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Դ. Կիւրակէ զկնի Դ. Կիւրակէ զկնի 
Պայծառակերպութեան Տեառն Պայծառակերպութեան Տեառն 

Մերոյ Յիսուսի ՔրիստոսիՄերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
Armenian Apostolic ChurchArmenian Apostolic Church

Midday Variables & ReadingsMidday Variables & Readings

Fourth Sunday after the Fourth 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!
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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 ԴԿ)Ճաշու Շարական (Յարութեան ԴԿ) Jashoo Sharagan (Harootyan Ta-Gen)Jashoo Sharagan (Harootyan Ta-Gen) Midday Hymn (Resurrection Ta-Gen)Midday Hymn (Resurrection Ta-Gen)

Որ անբաւելի յաղթող զօրութեամբ 
թագաւոր ես երկնի եւ երկրի Քրիստոս 
Աստուած,

Vor anpaveli haghtogh zorootyamp 
takavor yes yergni yev yergri Krisdos 
Asdvadz,

Christ, King of heaven and earth, 
infinitely victorious in power,

— Օրհնաբանեմք զքեզ։ — Orhnapanemk zkez: — We praise you!

Որ փառակցութեամբ ընդ Հօր վերօրհնիս 
յանմահից եւ խոնարհեալ մարմին զգեցար 
փառաց Թագաւոր,

Vor paṙagtsootyamp ŭnt Hor verorhnis 
hanmahits, yev khonarhyal marmin 
zketsar paṙats Takavor,

King of Glory, partner in Glory with 
the Father, blessed and immortal, who 
humbly assumed flesh,

— Օրհնաբանեմք զքեզ։ — Orhnapanemk zkez: — We praise you!

Որ կարողապէս զմահ կոխեցեր եւ 
յարուցեալ լուսաւորեցեր սուրբ զեկեղեցի 
անմահ էութիւն։

Vor garoghabes zmah gokhetser 
yev harootsyal loosavoretser soorp 
zegeghetsi anmah eootyoon:

Immortal Being who powerfully 
trampled death and, rising, illuminated 
the Holy Church,

— Օրհնաբանեմք զքեզ։ — Orhnapanemk zkez: — We praise you!
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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 
(58.13-59.7) (ARWA)(58.13-59.7) (ARWA)

Ŭntertsvadzs hEsayya markaree Ŭntertsvadzs hEsayya markaree 
(58.13-59.7) (ARWA)(58.13-59.7) (ARWA)

A Reading from the Prophecy of Isaiah A Reading from the Prophecy of Isaiah 
(58.13-59.7) (NKJV)(58.13-59.7) (NKJV)

13 Եթէ շաբաթը՝ իմ սուրբ օրս՝ Քու 
ցանկութիւնդ կատարելէ ոտքդ դարձնես 
Ու շաբաթը՝ քու զուարճութիւնդ Եւ Տէրոջը 
նուիրուած օրը պատուական անուանես, 
Զանիկա պատուես՝ քու ճամբաներուդ 
չհետեւելով, Քու ցանկութիւնդ չկատարելով 
ու պարապ խօսք չխօսելով,

13 Yete shapatŭ՝ im soorp ors՝ Koo 
tsangootyoont gadarele vodkt tartznes 
Oo shapatŭ՝ koo zvarjootyoont Yev 
Derochŭ nvirvadz orŭ badvagan 
anvanes, Zaniga badves՝ koo 
jampaneroot chhedevelov, Koo 
tsangootyoont chgadarelov oo barab 
khosk chkhoselov,

13 “If you turn away your foot from the 
Sabbath, From doing your pleasure 
on My holy day, And call the Sabbath 
a delight, The holy day of the LORD 
honorable, And shall honor Him, not 
doing your own ways, Nor finding your 
own pleasure, Nor speaking your own 
words,
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14 Այն ատեն Տէրոջմով պիտի ուրախանաս։ 
Քեզ երկրին բարձր տեղերը պիտի հանեմ, 
Քու հօրդ Յակոբին ժառանգութիւնը քեզի 
պիտի կերցնեմ. Քանզի Տէրոջը բերանը 
խօսեցաւ»։

14 Ayn aden Derochmov bidi 
oorakhanas: Kez yergrin partzr 
degherŭ bidi hanem, Koo hort Hagopin 
jhaṙankootyoonŭ kezi bidi gertsnem. 
Kanzi Derochŭ peranŭ khosetsav»:

14 Then you shall delight yourself in the 
LORD; And I will cause you to ride on 
the high hills of the earth, And feed you 
with the heritage of Jacob your father. 
The mouth of the LORD has spoken.”

1 Միթէ Տէրոջը ձեռքը կարող չէ՞ փրկել, Կամ 
անոր ականջը ծանրացա՞ւ, որ չլսէ։

1 Mite Derochŭ tzeṙkŭ garogh che՞ prgel, 
Gam anor aganchŭ dzanratsa՞v, vor 
chlse:

1 Behold, the LORD's hand is not 
shortened, That it cannot save; Nor His 
ear heavy, That it cannot hear.

2 Բայց ձեր ու ձեր Աստուծոյն միջեւ 
բաժանում ձգողը Ձեր անօրէնութիւնները 
եղան։ Ձեր մեղքերը անոր երեսը ձեզմէ 
ծածկեցին, որ չլսէ։

2 Payts tzer oo tzer Asdoodzooyn 
michev pajhanoom tzkoghŭ Tzer 
anorenootyoonnerŭ yeghan: Tzer 
meghkerŭ anor yeresŭ tzezme 
dzadzgetsin, vor chlse:

2 But your iniquities have separated 
you from your God; And your sins have 
hidden His face from you, So that He 
will not hear.

3 Քանզի ձեր ձեռքերը՝ արիւնով Ու ձեր 
մատերը անօրէնութիւնով պղծուեցան։ Ձեր 
շրթունքը սուտ խօսեցան Եւ ձեր լեզուները 
անիրաւութիւն արտաբերեցին։

3 Kanzi tzer tzeṙkerŭ՝ aryoonov Oo tzer 
maderŭ anorenootyoonov bghdzvetsan: 
Tzer shrtoonkŭ sood khosetsan Yev tzer 
lezoonerŭ aniravootyoon ardaperetsin:

3 For your hands are defiled with blood, 
And your fingers with iniquity; Your 
lips have spoken lies, Your tongue has 
muttered perversity.

4 Չկայ մէկը, որ արդարութեան համար 
բողոքէ Ու չկայ մէկը, որ ճշմարտութեամբ 
դատ վարէ. Անոնք սնոտի բաներու 
կը յուսան եւ ունայնութիւն կը խօսին. 
Թշուառութիւն կը յղանան ու անօրէնութիւն 
կը ծնանին։

4 Chga megŭ, vor artarootyan 
hamar poghoke Oo chga megŭ, vor 
jshmardootyamp tad vare. Anonk snodi 
paneroo gŭ hoosan yev oonaynootyoon 
gŭ khosin. Tshvaṙootyoon gŭ hghanan oo 
anorenootyoon gŭ dznanin:

4 No one calls for justice, Nor does any 
plead for truth. They trust in empty 
words and speak lies; They conceive evil 
and bring forth iniquity.

5 Քարբի հաւկիթներ կը թխսեն Ու սարդի 
ոստայն կը հիւսեն։ Անոնց հաւկիթները 
ուտողը կը մեռնի, Եթէ կոտրեն՝ իժ կ՚ելլէ։

5 Karpi havgitner gŭ tkhsen Oo sarti 
vosdayn gŭ hyoosen: Anonts havgitnerŭ 
oodoghŭ gŭ meṙni, Yete godren՝ ijh g՚elle:

5 They hatch vipers’ eggs and weave the 
spider's web; He who eats of their eggs 
dies, And from that which is crushed a 
viper breaks out.

6 Անոնց ոստայններէն հանդերձ չըլլար 
Եւ իրենց գործերովը չեն կրնար զիրենք 
ծածկել։ Անոնց գործերը անօրէնութեան 
գործեր են Ու անոնց ձեռքերուն մէջ 
բռնութեան գործ կայ։

6 Anonts vosdaynneren hantertz chŭllar 
Yev irents kordzerovŭ chen grnar zirenk 
dzadzgel: Anonts kordzerŭ anorenootyan 
kordzer yen Oo anonts tzeṙkeroon mech 
pṙnootyan kordz ga։

6 Their webs will not become garments, 
Nor will they cover themselves with 
their works; Their works are works of 
iniquity, And the act of violence is in 
their hands.
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7 Անոնց ոտքերը չարութեան կը վազեն 
Ու անմեղ արիւն թափելու կ՚արտորան։ 
Անոնց խորհուրդները անօրէնութեան 
խորհուրդներ են, Անոնց ճամբաներուն մէջ 
կործանում ու կոտորած կայ։

7 Anonts vodkerŭ charootyan gŭ vazen 
Oo anmegh aryoon tapeloo g՚ardoran: 
Anonts khorhoortnerŭ anorenootyan 
khorhoortner yen, Anonts jampaneroon 
mech gordzanoom oo godoradz ga։

7 Their feet run to evil, And they make 
haste to shed innocent blood; Their 
thoughts are thoughts of iniquity; 
Wasting and destruction are in their 
paths.
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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 Տիմոթէոս առաջին Պօղոսի առաքելոյն ի Տիմոթէոս առաջին 
թղթոյն է ընթերցուածս (4.12-5.10) թղթոյն է ընթերցուածս (4.12-5.10) 

(ARWZ)(ARWZ)

Boghosi aṙakelooyn i Dimoteos aṙachin Boghosi aṙakelooyn i Dimoteos aṙachin 
tghtooyn e ŭntertsvadzs (4.12-5.10) tghtooyn e ŭntertsvadzs (4.12-5.10) 

(ARWZ)(ARWZ)

A Reading from the First Epistle of A Reading from the First Epistle of 
Apostle Paul to Timothy (4.12-5.10) Apostle Paul to Timothy (4.12-5.10) 

(NKJV)(NKJV)

12 Եւ որպէսզի ոեւէ մէկը քեզ 
չարհամարհէ՝ երիտասարդ ըլլալուդ 
համար, հաւատացեալներուդ օրինակ 
եղիր՝ խօսքովդ, վարմունքովդ, սիրովդ, 
հաւատքովդ եւ մաքուր կենցաղովդ:

12 Yev vorbeszi voyeve megŭ kez 
charhamarhe՝ yeridasart ŭllaloot 
hamar, havadatsyalneroot orinag 
yeghir՝ khoskovt, varmoonkovt, sirovt, 
havadkovt yev makoor gentsaghovt:

12 Let no one despise your youth, but 
be an example to the believers in word, 
in conduct, in love, in spirit, in faith, in 
purity.

13 Մինչեւ գալս հոգ տար իրենց՝ Աստուծոյ 
խօսքէն կարդալով, յորդորելով զիրենք եւ 
սորվեցնելով:

13 Minchev kals hok dar irents՝ 
Asdoodzo khosken gartalov, hortorelov 
zirenk yev sorvetsnelov:

13 Till I come, give attention to reading, 
to exhortation, to doctrine.

14 Անփոյթ մի՛ գտնուիր այն շնորհքին 
նկատմամբ, որ մարգարէական հոգիով 
քեզի տրուեցաւ, երբ երէցները ձեռք դրին 
քու վրադ:

14 Anpooyt mi՛ kdnvir ayn shnorhkin 
ngadmamp, vor markareagan hokiov 
kezi drvetsav, yerp yeretsnerŭ tzeṙk trin 
koo vrat:

14 Do not neglect the gift that is in you, 
which was given to you by prophecy 
with the laying on of the hands of the 
eldership.

15 Այս ըսածներուս մասին խորհէ եւ 
զանոնք գործի վերածելու աշխատէ, 
որպէսզի ամէն մարդ յայտնապէս տեսնէ 
քու յառաջդիմութիւնդ:

15 Ays ŭsadzneroos masin khorhe yev 
zanonk kordzi veradzeloo ashkhade, 
vorbeszi amen mart haydnabes desne 
koo haṙachtimootyoont:

15 Meditate on these things; give 
yourself entirely to them, that your 
progress may be evident to all.

16 Ուշադիր եղիր՝ թէ՛ դուն քեզի եւ թէ՛ 
սորվեցուցածիդ, եւ միշտ ալ այդպէ՛ս մնա, 
գիտնալով որ այդ ձեւով ո՛չ միայն ինքզինքդ 
կը փրկես, այլ նաեւ բոլոր քեզ լսողները:

16 Ooshatir yeghir՝ te՛ toon kezi yev te՛ 
sorvetsootsadzit, yev mishd al aytbe՛s 
mna, kidnalov vor ayt tzevov vo՛ch miayn 
inkzinkt gŭ prges, ayl nayev polor kez 
lsoghnerŭ:

16 Take heed to yourself and to the 
doctrine. Continue in them, for in doing 
this you will save both yourself and 
those who hear you.
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1 Երբեք խստութեամբ մի՛ յանդիմաներ ծեր 
մէկը, այլ՝ մեղմութեամբ յորդորէ զայն, 
ինչպէս հօրդ պիտի ընէիր: Երիտասարդները 
եղբօրդ տեղը սեպէ,

1 Yerpek khsdootyamp mi՛ hantimaner 
dzer megŭ, ayl՝ meghmootyamp 
hortore zayn, inchbes hort bidi ŭneir: 
Yeridasartnerŭ yeghport deghŭ sebe,

1 Do not rebuke an older man, but 
exhort him as a father, younger men as 
brothers,

2 պառաւները՝ մօրդ, իսկ 
երիտասարդուհիները քրոջդ տեղը դիր եւ 
ամենայն մաքրութեամբ մօտեցիր անոնց:

2 baṙavnerŭ՝ mort, isg 
yeridasartoohinerŭ krocht deghŭ tir yev 
amenayn makrootyamp modetsir anonts:

2 older women as mothers, younger 
women as sisters, with all purity.

3 Պատուէ եւ խնամէ ա՛յն այրիները՝ որոնք 
իսկապէս որբեւայրի են:

3 Badve yev khname a՛yn ayrinerŭ՝ 
voronk isgabes vorpevayri yen:

3 Honor widows who are really widows.

4 Իսկ երբ այրի մը զաւակներ ու թոռներ 
ունի, պէտք է անո՛նք նային իրեն, որպէսզի 
սորվին բարեպաշտութիւնը նախ տան 
մէջ կիրարկել՝ ծնողներէն իրենց տրուած 
խնամքին փոխարէն հոգ տանելով անոնց, 
որովհետեւ Աստուծոյ համար ա՛յդ է իրաւ եւ 
ընդունելի բարեպաշտութիւնը:

4 Isg yerp ayri mŭ zavagner oo toṙner 
ooni, bedk e ano՛nk nayin iren, vorbeszi 
sorvin parebashdootyoonŭ nakh dan 
mech girargel՝ dznoghneren irents 
drvadz khnamkin pokharen hok danelov 
anonts, vorovhedev Asdoodzo hamar a՛yt 
e irav yev ŭntooneli parebashdootyoonŭ:

4 But if any widow has children or 
grandchildren, let them first learn to 
show piety at home and to repay their 
parents; for this is good and acceptable 
before God.

5 Իսկական այրին ան է՝ որ մէկը չունի, 
յոյսը միայն Աստուծոյ վրայ դրած է եւ 
գիշեր-ցերեկ աղօթքով ու խնդրանքով 
կ’անցընէ իր ժամանակը:

5 Isgagan ayrin an e՝ vor megŭ chooni, 
hooysŭ miayn Asdoodzo vra tradz e yev 
kisher-tsereg aghotkov oo khntrankov 
g’antsŭne ir jhamanagŭ:

5 Now she who is really a widow, and 
left alone, trusts in God and continues in 
supplications and prayers night and day.

6 Իսկ հանգստութիւն ու վայելք փնտռող 
այրին կենդանի մեռած մըն է արդէն:

6 Isg hanksdootyoon oo vayelk pndṙogh 
ayrin gentani meṙadz mŭn e arten:

6 But she who lives in pleasure is dead 
while she lives.

7 Այնպիսիներուն այս պատուէրները տուր, 
որպէսզի անարատ ըլլան:

7 Aynbisineroon ays badvernerŭ door, 
vorbeszi anarad ŭllan:

7 And these things command, that they 
may be blameless.

8 Իսկ մէկը՝ որ իրեններուն եւ մանաւանդ 
իր ընտանիքի անդամներուն հոգ չի տանիր, 
այնպիսին իր հաւատքը ուրացած մըն է, 
շատ աւելի գէշ՝ քան անհաւատ մը:

8 Isg megŭ՝ vor irenneroon yev 
manavant ir ŭndaniki antamneroon hok 
chi danir, aynbisin ir havadkŭ ooratsadz 
mŭn e, shad aveli kesh՝ kan anhavad 
mŭ:

8 But if anyone does not provide for 
his own, and especially for those of his 
household, he has denied the faith and is 
worse than an unbeliever.

9 Այրի սեպէ միայն այն կիները՝ 
որոնք վաթսունը անց են, մէկ անգամ 
ամուսնացած,

9 Ayri sebe miayn ayn ginerŭ՝ voronk 
vatsoonŭ ants yen, meg ankam 
amoosnatsadz,

9 Do not let a widow under sixty years 
old be taken into the number, and not 
unless she has been the wife of one man,
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10 եւ բարի գործերով վկայուած են, 
այսինքն՝ զաւակներ մեծցուցած, հիւրասէր 
եղած, ճամբորդ հաւատացեալներուն 
խոնարհաբար ծառայած, նեղութեան 
մէջ եղողներուն օգնած, եւ իրենք զիրենք 
ամբողջութեամբ բարեգործութեան տուած 
են:

10 yev pari kordzerov vgayvadz yen, 
aysinkn՝ zavagner medztsootsadz, 
hyooraser yeghadz, jamport 
havadatsyalneroon khonarhapar 
dzaṙayadz, neghootyan mech 
yeghoghneroon oknadz, yev irenk zirenk 
ampoghchootyamp parekordzootyan 
dvadz yen:

10 well reported for good works: if she 
has brought up children, if she has 
lodged strangers, if she has washed 
the saints’ feet, if she has relieved the 
afflicted, if she has diligently followed 
every good work.
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Ճաշու Ալէլուիա (ԿԷ)Ճաշու Ալէլուիա (ԿԷ) Jashoo Alleluia (67)Jashoo Alleluia (67) Gospel Psalm (67)Gospel Psalm (67)

Ալէլուիա։ Ալէլուիա։ Յարեաւ Աստուած, 
եւ ցրուեցան ամենայն թշնամիք Նորա, 
փախեան ատելիք Նորա յերեսաց Նորա։

Alleluia: Alleluia: Haryav Asdvadz, yev 
tsrvetsan amenayn tshnamik Nora, 
pakhyan adelik Nora heresats Nora:

Alleluia. Alleluia. God arose, and all His 
enemies have been scattered; those who 
hate Him have fled from before His face.

Սրբոյ Աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի, Սրբոյ Աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի, 
որ ըստ Յովհաննու (3.13-21) (ARWZ)որ ըստ Յովհաննու (3.13-21) (ARWZ)

Srpo Avedaranis Hisoosi Krisdosi, vor Srpo Avedaranis Hisoosi Krisdosi, vor 
ŭsd Hovhannoo (3.13-21) (ARWZ)ŭsd Hovhannoo (3.13-21) (ARWZ)

The Holy Gospel of Jesus Christ The Holy Gospel of Jesus Christ 
according to John (3.13-21) (NKJV)according to John (3.13-21) (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 ասէ՝ Dern mer Hisoos Krisdos ase՝ Our Lord Jesus Christ says:

13 Ո՛չ ոք երկինք ելաւ՝ բացի Մարդու 
Որդիէն, որ երկինքէն իջաւ, եւ որ երկինքի 
մէջ է:

13 Vo՛ch vok yergink yelav՝ patsi Martoo 
Vortien, vor yerginken ichav, yev vor 
yerginki mech e:

13 No one has ascended to heaven but 
He who came down from heaven, that is, 
the Son of Man who is in heaven.

14 Եւ ինչպէս Մովսէս պղինձէ օձը 
բարձրացուց անապատին մէջ, նոյնպէս ալ 
Մարդու Որդին պէտք է բարձրանայ,

14 Yev inchbes Movses bghintze otzŭ 
partzratsoots anabadin mech, nooynbes 
al Martoo Vortin bedk e partzrana,

14 And as Moses lifted up the serpent in 
the wilderness, even so must the Son of 
Man be lifted up,

15 որպէսզի անոր հաւատացողը 
յաւիտենական կեանք ունենայ:

15 vorbeszi anor havadatsoghŭ 
havidenagan gyank oonena:

15 that whoever believes in Him should 
not perish but have eternal life.
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16 Որովհետեւ Աստուած ա՛յնքան սիրեց 
աշխարհը, որ մինչեւ իսկ իր միածին Որդին 
տուաւ, որպէսզի անոր հաւատացողը 
չկորսուի, այլ յաւիտենական կեանք 
ունենայ:

16 Vorovhedev Asdvadz a՛ynkan sirets 
ashkharhŭ, vor minchev isg ir miadzin 
Vortin dvav, vorbeszi anor havadatsoghŭ 
chgorsvi, ayl havidenagan gyank oonena:

16 For God so loved the world that 
He gave His only begotten Son, that 
whoever believes in Him should not 
perish but have everlasting life.

17 Որովհետեւ Աստուած իր Որդին 
աշխարհ ղրկեց՝ ո՛չ թէ որպէսզի աշխարհը 
դատապարտէ, այլ որպէսզի աշխարհը 
փրկէ:

17 Vorovhedev Asdvadz ir Vortin 
ashkharh ghrgets՝ vo՛ch te vorbeszi 
ashkharhŭ tadabarde, ayl vorbeszi 
ashkharhŭ prge:

17 For God did not send His Son into the 
world to condemn the world, but that the 
world through Him might be saved.

18 Ով որ կը հաւատայ անոր՝ չի 
դատապարտուիր. իսկ ով որ չի հաւատար 
անոր՝ արդէն իսկ դատապարտուած է, 
Աստուծոյ միածին Որդիին չհաւատալուն 
համար:

18 Ov vor gŭ havada anor՝ chi 
tadabardvir. isg ov vor chi havadar anor՝ 
arten isg tadabardvadz e, Asdoodzo 
miadzin Vortiin chhavadaloon hamar:

18 He who believes in Him is not 
condemned; but he who does not believe 
is condemned already, because he has 
not believed in the name of the only 
begotten Son of God.

19 Եւ դատապարտութիւնը այս է՝ որ 
Լոյսը աշխարհ եկաւ, բայց մարդիկ 
խաւարը լոյսէն աւելի սիրեցին, որովհետեւ 
չարութիւն կը գործէին:

19 Yev tadabardootyoonŭ ays e՝ 
vor Looysŭ ashkharh yegav, payts 
martig khavarŭ looysen aveli siretsin, 
vorovhedev charootyoon gŭ kordzein:

19 And this is the condemnation, that 
the light has come into the world, and 
men loved darkness rather than light, 
because their deeds were evil.

20 Ով որ չար գործ կը կատարէ՝ կ’ատէ 
լոյսը եւ լոյսին չի գար, որպէսզի իր գործերը 
չյայտնուին:

20 Ov vor char kordz gŭ gadare՝ g’ade 
looysŭ yev looysin chi kar, vorbeszi ir 
kordzerŭ ch-haydnvin:

20 For everyone practicing evil hates the 
light and does not come to the light, lest 
his deeds should be exposed.

21 Սակայն ով որ կը կատարէ ինչ որ 
ճշմարիտ է՝ լոյսին կու գայ, որպէսզի յայտնի 
ըլլայ թէ իր գործերը Աստուծոյ կամքին 
համաձայն գործուած են: ֍

21 Sagayn ov vor gŭ gadare inch vor 
jshmarid e՝ looysin goo ka, vorbeszi 
haydni ŭlla te ir kordzerŭ Asdoodzo 
gamkin hamatzayn kordzvadz yen: ֍

21 But he who does the truth comes 
to the light, that his deeds may be 
clearly seen, that they have been done 
in God. ֍


