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Գ. Կիւրակէ զկնի Գ. Կիւրակէ զկնի 
Պայծառակերպութեան Տեառն Պայծառակերպութեան Տեառն 

Մերոյ Յիսուսի ՔրիստոսիՄերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
Armenian Apostolic ChurchArmenian Apostolic Church

Midday Variables & ReadingsMidday Variables & Readings

Third Sunday after the Third Sunday after the 
Transfiguration of Our Lord Transfiguration of Our Lord 

Jesus ChristJesus Christ

ՄեղեդիՄեղեդի MeghetiMegheti MeghetiMegheti

Դպ. Ես ձայն առիւծոյն ասեմ, որ գոչէր ի 
քառաթեւին։

Tb. Yes tzayn aṙyoodzooyn asem, vor 
kocher i kaṙatevin:

I, the voice of the lion, who calls out of 
the four-winged, do speak.

Ի քառաթեւին գոչէր (կրկնեա՛). ձայն առնէր ի 
սանդարամետսն (կրկնեա՛)։

I kaṙatevin kocher (grgnya՛). tzayn aṙner i 
santaramedsn (grgnya՛):

He who calls out of the four-winged 
(repeat). Makes his voice heard from 
heaven to hades (repeat).

Շարական խնկարկութեանՇարական խնկարկութեան Sharagan khngargootyanSharagan khngargootyan Hymn of CensingHymn of Censing11

֍ Յայս յարկ նուիրանաց ուխտի Տեառն 
տաճարիս

֍ Hays harg nviranats ookhdi Dyaṙn 
dajaris

֍ On this floor of this temple of the 
present to the vow of the Lord,

ժողովեալքս աստանօր ի խորհուրդ 
պաշտաման պաղատանաց առաջիկայ սուրբ 
պատարագիս՝

jhoghovyalks asdanor i khorhoort 
bashdaman baghadanats aṙachiga soorp 
badarakis՝

having assembled here anew for the 
mystery of the office of supplications 
before the Holy Offering,

խնկօք անուշիւք խումբ առեալ պարեմք ի 
վերնայարկ սրահս խորանիս.

khngok anooshivk khoomp aṙyal baremk 
i vernayarg srahs khoranis.

with sweet incenses forming a group we 
dance in the upper room, the hall of the 
tabernacle.

ուղղութեամբ ընկա՛լ զաղօթս մեր որպէս 
բուրումն անուշահոտ խնկոց, ստաշխից եւ 
կինամոնաց.

ooghghootyamp ŭnga՛l zaghots mer 
vorbes pooroomn anooshahod khngots, 
sdashkhits yev ginamonats.

With straight direction receive our 
prayers just like the wafting up of sweet-
smelling frankincense, myrrh resin and 
cinnamon.

եւ զմատուցողքս պահեա՛ սրբութեամբ՝ 
միշտ եւ հանապազ Քեզ սպասաւորել.

yev zmadootsoghks bahya՛ srpootyamp՝ 
mishd yev hanabaz Kez sbasavorel.

And keep those who are making the 
offering in holiness to wait upon you 
always and daily.

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան 1Thank you to George Sargavak Vartabed Leylegian for this English 
translation.
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բարեխօսութեամբ մօր Քո եւ Կուսի ընկա՛լ 
զաղաչանս Քոց պաշտօնէից։

parekhosootyamp mor Ko yev Goosi 
ŭnga՛l zaghachans Kots bashdoneits:

Through the good words of your mother 
and the virgin, receive the beseeching of 
your ministers.

֍ Որ գերագոյն քան զերկինս 
պայծառացուցեր սուրբ զԵկեղեցի արեամբ 
Քո, Քրիստո՛ս,

֍ Vor kerakooyn kan zergins 
baydzaṙatsootser soorp zEgeghetsi 
aryamp Ko, Krisdo՛s,

֍ You who have made the Holy Church 
more brilliant than the heavens by your 
Blood, O Christ,

եւ ըստ երկնայնոցն կարգեցեր ի սմա 
զդասս առաքելոց եւ մարգարէից, սուրբ 
վարդապետաց,

yev ŭsd yergnaynotsn garketser i sma 
ztass aṙakelots yev markareits, soorp 
vartabedats,

and according to the heavenly hosts have 
ordered in Her the ranks of apostles and 
prophets, the holy teachers;

այսօր ժողովեալ դասք քահանայից, 
սարկաւագաց, դպրաց եւ կղերիկոսաց՝

aysor jhoghovyal task kahanayits, 
sargavakats, tbrats yev ggherigosats՝

today, the assembled ranks of priests, 
deacons, scribes and clericals

խունկ մատուցանեմք առաջի Քո, Տէ՛ր, 
յօրինակ ըստ հնումն Զաքարիայ.

khoong madootsanemk aṙachi Ko, De՛r, 
horinag ŭsd hnoomn Zakaria.

offer incense before you, Lord, in accord 
with the old example of Zacharia,

ընկա՛լ առ ի մէնջ զխնկանուէր մաղթանս 
որպէս զպատարագն Աբելի, զՆոյի եւ 
զԱբրահամու.

ŭnga՛l aṙ i mench zkhnganver maghtans 
vorbes zbadarakn Apeli, zNooyi yev 
zAprahamoo.

Receive from us these incense-presented 
bidding prayers, just like the offering of 
Abel, of Noah, and of Abraham.

բարեխօսութեամբ վերին Քո զօրացդ միշտ 
անշա՛րժ պահեա զաթոռ Հայկազնեայս։

parekhosootyamp verin Ko zoratst mishd 
ansha՛rjh bahya zatoṙ Haygaznyas:

Through the good words of your angelic 
hosts on high, keep the seat of the 
Armenian nation always unshaken.

֍ Խնդա՛ յոյժ, դո՛ւստր լուսոյ, մա՛յր սուրբ 
կաթուղիկէ, մանկամբք քո, Սիո՛ն.

֍ Khnta՛ hooyjh, to՛osdr looso, ma՛yr 
soorp gatooghige, mangampk ko, Sio՛n.

֍ Rejoice greatly, daughter of light, 
the holy mother, universal, with your 
children, O Sion!

զարդարեալ պճնեա՛, հա՛րսն պանծալի, 
երկնանման լուսաճեմ խորան.

zartaryal bjnya՛, ha՛rsn bandzali, 
yergnanman loosajem khoran.

Adorning, bedeck the glorious bride, 
to resemble the heavenly illuminated 
tabernacle;

զի օծեալն Աստուած՝ Էնն ի յԷէն, zi odzyaln Asdvadz՝ Enn i hEen, for the anointed God, the “He Who Is” 
from the “He Who Is,”

անծախապէս ի քեզ միշտ պատարագի andzakhabes i kez mishd badaraki is offered always within you without 
being expended,

Հօր ի հաշտութիւն, մեզ ի քաւութիւն Hor i hashdootyoon, mez i kavootyoon to the Father in reconciliation, to us for 
prevention,
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բաշխէ զմարմին եւ զարիւն Իւր սուրբ. pashkhe zmarmin yev zaryoon Yoor 
soorp.

He distributes His Holy Body and Blood.

վասն Իւր կատարման սուրբ 
տնօրէնութեանն

vasn Yoor gadarman soorp 
dnorenootyann

For the sake of the perfection of the holy 
Economy,

շնորհէ զթողութիւն կանգնողի տաճարիս։ shnorhe ztoghootyoon ganknoghi dajaris: He graces forgiveness to those who 
erected this temple.

֍ Զանապական Կոյսն Մարիամ՝ 
Աստուածածին խոստովանի սուրբ Եկեղեցի,

֍ Zanabagan Gooysn Mariam՝ 
Asdvadzadzin khosdovani soorp 
Yegeghetsi,

֍ The Holy Church confesses the 
immaculate Virgin Mary, the Birthgiver-
of-God,

ուստի տուաւ հացն անմահութեան եւ 
բաժակ մեզ ուրախարար.

oosdi dvav hatsn anmahootyan yev 
pajhag mez oorakharar.

from whom was given the Bread of 
immortality and the Cup of rejoicing to 
us.

տո՛ւք օրհնութիւնս նմա հոգեւոր երգով։ do՛ok orhnootyoons nma hokevor yerkov: Give praise to Him with spiritual song!



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 4 Midday Bible Readings • Armenian Apostolic Church

Ճաշու ԺամամուտՃաշու Ժամամուտ Jashoo JhamamoodJashoo Jhamamood Midday EntranceMidday Entrance

Միածի՛ն Որդի եւ Բա՛նդ Աստուած եւ անմա՛հ 
Էութիւն, որ յանձն առեր մարմնանալ 
ի սրբուհւոյ Աստուածածնէն եւ ի միշտ 
Կուսէն,

Miadzi՛n Vorti yev Pa՛nt Asdvadz yev 
anma՛h Eootyoon, vor hantzn aṙer 
marmnanal i srpoohvo Asdvadzadznen 
yev i mishd Goosen,

Only-begotten Son and Word of God and 
Being immortal, who deigned to take 
body through the holy Mother of God 
and Ever-Virgin.

Անփոփոխելիդ մարդ եղեալ՝ խաչեցար, 
Քրիստոս Աստուա՛ծ մեր, մահուամբ զմահ 
կոխեցեր.

Anpopokhelit mart yeghyal՝ khachetsar, 
Krisdos Asdva՛dz mer, mahvamp zmah 
gokhetser.

Unchangeable, who became man and 
you were crucified, O Christ our God, 
you trampled down death by death.

Մինդ ի Սրբոյ Երրորդութենէն՝ 
փառաւորակից ընդ Հօր եւ Սրբոյ Հոգւոյն, 
կեցո՛ զմեզ։

Mint i Srpo Yerrortootenen՝ paṙavoragits 
ŭnt Hor yev Srpo Hokvooyn, getso՛ zmez:

One of the Holy Trinity, who are equal 
in glory with the Father and the Holy 
Spirit; save us.
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Ճաշու Փոխ (ՂԲ)Ճաշու Փոխ (ՂԲ) Jashoo Pokh (92)Jashoo Pokh (92) Midday Antiphon (Psalm 92)Midday Antiphon (Psalm 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 clothed Himself 
with majesty; The Lord clothed and 
girded Himself with power;

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:

He established the world, which shall 
not be moved. Your throne is prepared 
from of old; You are from 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, O Lord, lift up; The rivers 
lift up their voices, and they raise their 
course.

Ի ձայնէ ջուրց բազմաց սքանչելի եղեն 
զբօսանք ծովու։

I tzayne choorts pazmats skancheli 
yeghen zposank dzovoo:

Because of the voices of their many 
waters, Marvelous are the billows of the 
sea;

Սքանչելի ես Դու, Տէ՛ր, ի բարձունս. 
վկայութեանց Քոց մեք յոյժ հաւատացաք։

Skancheli yes Too, De՛r, i partzoons. 
vgayootyants Kots mek hooyjh 
havadatsak:

Wondrous are you Lord on high. Your 
testimonies are very much believed;

Տան Քում վայել է սրբութիւն, Տէ՛ր, ընդ 
երկայն աւուրս։

Dan Koom vayel e srpootyoon, De՛r, ŭnt 
yergayn avoors:

Holiness is proper to Your house, O 
Lord, Unto length of days.

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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Ճաշու Շարական (Յարութեան ԱԶ)Ճաշու Շարական (Յարութեան ԱԶ) Jashoo Sharagan (Harootyan Ayp-Tsa)Jashoo Sharagan (Harootyan Ayp-Tsa) Midday Hymn (Resurrection Ayp-Tsa)Midday Hymn (Resurrection Ayp-Tsa)

ԶԹագաւորն փառաց Քրիստոս, որ վասն 
մեր մարմնացաւ ի սրբոյ Կուսէն եւ խաչի 
համբերելով,

ZTakavorn paṙats Krisdos, vor vasn mer 
marmnatsav i srpo Goosen yev khachi 
hamperelov,

The King of Glory, Christ, who became 
incarnate for us of the Holy Virgin, and 
by enduring the cross,

(Միաբանութեամբ երգով բարեբանեսցուք։) (Miapanootyamp yerkov 
parepanestsook:)

(Singing together let us glorify!)

Որ զթաղումն երեքօրեայ յանձն էառ՝ 
յարուցեալ ի մեռելոց իշխանութեամբ,

Vor ztaghoomn yerekorya hantzn eaṙ՝ 
harootsyal i meṙelots ishkhanootyamp,

Took upon himself the three-day burial, 
and then rose from the dead in power,

(Միաբանութեամբ երգով բարեբանեսցուք։) (Miapanootyamp yerkov 
parepanestsook:)

(Singing together let us glorify!)

Կարողապէս զդրունս դժոխոց խորտակեաց, 
Եկեղեցւոյ Իւրում զգեցոյց զմեծ 
վայելչութիւն,

Garoghabes ztroons tjhokhots 
khordagyats, Yegeghetsvo Yooroom 
zketsooyts zmedz vayelchootyoon,

Powerfully smashing the doors of hell 
and clothing his church in great majesty!

(Միաբանութեամբ երգով բարեբանեսցուք։) (Miapanootyamp yerkov 
parepanestsook:)

(Singing together let us glorify!)
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Սաղմոս Ճաշու (ԿԴ)Սաղմոս Ճաշու (ԿԴ) Saghmos Jashoo (64)Saghmos Jashoo (64) Midday Psalm (64)Midday Psalm (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:

It is fitting to sing a hymn to You 
in Zion, O God, And a vow shall be 
rendered to You 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; 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 lawless men overpowered 
us; You will show mercy to our 
ungodliness.

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 choose and help; 
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; Holy is Your temple, 
wondrous 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, O God our savior, The hope of 
all the ends of earth And of those far off 
at sea,

Ո պատրաստէ զլերինս զօրութեամբ Իւրով 
եւ զգեցեալ է զօրութիւն.

Vo badrasde zlerins zorootyamp Yoorov 
yev zketsyal e zorootyoon.

He who prepares mountains in His 
strength, Who is girded with power,

Ո խռովեցուցանէ զմեծութիւն ծովու եւ 
զձայն ալեաց նորա ցածուցանէ։

Vo khṙovetsootsane zmedzootyoon 
dzovoo yev ztzayn alyats nora 
tsadzootsane:

Who troubles the depth of the sea, The 
sounds of its waves.

Խռովեսցին հեթանոսք, եւ երկիցեն բնակիչք 
երկրի ի նշանաց Քոց։

Khṙovestsin hetanosk, yev yergitsen 
pnagichk yergri i nshanats Kots:

The nations shall be troubled, And those 
who inhabit the ends of the earth Shall 
be afraid because of Your signs.

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:

You shall gladden the outgoings of 
morning and evening; You visited the 
earth and watered it; You enriched it 
abundantly.
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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 waters; 
You prepared their food, for thus is Your 
preparation thereof.

Զակօս նորա արբուցեր եւ բազում արարեր 
զարմտիս նորա։

Zagos nora arpootser yev pazoom ararer 
zarmdis nora:

Water its furrows; multiply its 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:

With its raindrops the earth will be 
gladdened when it produces fruits. You 
will bless the crown of the year with 
Your goodness,

Դաշտք Քո լցցին պարարտութեամբ, 
պարարտասցին գեղեցկութիւնք անապատի։

Tashdk Ko ltstsin barardootyamp, 
barardastsin keghetsgootyoonk anabadi:

And Your fields will be filled with 
fatness; The desert fruits will be made 
fat,

Բլուրք ցնծութիւն զգեցցին, եւ զգեցցին 
խոյք մաքեաց։

Ploork tsndzootyoon zketstsin, yev 
zketstsin khooyk makyats:

The hills will be girded with rejoicing, 
and the rams of the sheep are clothed 
with wool.

Հովիտք բազում արասցեն ցորեան, 
աղաղակեսցեն եւ օրհնեսցեն։

Hovidk pazoom arastsen tsoryan, 
aghaghagestsen yev orhnestsen:

The valleys shall abound in wheat; They 
will shout and sing praises.

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

Ընթերցուածս յԵսայեայ մարգարէէ Ընթերցուածս յԵսայեայ մարգարէէ 
(5.1-10) (ARWA)(5.1-10) (ARWA)

Ŭntertsvadzs hEsayya markaréé Ŭntertsvadzs hEsayya markaréé 
(5.1-10) (ARWA)(5.1-10) (ARWA)

A Reading from the Prophecy of Isaiah A Reading from the Prophecy of Isaiah 
(5.1-10) (NKJV)(5.1-10) (NKJV)

1 Հիմա իմ սիրականիս երգը Իմ սիրելիիս 
երգեմ իր այգիին վրայով. Իմ սիրելիս այգի 
մը ունէր Խիստ պտղաբեր բլուրի մը վրայ։

1 Hima im siraganis yerkŭ Im sireliis 
yerkem ir aykiin vrayov. Im sirelis ayki 
mŭ ooner Khisd bdghaper ploori mŭ vra։

1 Now let me sing to my Well-beloved 
A song of my Beloved regarding His 
vineyard: My Well-beloved has a 
vineyard On a very fruitful hill.
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2 Զանիկա ցանկով պատեց, քարերը հանեց 
մէջէն Եւ ընտիր որթատունկեր տնկեց։ Անոր 
մէջտեղը աշտարակ շինեց Եւ հոն հնձան 
մըն ալ փորեց։ Կը սպասէր, որ խաղող տար, 
Բայց անիկա ազոխ տուաւ։

2 Zaniga tsangov badets, karerŭ hanets 
mechen Yev ŭndir vortadoonger dngets: 
Anor mechdeghŭ ashdarag shinets Yev 
hon hntzan mŭn al porets: Gŭ sbaser, 
vor khaghogh dar, Payts aniga azokh 
dvav:

2 He dug it up and cleared out its stones, 
And planted it with the choicest vine. He 
built a tower in its midst, And also made 
a winepress in it; So He expected it to 
bring forth good grapes, But it brought 
forth wild grapes.

3 Ուստի հիմա դուք, ո՛վ Երուսաղէմի 
բնակիչներ ու Յուդայի մարդիկ, Իմ ու 
այգիիս մէջտեղ դատաւոր եղէք։

3 Oosdi hima took, o՛v Yeroosaghemi 
pnagichner oo Hootayi martig, Im oo 
aykiis mechdegh tadavor yeghek:

3 “And now, O inhabitants of Jerusalem 
and men of Judah, Judge, please, 
between Me and My vineyard.

4 Իմ այգիիս ուրիշ ի՞նչ պէտք էր ընէի, Որ 
ես անոր չըրի։ Ինչո՞ւ համար, երբ ես խաղող 
տալուն կը սպասէի, Անիկա ազոխ տուաւ։

4 Im aykiis oorish i՞nch bedk er ŭnei, Vor 
yes anor chŭri: Incho՞o hamar, yerp yes 
khaghogh daloon gŭ sbasei, Aniga azokh 
dvav:

4 What more could have been done to 
My vineyard That I have not done in it? 
Why then, when I expected it to bring 
forth good grapes, Did it bring forth wild 
grapes?

5 Ուրեմն ես ձեզի ըսեմ, Թէ ի՛նչ պիտի ընեմ 
իմ այգիիս։ Անոր ցանկը պիտի քակեմ, 
որպէս զի անասուններու ճարակ ըլլայ։ 
Անոր պատերը պիտի փլցնեմ, որպէս զի 
ոտնակոխ ըլլայ։

5 Ooremn yes tzezi ŭsem, Te i՛nch 
bidi ŭnem im aykiis: Anor tsangŭ bidi 
kagem, vorbes zi anasoonneroo jarag 
ŭlla։ Anor baderŭ bidi pltsnem, vorbes zi 
vodnagokh ŭlla։

5 And now, please let Me tell you what 
I will do to My vineyard: I will take 
away its hedge, and it shall be burned; 
And break down its wall, and it shall be 
trampled down.

6 Խոպանացած պիտի թողում։ Անիկա պիտի 
չյօտուի ու չբրուի, Որպէս զի ցախ ու փուշ 
բուսցնէ։ Ամպերուն պիտի պատուիրեմ, Որ 
անոր վրայ անձրեւ չտեղան։

6 Khobanatsadz bidi toghoom: Aniga 
bidi ch-hodvi oo chprvi, Vorbes zi 
tsakh oo poosh poostsne: Amberoon 
bidi badvirem, Vor anor vra antzrev 
chdeghan:

6 I will lay it waste; It shall not be 
pruned or dug, But there shall come up 
briers and thorns. I will also command 
the clouds That they rain no rain on it.”

7 Վասն զի զօրքերուն Տէրոջը այգին 
Իսրայէլի տունն է Ու Յուդայի մարդիկը՝ 
անոր ախորժելի տունկը։ Անիկա իրաւունքի 
կը սպասէր եւ ահա՝ արիւնահեղութիւն 
եղաւ, Արդարութեան՝ եւ ահա աղաղակ։

7 Vasn zi zorkeroon Derochŭ aykin 
Israyeli doonn e Oo Hootayi martigŭ՝ 
anor akhorjheli doongŭ: Aniga iravoonki 
gŭ sbaser yev aha՝ aryoonaheghootyoon 
yeghav, Artarootyan՝ yev aha aghaghag:

7 For the vineyard of the LORD of hosts 
is the house of Israel, And the men of 
Judah are His pleasant plant. He looked 
for justice, but behold, oppression; For 
righteousness, but behold, a cry for help.

8 Վա՜յ անոնց, որոնք տունը տան կը 
միացնեն, Ագարակ ագարակի վրայ 
կ՚աւելցնեն. Մինչեւ որ տեղ չմնայ Ու միայն 
դուք բնակիք երկրի մէջ։

8 Va՜y anonts, voronk doonŭ dan 
gŭ miatsnen, Akarag akaragi vra 
g՚aveltsnen. Minchev vor degh chmna Oo 
miayn took pnagik yergri mech:

8 Woe to those who join house to house; 
They add field to field, Till there is no 
place Where they may dwell alone in the 
midst of the land!
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9 Զօրքերու Տէրը իմ ականջիս խօսեցաւ՝ 
ըսելով «Յիրաւի շատ տուներ աւերակ պիտի 
ըլլան, Մեծ ու գեղեցիկ տուներ ու անոնց 
մէջ բնակող պիտի չգտնուի։

9 Zorkeroo Derŭ im aganchis khosetsav՝ 
ŭselov «Hiravi shad dooner averag bidi 
ŭllan, Medz oo keghetsig dooner oo 
anonts mech pnagogh bidi chkdnvi:

9 In my hearing the LORD of hosts said, 
“Truly, many houses shall be desolate, 
Great and beautiful ones, without 
inhabitant.

10 Վասն զի տասը լծավար այգին մէկ մար 
պիտի տայ Ու մէկ քոռ սերմը մէկ արդու 
պիտի տայ»։

10 Vasn zi dasŭ ldzavar aykin meg mar 
bidi da Oo meg koṙ sermŭ meg artoo bidi 
da»:

10 For ten acres of vineyard shall yield 
one bath, And a homer of seed shall yield 
one ephah.”
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Մեսեդի Ճաշու (ԿԴ)Մեսեդի Ճաշու (ԿԴ) Meseti Jashoo (64)Meseti Jashoo (64) Meseti Jashoo (64)Meseti Jashoo (64)

Կցորդ. Ամենայն երկիր երկիրպագցեն քեզ 
եւ սաղմոս ասասցեն քեզ։

Gtsort. Amenayn yergir yergirbaktsen 
kez yev saghmos asastsen kez:

Response. All the nations worship you 
and sing psalms to you.

Փոխ. Աղաղակեցէ՛ք առ Աստուած, ամենա՛յն 
երկիր, սաղմո՛ս ասացէք անուան Նորա եւ 
տո՛ւք զփառս օրհնութեան Նորա։

Pokh. Aghaghagetse՛k aṙ Asdvadz, 
amena՛yn yergir, saghmo՛s asatsek anvan 
Nora yev do՛ok zpaṙs orhnootyan Nora:

Antiphon. Cry unto the Lord, all ye 
nations, sing psalms to his name and 
give glory to his blessing.

Պօղոսի առաքելոյն ի Կորնթացւոց Պօղոսի առաքելոյն ի Կորնթացւոց 
առաջին թղթոյն է ընթերցուածս առաջին թղթոյն է ընթերցուածս 

(6.15-7.11) (ARWZ)(6.15-7.11) (ARWZ)

Boghosi aṙakelooyn i Gorntatsvots Boghosi aṙakelooyn i Gorntatsvots 
aṙachin tghtooyn e ŭntertsvadzs aṙachin tghtooyn e ŭntertsvadzs 

(6.15-7.11) (ARWZ)(6.15-7.11) (ARWZ)

A Reading from the First Epistle A Reading from the First Epistle 
of Apostle Paul to the Corinthians of Apostle Paul to the Corinthians 

(6.15-7.11) (NKJV)(6.15-7.11) (NKJV)

15 Չէ՞ք գիտեր թէ ձեր մարմինները 
Քրիստոսի անդամներն են։ Քրիստոսի 
անդամները առնենք պոռնիկի անդա՞մ 
դարձնենք։ Բնա՛ւ երբեք։

15 Che՞k kider te tzer marminnerŭ 
Krisdosi antamnern yen: Krisdosi 
antamnerŭ aṙnenk boṙnigi anta՞m 
tartznenk: Pna՛v yerpek:

15 Do you not know that your bodies are 
members of Christ? Shall I then take 
the members of Christ and make them 
members of a harlot? Certainly not!

16 Չէ՞ որ գիտէք թէ պոռնիկին միացողը 
անոր հետ մէկ մարմին կը կազմէ, 
որովհետեւ գրուած է. «Երկուքը մէկ մարմին 
պիտի ըլլան»։

16 Che՞ vor kidek te boṙnigin miatsoghŭ 
anor hed meg marmin gŭ gazme, 
vorovhedev krvadz e. «Yergookŭ meg 
marmin bidi ŭllan»:

16 Or do you not know that he who is 
joined to a harlot is one body with her? 
For “the two,” He says, “shall become 
one flesh.”

17 Նոյնպէս ալ, ով որ Տիրոջ միանայ՝ անոր 
հետ մէկ հոգի կ’ըլլայ։

17 Nooynbes al, ov vor Diroch miana՝ 
anor hed meg hoki g’ŭlla։

17 But he who is joined to the Lord is 
one spirit with Him.

18 Հետեւաբար պոռնկութենէ հեռո՛ւ 
փախէք։ Բոլոր միւս մեղքերը որ մարդ կը 
գործէ, իր մարմինին հետ կապ չունին. բայց 
պոռնկութիւն ընողը իր մարմինին դէմ կը 
մեղանչէ։

18 Hedevapar boṙngootene heṙo՛o 
pakhek: Polor myoos meghkerŭ vor mart 
gŭ kordze, ir marminin hed gab choonin. 
payts boṙngootyoon ŭnoghŭ ir marminin 
tem gŭ meghanche:

18 Flee sexual immorality. Every sin 
that a man does is outside the body, but 
he who commits sexual immorality sins 
against his own body.

19 Չէ՞ք գիտեր որ ձեր մարմինները տաճարն 
են Սուրբ Հոգիին որ Աստուծմէ առիք եւ ձեր 
մէջ կը բնակի։ Գիտցէք որ դուք չէ՛ք ձեր 
անձերուն տէրը,

19 Che՞k kider vor tzer marminnerŭ 
dajarn yen Soorp Hokiin vor Asdoodzme 
aṙik yev tzer mech gŭ pnagi: Kidtsek vor 
took che՛k tzer antzeroon derŭ,

19 Or do you not know that your body is 
the temple of the Holy Spirit who is in 
you, whom you have from God, and you 
are not your own?

20 այլ Աստուած՝ որ փրկագինով ձեզ 
գնեց։ Հետեւաբար այնպէս ապրեցէք՝ որ 
Աստուած փառաւորուի ձեր մարմիններով։

20 ayl Asdvadz՝ vor prgakinov tzez 
knets: Hedevapar aynbes abretsek՝ vor 
Asdvadz paṙavorvi tzer marminnerov:

20 For you were bought at a price; 
therefore glorify God in your body and in 
your spirit, which are God's.
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1 Ձեր նամակին մէջ ինծի գրած էիք նաեւ 
այն մասին, թէ մարդ լաւ կ’ընէ՝ եթէ բնաւ 
չամուսնանայ։

1 Tzer namagin mech indzi kradz eik 
nayev ayn masin, te mart lav g’ŭne՝ yete 
pnav chamoosnana։

1 Now concerning the things of which 
you wrote to me: It is good for a man not 
to touch a woman.

2 Բայց որպէսզի պոռնկութեան մէջ չիյնաք՝ 
ամէն մարդ թող իր կինը ունենայ եւ ամէն 
կին՝ իր ամուսինը,

2 Payts vorbeszi boṙngootyan mech 
chiynak՝ amen mart togh ir ginŭ oonena 
yev amen gin՝ ir amoosinŭ,

2 Nevertheless, because of sexual 
immorality, let each man have his own 
wife, and let each woman have her own 
husband.

3 որպէսզի կնոջ պէտքերը այրը գոհացնէ եւ 
ամուսինին պէտքերը՝ կինը։

3 vorbeszi gnoch bedkerŭ ayrŭ kohatsne 
yev amoosinin bedkerŭ՝ ginŭ:

3 Let the husband render to his wife the 
affection due her, and likewise also the 
wife to her husband.

4 Որովհետեւ կինը իր մարմինին տէրը չէ, 
այլ՝ ամուսինը. ո՛չ ալ այրը իր մարմինին 
տէրն է, այլ՝ կինը։

4 Vorovhedev ginŭ ir marminin derŭ 
che, ayl՝ amoosinŭ. vo՛ch al ayrŭ ir 
marminin dern e, ayl՝ ginŭ:

4 The wife does not have authority over 
her own body, but the husband does. 
And likewise the husband does not have 
authority over his own body, but the wife 
does.

5 Երկար ատեն հեռու մի՛ մնաք իրարմէ։ 
Եթէ կ’ուզէք աղօթքի նուիրուիլ, կրնաք 
փոխադարձ համաձայնութեամբ ժամանակ 
մը իրարմէ հեռու մնալ. բայց յետոյ 
վերադարձէ՛ք ձեր կենակցութեան, որպէսզի 
չըլլայ որ Սատանան ձեզ փորձութեան մղէ՝ 
ձեր անժուժկալութենէն օգտուելով։

5 Yergar aden heṙoo mi՛ mnak irarme: 
Yete g’oozek aghotki nvirvil, grnak 
pokhatartz hamatzaynootyamp 
jhamanag mŭ irarme heṙoo mnal. 
payts hedo veratartze՛k tzer 
genagtsootyan, vorbeszi chŭlla vor 
Sadanan tzez portzootyan mghe՝ tzer 
anjhoojhgalootenen okdvelov:

5 Do not deprive one another except with 
consent for a time, that you may give 
yourselves to fasting and prayer; and 
come together again so that Satan does 
not tempt you because of your lack of 
self-control.

6 Հրահանգ մը չէ այս տուածս, այլ 
պարզապէս՝ ներողամիտ կեցուածք։

6 Hrahank mŭ che ays dvadzs, ayl 
barzabes՝ neroghamid getsvadzk:

6 But I say this as a concession, not as a 
commandment.

7 Որովհետեւ ես պիտի ուզէի որ ամէն 
մարդ ինծի պէս ապրէր, բայց Աստուած 
իւրաքանչիւրին իրեն յատուկ շնորհք մը 
տուած է. մէկուն՝ այսպէս ապրելու շնորհք, 
միւսին՝ այնպէս։

7 Vorovhedev yes bidi oozei vor amen 
mart indzi bes abrer, payts Asdvadz 
yoorakanchyoorin iren hadoog shnorhk 
mŭ dvadz e. megoon՝ aysbes abreloo 
shnorhk, myoosin՝ aynbes:

7 For I wish that all men were even 
as I myself. But each one has his own 
gift from God, one in this manner and 
another in that.

8 Սակայն ամուրիներուն եւ այրիներուն 
կ’ըսեմ.- Աւելի լաւ կ’ընեն՝ եթէ ինծի պէս 
մնան.

8 Sagayn amoorineroon yev ayrineroon 
g’ŭsem.- Aveli lav g’ŭnen՝ yete indzi bes 
mnan.

8 But I say to the unmarried and to 
the widows: It is good for them if they 
remain even as I am;
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9 բայց եթէ չեն կրնար տոկալ՝ թող 
ամուսնանան, որովհետեւ նախընտրելի է 
ամուսնանալ քան ցանկութեամբ եռալ։

9 payts yete chen grnar dogal՝ togh 
amoosnanan, vorovhedev nakhŭndreli e 
amoosnanal kan tsangootyamp yeṙal:

9 but if they cannot exercise self-control, 
let them marry. For it is better to marry 
than to burn with passion.

10 Իսկ ամուսնացած զոյգերուն հետեւեալ 
պատուէրը կու տամ, ո՛չ թէ ես, այլ Տէրը.- 
Ոեւէ կին իր ամուսինէն թող չբաժնուի.

10 Isg amoosnatsadz zooykeroon 
hedevyal badverŭ goo dam, vo՛ch te yes, 
ayl Derŭ.- Voyeve gin ir amoosinen togh 
chpajhnvi.

10 Now to the married I command, 
yet not I but the Lord: A wife is not to 
depart from her husband.

11 իսկ եթէ բաժնուի, կա՛մ առանց 
ամուսնութեան թող ապրի եւ կամ դարձեալ 
հաշտուի իր ամուսինին հետ։ Նոյնպէս, ոեւէ 
այր իր կինը թող չձգէ։

11 isg yete pajhnvi, ga՛m aṙants 
amoosnootyan togh abri yev gam 
tartzyal hashdvi ir amoosinin hed: 
Nooynbes, voyeve ayr ir ginŭ togh 
chtzke:

11 But even if she does depart, let her 
remain unmarried or be reconciled to 
her husband. And a husband is not to 
divorce his wife.
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Ճաշու Ալէլուիա (ԽԶ.ը)Ճաշու Ալէլուիա (ԽԶ.ը) Jashoo Alleluia (46.8)Jashoo Alleluia (46.8) Gospel Psalm (46.8)Gospel Psalm (46.8)

Ալէլուիա։ Ալէլուիա։ Թագաւոր մեծ ի վերայ 
ամենայն երկրի Աստուած է. սաղմոս 
ասացէք նմա իմաստութեամբ։

Alleluia: Alleluia: Takavor medz i vera 
amenayn yergri Asdvadz e. saghmos 
asatsek nma imasdootyamp:

Alleluia. Alleluia. God is the King 
of all the earth. Sing praises with 
understanding.

Սրբոյ Աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի, Սրբոյ Աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի, 
որ ըստ Մատթէոսի (19.3-12) (ARWZ)որ ըստ Մատթէոսի (19.3-12) (ARWZ)

Srpo Avedaranis Hisoosi Krisdosi, vor Srpo Avedaranis Hisoosi Krisdosi, vor 
ŭsd Madteosi (19.3-12) (ARWZ)ŭsd Madteosi (19.3-12) (ARWZ)

The Holy Gospel of Jesus Christ The Holy Gospel of Jesus Christ 
according to Matthew (19.3-12) (NKJV)according to Matthew (19.3-12) (NKJV)

Սրկ. Ալէլուիա։ Օրթի։ Srg. Alleluia: Orti: Deacon. Praise the Lord. 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:

3 Փարիսեցիներ Յիսուսը փորձելու 
մտադրութեամբ մօտեցան անոր եւ 
հարցուցին.- Մեր Օրէնքով մէկը իրաւունք 
ունի՞ ոեւէ պատճառով իր կինը արձակելու։

3 Parisetsiner Hisoosŭ portzeloo 
mdatrootyamp modetsan anor yev 
hartsootsin.- Mer Orenkov megŭ 
iravoonk ooni՞ voyeve badjaṙov ir ginŭ 
artzageloo:

3 The Pharisees also came to Him, 
testing Him, and saying to Him, “Is it 
lawful for a man to divorce his wife for 
just any reason?”

4 Յիսուս անոնց պատասխանեց.- Չէ՞ք 
կարդացած Սուրբ գիրքերուն մէջ, թէ 
Աստուած սկիզբէն «արու եւ էգ ստեղծեց 
մարդիկը եւ ըսաւ անոնց.

4 Hisoos anonts badaskhanets.- Che՞k 
gartatsadz Soorp kirkeroon mech, te 
Asdvadz sgizpen «aroo yev ek sdeghdzets 
martigŭ yev ŭsav anonts.

4 And He answered and said to them, 
“Have you not read that He who made 
them at the beginning ‘made them male 
and female,’

5 “Այս պատճառով այրը պիտի ձգէ իր 
հայրն ու մայրը եւ իր կնոջ միանայ, եւ 
երկուքը մէկ մարմին պիտի ըլլան”»։

5 “Ays badjaṙov ayrŭ bidi tzke ir hayrn 
oo mayrŭ yev ir gnoch miana, yev 
yergookŭ meg marmin bidi ŭllan”»:

5 “and said, ‘For this reason a man 
shall leave his father and mother and 
be joined to his wife, and the two shall 
become one flesh’?
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6 Հետեւաբար այլեւս երկու չեն, այլ՝ մէկ 
մարմին։ Ուրեմն ոեւէ մէկը թող չբաժնէ 
անոնք՝ որ Աստուած միացուց։

6 Hedevapar aylevs yergoo chen, ayl՝ 
meg marmin: Ooremn voyeve megŭ togh 
chpajhne anonk՝ vor Asdvadz miatsoots:

6 “So then, they are no longer two but 
one flesh. Therefore what God has joined 
together, let not man separate.”

7 Փարիսեցիները դարձեալ հարցուցին.- 
Հապա ինչո՞ւ Մովսէս օրէնք սահմանեց՝ 
բաժանման թուղթ տալ կնոջ եւ արձակել 
զայն։

7 Parisetsinerŭ tartzyal hartsootsin.- 
Haba incho՞o Movses orenk sahmanets՝ 
pajhanman tooght dal gnoch yev 
artzagel zayn:

7 They said to Him, “Why then did 
Moses command to give a certificate of 
divorce, and to put her away?”

8 Յիսուս պատասխանեց.- Մովսէս 
ձեր խստասրտութեան պատճառով 
արտօնեց արձակել ձեր կիները, սակայն 
ստեղծագործութեան ժամանակ արձակելու 
խօսք չկար։

8 Hisoos badaskhanets.- Movses 
tzer khsdasrdootyan badjaṙov 
ardonets artzagel tzer ginerŭ, sagayn 
sdeghdzakordzootyan jhamanag 
artzageloo khosk chgar:

8 He said to them, “Moses, because of 
the hardness of your hearts, permitted 
you to divorce your wives, but from the 
beginning it was not so.

9 Գիտցէք նաեւ, թէ ո՛վ որ իր կինը 
կ’արձակէ առանց պոռնկութեան պատճառի 
եւ ուրիշ մը կ’առնէ՝ շնութիւն ըրած կ’ըլլայ, 
եւ ով որ արձակուած կինը կ’առնէ՝ ան ալ 
շնութիւն ըրած կ’ըլլայ։

9 Kidtsek nayev, te o՛v vor ir ginŭ 
g’artzage aṙants boṙngootyan badjaṙi 
yev oorish mŭ g’aṙne՝ shnootyoon ŭradz 
g’ŭlla, yev ov vor artzagvadz ginŭ g’aṙne՝ 
an al shnootyoon ŭradz g’ŭlla:

9 “And I say to you, whoever divorces 
his wife, except for sexual immorality, 
and marries another, commits adultery; 
and whoever marries her who is divorced 
commits adultery.”

10 Աշակերտները ըսին Յիսուսի.- 
Եթէ ամուսնութիւնը այդպէս 
դատապարտութեան պատճառ կրնայ ըլլալ 
այր մարդուն եւ կնոջ համար, աւելի լաւ է 
չամուսնանալ։

10 Ashagerdnerŭ ŭsin Hisoosi.- Yete 
amoosnootyoonŭ aytbes tadabardootyan 
badjaṙ grna ŭllal ayr martoon yev gnoch 
hamar, aveli lav e chamoosnanal:

10 His disciples said to Him, “If such is 
the case of the man with his wife, it is 
better not to marry.”

11 Յիսուս ըսաւ.- Բայց ամէն մարդ չի 
կրնար առանց ամուսնութեան մնալ, 
այլ միայն անոնք՝ որոնց Աստուած 
կարողութիւն տուած է։

11 Hisoos ŭsav.- Payts amen mart 
chi grnar aṙants amoosnootyan mnal, 
ayl miayn anonk՝ voronts Asdvadz 
garoghootyoon dvadz e:

11 But He said to them, “All cannot 
accept this saying, but only those to 
whom it has been given:

12 Որովհետեւ մարդիկ չեն ամուսնանար 
ա՛յն պարագաներուն, երբ ծնունդով ներքինի 
են, կամ՝ մարդոց կողմէ ներքինի եղած են 
եւ կամ՝ իրենք զիրենք ներքինի դարձուցած 
են երկինքի արքայութեան համար։ Ով որ 
կրնայ ընդունիլ իմ հաստատումս, թող 
կատարէ զայն։ ֍

12 Vorovhedev martig chen amoosnanar 
a՛yn barakaneroon, yerp dznoontov 
nerkini yen, gam՝ martots goghme 
nerkini yeghadz yen yev gam՝ irenk 
zirenk nerkini tartzootsadz yen yerginki 
arkayootyan hamar: Ov vor grna 
ŭntoonil im hasdadooms, togh gadare 
zayn: ֍

12 “For there are eunuchs who were 
born thus from their mother's womb, 
and there are eunuchs who were made 
eunuchs by men, and there are eunuchs 
who have made themselves eunuchs for 
the kingdom of heaven's sake. He who is 
able to accept it, let him accept it.” ֍


