 That which was from the beginning, 
which we have heard, which we have 
seen with our eyes, which we have 
looked upon, and our hands have 
handled, concerning the Word of life—
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2 Անիկա նոյնինքն կեանքն էր, որ 
յայտնուեցաւ։ Մենք տեսանք եւ կը վկայենք, 
ձեզի պատմելով անոր մասին, այսինքն՝ 
յաւիտենական կեանքին մասին, որ Հօրը 
հետ էր եւ այժմ մեզի յայտնուեցաւ։

2 Aniga nooyninkn gyankn er, vor 
haydnvetsav: Menk desank yev gŭ 
vgayenk, tzezi badmelov anor masin, 
aysinkn՝ havidenagan gyankin masin, 
vor Horŭ hed er yev ayjhm mezi 
haydnvetsav:

2 the life was manifested, and we have 
seen, and bear witness, and declare to 
you that eternal life which was with the 
Father and was manifested to us—

3 Ինչ որ տեսանք ու լսեցինք՝ կը պատմենք 
ձեզի, որպէսզի դո՛ւք ալ մասնակից դառնաք 
այն հաղորդակցութեան որ մենք ունինք 
Հօրը եւ անոր Որդիին՝ Յիսուս Քրիստոսի 
հետ,

3 Inch vor desank oo lsetsink՝ 
gŭ badmenk tzezi, vorbeszi 
to՛ok al masnagits taṙnak ayn 
haghortagtsootyan vor menk oonink 
Horŭ yev anor Vortiin՝ Hisoos Krisdosi 
hed,

3 that which we have seen and heard 
we declare to you, that you also may 
have fellowship with us; and truly our 
fellowship is with the Father and with 
His Son Jesus Christ.

4 եւ ձեր ուրախութիւնը կատարեալ ըլլայ։ 
Ահա թէ ինչո՛ւ կը գրենք ձեզի այս նամակը։

4 yev tzer oorakhootyoonŭ gadaryal 
ŭlla: Aha te incho՛o gŭ krenk tzezi ays 
namagŭ:

4 And these things we write to you that 
your joy may be full.

5 Պատգամը, որ իրմէ լսեցինք եւ ձեզի կը 
փոխանցենք, սա է՝ թէ Աստուած լոյս է, 
բնաւ խաւար չկայ անոր մէջ։

5 Badkamŭ, vor irme lsetsink yev tzezi 
gŭ pokhantsenk, sa e՝ te Asdvadz looys 
e, pnav khavar chga anor mech:

5 This is the message which we have 
heard from Him and declare to you, that 
God is light and in Him is no darkness 
at all.

6 Արդ, եթէ ըսենք՝ «Հաղորդակից ենք 
իրեն», եւ միւս կողմէ շարունակենք 
խաւարի մէջ ապրիլ, կը ստենք ահա եւ 
ճշմարտութիւնը չենք գործադրեր։

6 Art, yete ŭsenk՝ «Haghortagits yenk 
iren», yev myoos goghme sharoonagenk 
khavari mech abril, gŭ sdenk aha yev 
jshmardootyoonŭ chenk kordzatrer:

6 If we say that we have fellowship with 
Him, and walk in darkness, we lie and 
do not practice the truth.

7 Իսկ եթէ լոյսի մէջ քալենք, ինչպէս ինք 
լոյսի մէջ է, այն ատեն ճշմարտապէս 
հաղորդակից կ’ըլլանք իրարու, եւ իր 
Որդւոյն Յիսուսի արիւնը կը սրբէ մեզ ամէն 
մեղքէ։

7 Isg yete looysi mech kalenk, inchbes 
ink looysi mech e, ayn aden jshmardabes 
haghortagits g’ŭllank iraroo, yev ir 
Vortvooyn Hisoosi aryoonŭ gŭ srpe mez 
amen meghke:

7 But if we walk in the light as He is in 
the light, we have fellowship with one 
another, and the blood of Jesus Christ 
His Son cleanses us from all sin.
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Ճաշու Ալէլուիա (Մտ. ԺԷ.5)Ճաշու Ալէլուիա (Մտ. ԺԷ.5) Jashoo Alleluia (Mt. 17.5)Jashoo Alleluia (Mt. 17.5) Gospel Psalm (Mt. 17.5)Gospel Psalm (Mt. 17.5)

Ալէլուիա։ Ալէլուիա։ Alleluia: Alleluia: Alleluia. Alleluia.

Ամպ լուսաւոր հովանի լինէր նոցա. ձայն 
եղեւ յամպոյն, որ ասէ. «Դա՛ է Որդին Իմ 
սիրելի, ընդ Որ հաճեցայ»։

Amb loosavor hovani liner notsa. tzayn 
yeghev hambooyn, vor ase. «Ta՛ e Vortin 
Im sireli, ŭnt Vor hajetsa»:

A bright cloud overshadowed them; and 
suddenly a voice came out of the cloud, 
saying, “This is My beloved Son, in 
whom I am well pleased.”

Սրբոյ Աւետարանիս Յիսուսի Սրբոյ Աւետարանիս Յիսուսի 
Քրիստոսի, որ ըստ Մատթէոսի Քրիստոսի, որ ըստ Մատթէոսի 

(16.13‑17.13) (ARWZ)(16.13‑17.13) (ARWZ)

Srpo Avedaranis Hisoosi Krisdosi, Srpo Avedaranis Hisoosi Krisdosi, 
vor ŭsd Madteosi  vor ŭsd Madteosi  

(16.13‑17.13) (ARWZ)(16.13‑17.13) (ARWZ)

The Holy Gospel of Jesus The Holy Gospel of Jesus 
Christ according to Matthew Christ according to Matthew 

(16.13‑17.13) (NKJV)(16.13‑17.13) (NKJV)

Սրկ. Օրթի Srg. Orti Deacon. Stand up.

Քհն. ♰ Խաղաղութիւն ամենեցուն Khn. ♰ Khaghaghootyoon amenetsoon Priest. ♰ Peace be with you all.

Ժող. Եւ ընդ հոգւոյդ քում Jhogh. Yev ŭnt hokvooyt koom People. And with your spirit.

Սրկ. Երկիւղացութեամբ լուարուք ... Srg. Yergyooghatsootyamp lvarook ... Deacon. In awe, let us listen ...

Քհն. ... Սրբոյ Աւետարանիս Յիսուսի 
Քրիստոսի (որ ըստ ...)

Khn. ... Srpo Avedaranis Hisoosi 
Krisdosi (vor ŭsd ...)

Priest. ♰ ... to the Holy Gospel of Jesus 
Christ (according to ...).

Ժող. Փա՜ռք Քեզ, Տէր, Աստուած մէր։ Jhogh. Pa՜ṙk Kez, Der, Asdvadz mer: People. Glory to you Lord our God.

Սրկ. Պրոսխումէ։ Srg. Broskhoome: Deacon. Let us attend.

Ժող. Ասէ՛ Աստուած (Աստուած կը խօսի)։ Jhogh. Ase՛ Asdvadz (Asdvadz gŭ khosi): People. God speaks.

Տէրն մեր Յիսուս Քրիստոս՝ Dern mer Hisoos Krisdos՝ Our Lord Jesus Christ:

13 Երբ Յիսուս Փիլիպպոսի կառուցած 
Կեսարիայի կողմերը եկաւ, իր 
աշակերտներուն հարցուց.‑ Մարդիկ ի՞նչ 
կ’ըսեն Մարդու Որդիին մասին. ո՞վ եմ ես։

13 Yerp Hisoos Pilibbosi gaṙootsadz 
Gesariayi goghmerŭ yegav, ir 
ashagerdneroon hartsoots.‑ Martig i՞nch 
g’ŭsen Martoo Vortiin masin. o՞v yem 
yes:

13 When Jesus came into the region 
of Caesarea Philippi, He asked His 
disciples, saying, “Who do men say that 
I, the Son of Man, am?”

14 Անոնք պատասխանեցին.‑ Ոմանք քեզ 
Յովհաննէս Մկրտիչը կը կարծեն, ոմանք՝ 
Եղիա մարգարէն, իսկ ուրիշներ՝ Երեմիան 
կամ մարգարէներէն մէկը։

14 Anonk badaskhanetsin.‑ Vomank 
kez Hovhannes Mgrdichŭ gŭ gardzen, 
vomank՝ Yeghia markaren, isg 
oorishner՝ Yeremian gam markareneren 
megŭ:

14 So they said, “Some say John the 
Baptist, some Elijah, and others 
Jeremiah or one of the prophets.”
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15 Յիսուս հարցուց անոնց.‑ Իսկ դո՞ւք ով կը 
կարծէք զիս։

15 Hisoos hartsoots anonts.‑ Isg to՞ok ov 
gŭ gardzek zis:

15 He said to them, “But who do you say 
that I am?”

16 Սիմոն Պետրոս պատասխանեց.‑ Դուն 
Քրիստոսն ես, կենդանի Աստուծոյ Որդին։

16 Simon Bedros badaskhanets.‑ Toon 
Krisdosn yes, gentani Asdoodzo Vortin:

16 Simon Peter answered and said, “You 
are the Christ, the Son of the living 
God.”

17 Յիսուս ըսաւ անոր.‑ Երանի՜ քեզի, Սիմոն, 
Յովնանի որդի, որովհետեւ ատիկա քեզի 
յայտնողը մարդ մը չէր, այլ իմ Հայրս, որ 
երկինքի մէջ է։

17 Hisoos ŭsav anor.‑ Yerani՜ kezi, 
Simon, Hovnani vorti, vorovhedev adiga 
kezi haydnoghŭ mart mŭ cher, ayl im 
Hayrs, vor yerginki mech e:

17 Jesus answered and said to him, 
“Blessed are you, Simon Bar‑Jonah, for 
flesh and blood has not revealed this to 
you, but My Father who is in heaven.

18 Քեզի կ’ըսեմ՝ թէ ժայռ ես դուն, եւ այդ 
ժայռին վրայ պիտի շինեմ իմ եկեղեցիս, զոր 
մահն անգամ իր ամբողջ զօրութեամբ պիտի 
չկրնայ յաղթահարել։

18 Kezi g’ŭsem՝ te jhayṙ yes toon, 
yev ayt jhayṙin vra bidi shinem im 
yegeghetsis, zor mahn ankam ir 
ampoghch zorootyamp bidi chgrna 
haghtaharel:

18 “And I also say to you that you are 
Peter, and on this rock I will build My 
church, and the gates of Hades shall not 
prevail against it.

19 Քեզի պիտի տամ երկինքի արքայութեան 
բանալիները, եւ ինչ որ կապես երկրի վրայ՝ 
կապուած պիտի ըլլայ երկինքի մէջ, եւ ինչ 
որ արձակես երկրի վրայ՝ արձակուած պիտի 
ըլլայ երկինքի մէջ։

19 Kezi bidi dam yerginki arkayootyan 
panalinerŭ, yev inch vor gabes yergri 
vra՝ gabvadz bidi ŭlla yerginki mech, yev 
inch vor artzages yergri vra՝ artzagvadz 
bidi ŭlla yerginki mech:

19 “And I will give you the keys of the 
kingdom of heaven, and whatever you 
bind on earth will be bound in heaven, 
and whatever you loose on earth will be 
loosed in heaven.”

20 Ապա Յիսուս խստիւ պատուիրեց իր 
աշակերտներուն, որ ոեւէ մէկուն չըսեն թէ 
ինքն է Քրիստոսը։

20 Aba Hisoos khsdiv badvirets ir 
ashagerdneroon, vor voyeve megoon 
chŭsen te inkn e Krisdosŭ:

20 Then He commanded His disciples 
that they should tell no one that He was 
Jesus the Christ.

21 Այս դէպքէն ետք, Յիսուս սկսաւ 
յայտնել իր աշակերտներուն, թէ պէտք է 
որ ինք Երուսաղէմ երթայ, ուր շատ պիտի 
չարչարուի աւագ քահանաներէն, Օրէնքի 
ուսուցիչներէն եւ երէցներէն, թէ պէտք է որ 
սպաննուի, եւ երրորդ օրը յարութիւն առնէ։

21 Ays tebken yedk, Hisoos sgsav 
haydnel ir ashagerdneroon, te bedk e 
vor ink Yeroosaghem yerta, oor shad 
bidi charcharvi avak kahananeren, 
Orenki oosootsichneren yev yeretsneren, 
te bedk e vor sbannvi, yev yerrort orŭ 
harootyoon aṙne:

21 From that time Jesus began to show 
to His disciples that He must go to 
Jerusalem, and suffer many things from 
the elders and chief priests and scribes, 
and be killed, and be raised the third 
day.

22 Ասոր վրայ Պետրոս զինք մէկ կողմ 
տարաւ եւ սկսաւ հակառակելով վիճիլ.‑ Քա՛ւ 
լիցի, Տէ՛ր, այդպիսի բան թող չպատահի 
քեզի։

22 Asor vra Bedros zink meg goghm 
darav yev sgsav hagaṙagelov vijil.‑ Ka՛v 
litsi, De՛r, aytbisi pan togh chbadahi 
kezi:

22 Then Peter took Him aside and began 
to rebuke Him, saying, “Far be it from 
You, Lord; this shall not happen to You!”
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23 Յիսուս Պետրոսի դառնալով ըսաւ.‑ 
Ետի՛ս գնա, Սատանա՛յ, դուն արգելք ես 
ինծի, որովհետեւ Աստուծոյ ծրագիրը չէ որ 
կը խորհիս, այլ մարդոց մտահոգութիւնը 
կ’արտայայտես։

23 Hisoos Bedrosi taṙnalov ŭsav.‑ Yedi՛s 
kna, Sadana՛, toon arkelk yes indzi, 
vorovhedev Asdoodzo dzrakirŭ che vor 
gŭ khorhis, ayl martots mdahokootyoonŭ 
g’ardahaydes:

23 But He turned and said to Peter, “Get 
behind Me, Satan! You are an offense to 
Me, for you are not mindful of the things 
of God, but the things of men.”

24 Ապա Յիսուս իր աշակերտներուն ըսաւ.‑ 
Եթէ մէկը ուզէ ինծի հետեւիլ՝ թող ուրանայ 
իր անձը, առնէ իր խաչը եւ ետեւէս գայ։

24 Aba Hisoos ir ashagerdneroon ŭsav.‑ 
Yete megŭ ooze indzi hedevil՝ togh 
oorana ir antzŭ, aṙne ir khachŭ yev 
yedeves ka:

24 Then Jesus said to His disciples, “If 
anyone desires to come after Me, let him 
deny himself, and take up his cross, and 
follow Me.

25 Որովհետեւ ո՛վ որ ուզէ իր կեանքը 
փրկել՝ պիտի կորսնցնէ զայն, եւ ո՛վ որ ինծի 
համար կորսնցնէ իր կեանքը՝ պիտի գտնէ 
զայն։

25 Vorovhedev o՛v vor ooze ir gyankŭ 
prgel՝ bidi gorsntsne zayn, yev o՛v vor 
indzi hamar gorsntsne ir gyankŭ՝ bidi 
kdne zayn:

25 “For whoever desires to save his life 
will lose it, but whoever loses his life for 
My sake will find it.

26 Ի՞նչ օգուտ, եթէ մարդ ամբողջ 
աշխարհը շահի, բայց իր կեանքը կորսնցնէ, 
որովհետեւ ի՞նչ փրկագին պիտի տայ իր 
կեանքը ետ առնելու համար։

26 I՞nch okood, yete mart ampoghch 
ashkharhŭ shahi, payts ir gyankŭ 
gorsntsne, vorovhedev i՞nch prgakin bidi 
da ir gyankŭ yed aṙneloo hamar:

26 “For what profit is it to a man if he 
gains the whole world, and loses his 
own soul? Or what will a man give in 
exchange for his soul?

27 Արդարեւ, Մարդու Որդին պիտի գայ իր 
Հօր փառքով՝ իր հրեշտակներուն հետ, եւ 
այն ատեն իւրաքանչիւրին իր գործերուն 
համաձայն հատուցում պիտի կատարէ։

27 Artarev, Martoo Vortin bidi ka ir Hor 
paṙkov՝ ir hreshdagneroon hed, yev ayn 
aden yoorakanchyoorin ir kordzeroon 
hamatzayn hadootsoom bidi gadare:

27 “For the Son of Man will come in the 
glory of His Father with His angels, and 
then He will reward each according to 
his works.

28 Վստահ եղէք, որ հոս գտնուողներէն 
ոմանք պիտի չմեռնին՝ մինչեւ 
տեսնեն Մարդու Որդին որ կու գայ իր 
թագաւորութեամբ։

28 Vsdah yeghek, vor hos kdnvoghneren 
vomank bidi chmeṙnin՝ minchev 
desnen Martoo Vortin vor goo ka ir 
takavorootyamp:

28 “Assuredly, I say to you, there are 
some standing here who shall not taste 
death till they see the Son of Man 
coming in His kingdom.”

1 Վեց օր ետք, Յիսուս իր հետ առաւ 
Պետրոսը, Յակոբոս եւ Յովհաննէս 
եղբայրները եւ զանոնք բարձր լեռ մը 
հանեց, ուր առանձին էին։

1 Vets or yedk, Hisoos ir hed aṙav 
Bedrosŭ, Hagopos yev Hovhannes 
yeghpayrnerŭ yev zanonk partzr leṙ mŭ 
hanets, oor aṙantzin ein:

1 Now after six days Jesus took Peter, 
James, and John his brother, led them 
up on a high mountain by themselves;

2 Հոն այլակերպեցաւ անոնց դիմաց. իր 
դէմքը արեւու նման լուսաւոր դարձաւ եւ 
հագուստները լոյսի նման ճերմակ եղան։

2 Hon aylagerbetsav anonts timats. ir 
temkŭ arevoo nman loosavor tartzav 
yev hakoosdnerŭ looysi nman jermag 
yeghan:

2 and He was transfigured before them. 
His face shone like the sun, and His 
clothes became as white as the light.
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3 Եւ ահա երեւցան Մովսէսն ու Եղիան, 
որոնք կը խօսէին Յիսուսի հետ։

3 Yev aha yerevtsan Movsesn oo 
Yeghian, voronk gŭ khosein Hisoosi hed:

3 And behold, Moses and Elijah 
appeared to them, talking with Him.

4 Պետրոս ըսաւ Յիսուսի.‑ Տէ՛ր, ի՜նչ լաւ 
կ’ըլլայ որ հոս մնանք. եթէ կ’ուզես՝ երեք 
վրաններ շինենք, մէկը քեզի, մէկը Մովսէսի 
եւ միւսը Եղիայի համար։

4 Bedros ŭsav Hisoosi.‑ De՛r, i՜nch lav 
g’ŭlla vor hos mnank. yete g’oozes՝ yerek 
vranner shinenk, megŭ kezi, megŭ 
Movsesi yev myoosŭ Yeghiayi hamar:

4 Then Peter answered and said to 
Jesus, “Lord, it is good for us to be here; 
if You wish, let us make here three 
tabernacles: one for You, one for Moses, 
and one for Elijah.”

5 Մինչ Պետրոս կը խօսէր, ահա լուսաւոր 
ամպ մը ծածկեց զիրենք. ամպին մէջէն ձայն 
մը լսուեցաւ, որ կ’ըսէր.‑ Այս է իմ սիրելի 
Որդիս, որուն ես հաճեցայ. անոր մտիկ ըրէք։

5 Minch Bedros gŭ khoser, aha loosavor 
amb mŭ dzadzgets zirenk. ambin 
mechen tzayn mŭ lsvetsav, vor g’ŭser.‑ 
Ays e im sireli Vortis, voroon yes 
hajetsa. anor mdig ŭrek:

5 While he was still speaking, behold, 
a bright cloud overshadowed them; and 
suddenly a voice came out of the cloud, 
saying, “This is My beloved Son, in 
whom I am well pleased. Hear Him!”

6 Երբ աշակերտները լսեցին ասիկա, 
սարսափահար՝ երեսի վրայ գետին ինկան։

6 Yerp ashagerdnerŭ lsetsin asiga, 
sarsapahar՝ yeresi vra kedin ingan:

6 And when the disciples heard it, they 
fell on their faces and were greatly 
afraid.

7 Յիսուս մօտենալով՝ դպաւ անոնց եւ 
ըսաւ.‑ Ոտքի՛ ելէք, մի՛ վախնաք։

7 Hisoos modenalov՝ tbav anonts yev 
ŭsav.‑ Vodki՛ yelek, mi՛ vakhnak:

7 But Jesus came and touched them and 
said, “Arise, and do not be afraid.”

8 Աշակերտները իրենց աչքերը վեր 
բարձրացուցին եւ Յիսուսէ զատ մարդ 
չտեսան։

8 Ashagerdnerŭ irents achkerŭ ver 
partzratsootsin yev Hisoose zad mart 
chdesan:

8 When they had lifted up their eyes, 
they saw no one but Jesus only.

9 Եւ մինչ լեռնէն վար կ’իջնէին, Յիսուս 
պատուիրեց անոնց, ըսելով.‑ Մինչեւ որ 
Մարդու Որդին մեռելներէն յարութիւն 
չառնէ, ձեր տեսածը ոեւէ մէկուն մի՛ 
պատմէք։

9 Yev minch leṙnen var g’ichnein, Hisoos 
badvirets anonts, ŭselov.‑ Minchev vor 
Martoo Vortin meṙelneren harootyoon 
chaṙne, tzer desadzŭ voyeve megoon mi՛ 
badmek:

9 Now as they came down from the 
mountain, Jesus commanded them, 
saying, “Tell the vision to no one until 
the Son of Man is risen from the dead.”

10 Այն ատեն աշակերտները հարցուցին 
Յիսուսի.‑ Հապա ինչո՞ւ Օրէնքի ուսուցիչները 
կ’ըսեն թէ նախ Եղիան պէտք է գայ։

10 Ayn aden ashagerdnerŭ hartsootsin 
Hisoosi.‑ Haba incho՞o Orenki 
oosootsichnerŭ g’ŭsen te nakh Yeghian 
bedk e ka:

10 And His disciples asked Him, saying, 
“Why then do the scribes say that Elijah 
must come first?”

11 Յիսուս պատասխանեց.‑ Ճիշդ է, Եղիան 
նախ գալով՝ պիտի պատրաստէ ամէն ինչ.

11 Hisoos badaskhanets.‑ Jisht e, 
Yeghian nakh kalov՝ bidi badrasde amen 
inch.

11 Jesus answered and said to them, 
“Indeed, Elijah is coming first and will 
restore all things.
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12 բայց գիտցէք որ Եղիան արդէն իսկ 
եկած է, սակայն մարդիկ զայն չճանչցան 
եւ անոր հետ վարուեցան ինչպէս որ 
ուզեցին։ Նոյնպէս ալ Մարդու Որդին պիտի 
չարչարուի անոնց կողմէ։

12 payts kidtsek vor Yeghian arten 
isg yegadz e, sagayn martig zayn 
chjanchtsan yev anor hed varvetsan 
inchbes vor oozetsin: Nooynbes al 
Martoo Vortin bidi charcharvi anonts 
goghme:

12 “But I say to you that Elijah has come 
already, and they did not know him 
but did to him whatever they wished. 
Likewise the Son of Man is also about to 
suffer at their hands.”

13 Այն ատեն աշակերտները հասկցան թէ 
Յովհաննէս Մկրտիչի մասին կը խօսէր ան։ 
֍

13 Ayn aden ashagerdnerŭ hasgtsan te 
Hovhannes Mgrdichi masin gŭ khoser 
an: ֍

13 Then the disciples understood that 
He spoke to them of John the Baptist. ֍


