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Սուրբ Աստուածածնի ՏօնՍուրբ Աստուածածնի Տօն
Armenian Apostolic ChurchArmenian Apostolic Church

Midday Variables & ReadingsMidday Variables & Readings
Feast of the Holy Feast of the Holy 
Birth‑giver of GodBirth‑giver of God

Սաղմոս Ճաշու (ՃԼԱ)Սաղմոս Ճաշու (ՃԼԱ) Saghmos Jashoo (131)Saghmos Jashoo (131) Midday Psalm (131)Midday Psalm (131)

Կցորդ. Արի՛, Տէ՛ր, ի հանգիստ Քո, Դու եւ 
տապանակ կտակի սրբութեան Քո։

Gtsort. Ari՛, De՛r, i hankisd Ko, Too yev 
dabanag gdagi srpootyan Ko:

Response. Arise, O Lord, into Your rest, 
You and the ark of Your holiness;

Փոխ. Յիշեա, Տէ՛ր, զԴաւիթ, եւ զամենայն 
հեզութիւն նորա,

Pokh. Hishya, De՛r, zTavit, yev 
zamenayn hezootyoon nora,

Antiphon. Remember David, O Lord, 
And all his meekness,

Որպէս երդուաւ Տեառն եւ ուխտս եդ 
Աստուծոյ Յակոբայ,

Vorbes yertvav Dyaṙn yev ookhds yet 
Asdoodzo Hagopa,

How he swore to the Lord, How he 
vowed to the God of Jacob,

Թէ՝ «Ոչ մտից ի յարկս տան իմոյ, թէ ելից 
յանկողինս մահճաց իմոց,

Te՝ «Voch mdits i hargs dan imo, te 
yelits hangoghins mahjats imots,

“I shall not enter my dwelling, I shall 
not recline on my bed,

Թէ տաց քուն աչաց իմոց կամ նինջ 
արտեւանաց իմոց կամ հանգիստ իրանաց 
իմոց, մինչեւ գտից զտեղի յարկի Տեառն 
Աստուծոյ Յակոբայ»։

Te dats koon achats imots gam ninch 
ardevanats imots gam hankisd iranats 
imots, minchev kdits zdeghi hargi Dyaṙn 
Asdoodzo Hagopa»:

I shall not close my eyes in sleep Nor my 
eyelids for dozing, Nor give any rest to 
my temples, until I find a place for the 
Lord, A tabernacle for the God of Jacob.”

Ահա լուաք զնմանէ յԵփրաթայ եւ գտաք 
զնա ի դաշտս մայրեաց։

Aha lvak znmane hEprata yev kdak zna 
i tashds mayryats:

Behold, we heard of it in Ephrathah; We 
found it in the plains of the wood;

Մտցուք ի յարկս Նորա, երկիր պագցուք ի 
տեղւոջ, ուր կացեալ են ոտք Նորա։

Mdtsook i hargs Nora, yergir baktsook i 
deghvoch, oor gatsyal yen vodk Nora:

Let us enter into His tabernacles; Let 
us worship at the place where His feet 
stood.

Արի՛, Տէ՛ր, ի հանգիստ Քո, Դու եւ 
տապանակ կտակի սրբութեան Քո։

Ari՛, De՛r, i hankisd Ko, Too yev dabanag 
gdagi srpootyan Ko:

Arise, O Lord, into Your rest, You and 
the ark of Your holiness;

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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Քահանայք Քո զգեցցին զարդարութիւն, եւ 
սուրբք Քո ցնծալով ցնծասցեն։

Kahanayk Ko zketstsin zartarootyoon, 
yev soorpk Ko tsndzalov tsndzastsen:

Your priests shall clothe themselves in 
righteousness; Your saints shall greatly 
rejoice.

Վասն Դաւթի սիրելւոյ Քո մի՛ դարձուցաներ 
զերեսս Քո յօծելոյ Քումմէ։

Vasn Tavti sirelvo Ko mi՛ tartzootsaner 
zeress Ko hodzelo Koomme:

For Your servant David’s sake, Do 
not turn away from the face of Your 
anointed.

Երդուաւ Տէր Դաւթի ճշմարտութեամբ եւ 
ոչ ստեաց նմա. «Ի պտղոյ որովայնէ քումմէ 
նստուցից յաթոռ քո։

Yertvav Der Tavti jshmardootyamp yev 
voch sdyats nma. «I bdgho vorovayne 
koomme nsdootsits hatoṙ ko:

The Lord swore to David this truth, and 
He shall not reject it, “I shall set upon 
your throne one from the fruit of your 
loins.

Թէ պահեսցեն որդիք քո զօրէնս Իմ եւ 
զվկայութիւնս Իմ, զոր ուսուցից նոցա,

Te bahestsen vortik ko zorens Im yev 
zvgayootyoons Im, zor oosootsits notsa,

If your sons keep My covenant And these 
testimonies I shall teach them,

Որդիք նոցա նստցին յաւիտեանս յաւիտենից 
յաթոռ քո»։

Vortik notsa nsdtsin havidyans 
havidenits hatoṙ ko»:

Then their sons shall sit upon your 
throne forever.”

Հաճեցաւ Տէր ընդ Սիոն եւ ընտրեաց բնակել 
ի նմա. ասէ. «Այս է հանգիստ Իմ յաւիտեանս 
յաւիտենից. ի սմա բնակեցայց, զի հաճեցայ 
ընդ սա։

Hajetsav Der ŭnt Sion yev ŭndryats 
pnagel i nma. ase. «Ays e hankisd 
Im havidyans havidenits. i sma 
pnagetsayts, zi hajetsa ŭnt sa:

For the Lord has chosen Zion; He chose 
her for His dwelling: “This is My place 
of rest unto ages of ages; Here I shall 
dwell, for I have chosen her.

Զորս սորա օրհնելով օրհնեցից եւ զաղքատս 
սորա լցուցից հացիւ։

Zors sora orhnelov orhnetsits yev 
zaghkads sora ltsootsits hatsiv:

Blessing, I shall bless her provision; I 
shall satisfy her poor with bread;

Երիցանց սորա զգեցուցից զփրկութիւն, եւ 
սուրբք սորա ցնծալով ցնծասցեն։

Yeritsants sora zketsootsits zprgootyoon, 
yev soorpk sora tsndzalov tsndzastsen:

And I shall clothe her priests with 
salvation, And her saints shall rejoice 
exceedingly with great joy;

Անդ ծագեցից զեղջիւր ի Դաւիթ, պատրաստ 
արարից զճրագ օծելոյ Իմոյ։

Ant dzaketsits zeghchyoor i Tavit, 
badrasd ararits zjrak odzelo Imo:

There I shall cause to spring up a horn 
for David; There I prepared a lamp for 
my anointed;

Թշնամեաց նորա զգեցուցից զամօթ, այլ ի 
վերայ նորա ծաղկեսցի սրբութիւն Իմ»։

Tshnamyats nora zketsootsits zamot, ayl 
i vera nora dzaghgestsi srpootyoon Im»:

His enemies I shall clothe with shame; 
Upon him shall My sanctification 
flourish.”

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.
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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 յԵրգոց Երգոյն Սողոմոնի Ընթերցուածս յԵրգոց Երգոյն Սողոմոնի 
(4.9‑15) (ARWA)(4.9‑15) (ARWA)

Ŭntertsvadzs hErkots Yerkooyn Ŭntertsvadzs hErkots Yerkooyn 
Soghomoni (4.9‑15) (ARWA)Soghomoni (4.9‑15) (ARWA)

A Reading from the Song of Songs of A Reading from the Song of Songs of 
Solomon (4.9‑15) (NKJV)Solomon (4.9‑15) (NKJV)

9 Սիրտս առիր, ո՛վ իմ հարս քոյրս, Սիրտս 
առիր քու մէկ աչքովդ Եւ պարանոցիդ մէկ 
քառամանեակովը։

9 Sirds aṙir, o՛v im hars kooyrs, Sirds 
aṙir koo meg achkovt Yev baranotsit meg 
kaṙamanyagovŭ:

9 You have ravished my heart, My 
sister, my spouse; You have ravished my 
heart With one look of your eyes, With 
one link of your necklace.

10 Քու սէրդ ի՜նչ գեղեցիկ է, ո՛վ հարս քոյրս. 
Քու սէրդ գինիէն աղէկ է Ու քու իւղերուդ 
անուշահոտութիւնը՝ Բոլոր խունկերէն։

10 Koo sert i՜nch keghetsig e, o՛v hars 
kooyrs. Koo sert kinien agheg e Oo koo 
yoogheroot anooshahodootyoonŭ՝ Polor 
khoongeren:

10 How fair is your love, My sister, my 
spouse! How much better than wine 
is your love, And the scent of your 
perfumes Than all spices!

11 Շրթունքներէդ խորիսխի մեղր կը կաթի, 
ո՛վ իմ հարսս, Լեզուիդ տակ մեղր ու կաթ 
կայ։ Քու զգեստներուդ անուշահոտութիւնը 
Լիբանանի հոտին պէս է։

11 Shrtoonkneret khoriskhi meghr 
gŭ gati, o՛v im harss, Lezvit dag 
meghr oo gat ga։ Koo zkesdneroot 
anooshahodootyoonŭ Lipanani hodin bes 
e:

11 Your lips, O my spouse, Drip as the 
honeycomb; Honey and milk are under 
your tongue; And the fragrance of 
your garments Is like the fragrance of 
Lebanon.

12 Իմ հարս քոյրս փակեալ պարտէզ մըն է, 
Փակեալ աղբիւր ու կնքուած աղբերակ մըն 
է։

12 Im hars kooyrs pagyal bardez mŭn e, 
Pagyal aghpyoor oo gnkvadz aghperag 
mŭn e:

12 A garden enclosed Is my sister, my 
spouse, A spring shut up, A fountain 
sealed.

13 Քու տունկերդ քաղցրահամ 
պտուղներով, Հինաներով ու նարդոսներով՝ 
նռնենիներու դրախտ են։

13 Koo doongert kaghtsraham 
bdooghnerov, Hinanerov oo nartosnerov՝ 
nṙnenineroo trakhd yen:

13 Your plants are an orchard of 
pomegranates With pleasant fruits, 
Fragrant henna with spikenard,

14 Նարդոս եւ քրքում, եղէգն ու կինամոն, 
Ամէն տեսակ կնդրուկի ծառով, զմուռսով ու 
հալուէով Եւ բոլոր գլխաւոր խունկերով։

14 Nartos yev krkoom, yeghekn oo 
ginamon, Amen desag gntroogi dzaṙov, 
zmooṙsov oo halveov Yev polor klkhavor 
khoongerov:

14 Spikenard and saffron, Calamus 
and cinnamon, With all trees of 
frankincense, Myrrh and aloes, With all 
the chief spices—

15 Պարտէզներու աղբիւր, Կենդանի ջուրի 
ջրհոր Ու Լիբանանէն վազած հեղեղներ։

15 Bardezneroo aghpyoor, Gentani 
choori chrhor Oo Lipananen vazadz 
hegheghner:

15 A fountain of gardens, A well of living 
waters, And streams from Lebanon.
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Ընթերցուածս յԵսայեայ մարգարէէ Ընթերցուածս յԵսայեայ մարգարէէ 
(7.10‑16) (ARWA)(7.10‑16) (ARWA)

Ŭntertsvadzs hEsayya markaréé Ŭntertsvadzs hEsayya markaréé 
(7.10‑16) (ARWA)(7.10‑16) (ARWA)

A Reading from the Prophecy of Isaiah A Reading from the Prophecy of Isaiah 
(7.10‑16) (NKJV)(7.10‑16) (NKJV)

10 Դարձեալ Տէրը խօսեցաւ Աքազին ու 
ըսաւ.

10 Tartzyal Derŭ khosetsav Akazin oo 
ŭsav.

10 Moreover the LORD spoke again to 
Ahaz, saying,

11 «Քու Տէր Աստուծմէդ քեզի համար նշան 
խնդրէ, Խորութեան մէջ կամ բարձրութեան 
մէջ»։

11 «Koo Der Asdoodzmet kezi hamar 
nshan khntre, Khorootyan mech gam 
partzrootyan mech»:

11 “Ask a sign for yourself from the 
LORD your God; ask it either in the 
depth or in the height above.”

12 Բայց Աքազ ըսաւ. «Չեմ խնդրեր ու Տէրը 
չեմ փորձեր»։

12 Payts Akaz ŭsav. «Chem khntrer oo 
Derŭ chem portzer»:

12 But Ahaz said, “I will not ask, nor 
will I test the LORD!”

13 Այն ատեն անիկա ըսաւ. «Լսէ՛ հիմա, ո՛վ 
Դաւիթի տուն. Պզտի՞կ բան կ՚երեւնայ քեզի 
մարդիկ աշխատցնելդ, Որ իմ Աստուածս ալ 
պիտի աշխատցնես։

13 Ayn aden aniga ŭsav. «Lse՛ hima, o՛v 
Taviti doon. Bzdi՞g pan g՚erevna kezi 
martig ashkhadtsnelt, Vor im Asdvadzs 
al bidi ashkhadtsnes:

13 Then he said, “Hear now, O house 
of David! Is it a small thing for you to 
weary men, but will you weary my God 
also?

14 Անոր համար Տէրը ինք նշան պիտի տայ 
քեզի. Ահա կոյսը պիտի յղանայ ու որդի 
պիտի ծնանի Եւ անոր անունը Էմմանուէլ 
պիտի կոչուի։

14 Anor hamar Derŭ ink nshan bidi da 
kezi. Aha gooysŭ bidi hghana oo vorti 
bidi dznani Yev anor anoonŭ Emmanvel 
bidi gochvi:

14 “Therefore the Lord Himself will 
give you a sign: Behold, the virgin shall 
conceive and bear a Son, and shall call 
His name Immanuel.

15 Անիկա կոգի ու մեղր պիտի ուտէ, Մինչեւ 
որ գիտնայ չարը մերժել ու բարին ընտրել։

15 Aniga goki oo meghr bidi oode, 
Minchev vor kidna charŭ merjhel oo 
parin ŭndrel:

15 “Curds and honey He shall eat, that 
He may know to refuse the evil and 
choose the good.

16 Վասն զի տղան չարը մերժելը ու բարին 
ընտրելը գիտնալէն առաջ Պիտի թողու այն 
երկիրը, Որուն երկու թագաւորներէն դուն 
կը վախնաս։

16 Vasn zi dghan charŭ merjhelŭ oo 
parin ŭndrelŭ kidnalen aṙach Bidi 
toghoo ayn yergirŭ, Voroon yergoo 
takavorneren toon gŭ vakhnas:

16 “For before the Child shall know to 
refuse the evil and choose the good, the 
land that you dread will be forsaken by 
both her kings.

Մեսեդի Ճաշու (ԿԴ)Մեսեդի Ճաշու (ԿԴ) Meseti Jashoo (64)Meseti Jashoo (64) Meseti Jashoo (64)Meseti Jashoo (64)

Կցորդ. Սուրբ է տաճար Քո սքանչելի 
արդարութեամբ։

Gtsort. Amenayn yergir yergirbaktsen 
kez yev saghmos asastsen kez:

Response. Holy is Your temple, 
wondrous in righteousness.

Փոխ. Քեզ վայել է օրհնութիւն, Աստուա՛ծ, ի 
Սիոն, եւ Քեզ տացին աղօթք Երուսաղէմ։

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

Antiphon. It is fitting to sing a hymn to 
You in Zion, O God, And a vow shall be 
rendered to You in Jerusalem.
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Պօղոսի առաքելոյն ի Գաղատացւոց Պօղոսի առաքելոյն ի Գաղատացւոց 
թղթոյն է ընթերցուածս (3.29‑4.7) թղթոյն է ընթերցուածս (3.29‑4.7) 

(ARWZ)(ARWZ)

Boghosi aṙakelooyn i Kaghadatsvots Boghosi aṙakelooyn i Kaghadatsvots 
tghtooyn e ŭntertsvadzs (3.29‑4.7) tghtooyn e ŭntertsvadzs (3.29‑4.7) 

(ARWZ)(ARWZ)

A Reading from the Epistle of Apostle A Reading from the Epistle of Apostle 
Paul to the Galatians (3.29‑4.7) Paul to the Galatians (3.29‑4.7) 

(NKJV)(NKJV)

29 Արդ ուրեմն, եթէ Քրիստոսի կը 
պատկանիք՝ կը նշանակէ թէ դուք 
Աբրահամի զաւակներ էք եւ պիտի 
ժառանգէք ինչ որ Աստուած անոր 
խոստացաւ։

29 Art ooremn, yete Krisdosi gŭ 
badganik՝ gŭ nshanage te took 
Aprahami zavagner ek yev bidi 
jhaṙankek inch vor Asdvadz anor 
khosdatsav:

29 And if you are Christ's, then you are 
Abraham's seed, and heirs according to 
the promise.

1 Բայց գիտցէ՛ք նաեւ, թէ ժառանգորդ մը 
թէպէտ ամբողջ ժառանգութեան իսկական 
տէրն է, բայց որքան ատեն որ անչափահաս 
է՝ տարբերութիւն չունի ծառայէ մը,

1 Payts kidtse՛k nayev, te jhaṙankort 
mŭ tebed ampoghch jhaṙankootyan 
isgagan dern e, payts vorkan aden vor 
anchapahas e՝ darperootyoon chooni 
dzaṙaye mŭ,

1 Now I say that the heir, as long as he 
is a child, does not differ at all from a 
slave, though he is master of all,

2 քանի խնամակալներու եւ 
հոգաբարձուներու ենթակայ է, մինչեւ 
հասնի իր հօրը որոշած ժամանակակէտը։

2 kani khnamagalneroo yev 
hokapartzooneroo yentaga e, minchev 
hasni ir horŭ voroshadz jhamanagagedŭ:

2 but is under guardians and stewards 
until the time appointed by the father.

3 Նոյնն է մեր ալ պարագան։ Որքան ատեն 
որ հոգեւորապէս անչափահաս էինք՝ 
բնութեան ոյժերուն կ’ենթարկուէինք ու կը 
ծառայէինք։

3 Nooynn e mer al barakan: Vorkan 
aden vor hokevorabes anchapahas eink՝ 
pnootyan oojheroon g’entargveink oo gŭ 
dzaṙayeink:

3 Even so we, when we were children, 
were in bondage under the elements of 
the world.

4 Բայց հիմա յարմար ժամանակը հասած 
համարելով, Աստուած աշխարհ ղրկեց իր 
Որդին, որ կնոջմէ մը ծնաւ եւ Օրէնքին տակ 
ապրեցաւ,

4 Payts hima harmar jhamanagŭ hasadz 
hamarelov, Asdvadz ashkharh ghrgets 
ir Vortin, vor gnochme mŭ dznav yev 
Orenkin dag abretsav,

4 But when the fullness of the time had 
come, God sent forth His Son, born of a 
woman, born under the law,

5 որպէսզի մեզ Օրէնքին գերութենէն փրկէ 
եւ Աստուծոյ որդիներ դարձնէ։

5 vorbeszi mez Orenkin kerootenen prge 
yev Asdoodzo vortiner tartzne:

5 to redeem those who were under the 
law, that we might receive the adoption 
as sons.

6 Արդ, որովհետեւ իր որդիներն ենք՝ 
Աստուած մեր սիրտերուն մէջ ղրկեց իր 
Որդիին Հոգին, որով զԱստուած «Աբբա», 
այսինքն «Հայր» կը կոչենք։

6 Art, vorovhedev ir vortinern yenk՝ 
Asdvadz mer sirderoon mech ghrgets ir 
Vortiin Hokin, vorov zAsdvadz «Appa», 
aysinkn «Hayr» gŭ gochenk:

6 And because you are sons, God has 
sent forth the Spirit of His Son into your 
hearts, crying out, “Abba, Father!”
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7 Ուստի այլեւս ծառայ չէք, այլ՝ որդի. եւ 
քանի որդի էք՝ Աստուծոյ խոստումը պիտի 
ժառանգէք։

7 Oosdi aylevs dzaṙa chek, ayl՝ vorti. yev 
kani vorti ek՝ Asdoodzo khosdoomŭ bidi 
jhaṙankek:

7 Therefore you are no longer a slave but 
a son, and if a son, then an heir of God 
through Christ.

Ճաշու Ալէլուիա (Ղկ.Բ.ժա, Սղ.ՃԹ.գ)Ճաշու Ալէլուիա (Ղկ.Բ.ժա, Սղ.ՃԹ.գ) Jashoo Alleluia (Ghg.2.11, Sgh.109.3)Jashoo Alleluia (Ghg.2.11, Sgh.109.3) Gospel Psalm (Luke 2:11, Psalm 109:3)Gospel Psalm (Luke 2:11, Psalm 109:3)

Ալէլուիա։ Ալէլուիա։ Այսօր ծնաւ որ ի Հօրէ 
յառաջ քան զյաւիտեանս Որդին, որ է օծեալ 
Տէր ի քաղաքի Դաւթի։ Ի վայելչութիւն 
սրբոց Քոց՝ յարգանդէ յառաջ քան 
զԱրուսեակ ծնայ զՔեզ։

Alleluia: Alleluia: Aysor dznav vor i 
Hore haṙach kan zhavidyans Vortin, 
vor e odzyal Der i kaghaki Tavti: I 
vayelchootyoon srpots Kots՝ harkante 
haṙach kan zAroosyag dzna zKez:

Alleluia. Alleluia. Before all ages the Son 
of the Father is born, the anointed Lord 
of the City of David. Before the dawn 
of time of my womb I bore you in the 
majesty of your saints.

Սրբոյ Աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի, Սրբոյ Աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի, 
որ ըստ Ղուկասու (2.1‑7) (ARWZ)որ ըստ Ղուկասու (2.1‑7) (ARWZ)

Srpo Avedaranis Hisoosi Krisdosi, vor Srpo Avedaranis Hisoosi Krisdosi, vor 
ŭsd Ghoogasoo (2.1‑7) (ARWZ)ŭsd Ghoogasoo (2.1‑7) (ARWZ)

The Holy Gospel of Jesus Christ The Holy Gospel of Jesus Christ 
according to Luke (2:1‑7) (NKJV)according to Luke (2:1‑7) (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:

1 Այդ օրերուն Օգոստոս կայսր 
հրամանագիր հանեց՝ իր կայսրութեան 
սահմաններուն մէջ գտնուող բոլոր 
բնակիչներուն մարդահամարը կատարելու։

1 Ayt oreroon Okosdos gaysr 
hramanakir hanets՝ ir gaysrootyan 
sahmanneroon mech kdnvogh polor 
pnagichneroon martahamarŭ gadareloo:

1 And it came to pass in those days that 
a decree went out from Caesar Augustus 
that all the world should be registered.

2 Այս առաջին մարդահամարը տեղի 
ունեցաւ Սուրիայի կառավարիչ Կիրենիոսի 
օրերուն։

2 Ays aṙachin martahamarŭ deghi 
oonetsav Sooriayi gaṙavarich Gireniosi 
oreroon:

2 This census first took place while 
Quirinius was governing Syria.
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3 Ամէն մարդ իր ծննդավայր քաղաքը 
կ’երթար իր անունը արձանագրել տալու 
համար։

3 Amen mart ir dznntavayr kaghakŭ 
g’ertar ir anoonŭ artzanakrel daloo 
hamar:

3 So all went to be registered, everyone 
to his own city.

4 Յովսէփ, Դաւիթի ցեղէն եւ ազգատոհմէն 
ըլլալուն համար, Գալիլեայի Նազարէթ 
քաղաքէն ելաւ եւ իր անունը արձանագրել 
տալու համար գնաց Հրէաստանի Բեթլեհէմ 
քաղաքը, Դաւիթ թագաւորին ծննդավայրը։

4 Hovsep, Taviti tseghen yev 
azkadohmen ŭllaloon hamar, Kalilyai 
Nazaret kaghaken yelav yev ir anoonŭ 
artzanakrel daloo hamar knats 
Hreasdani Petlehem kaghakŭ, Tavit 
takavorin dznntavayrŭ: 

4 Joseph also went up from Galilee, out 
of the city of Nazareth, into Judea, to the 
city of David, which is called Bethlehem, 
because he was of the house and lineage 
of David,

5 Իրեն կ’ընկերանար իր նշանածը՝ 
Մարիամ, որ յղի էր։

5 Iren g’ŭngeranar ir nshanadzŭ՝ 
Mariam, vor hghi er:

5 to be registered with Mary, his 
betrothed wife, who was with child.

6 Բեթլեհէմի մէջ Մարիամի 
ծննդաբերութեան ժամանակը հասաւ

6 Petlehemi mech Mariami 
dznntaperootyan jhamanagŭ hasav

6 So it was, that while they were there, 
the days were completed for her to be 
delivered.

7 եւ ծնաւ իր անդրանիկ զաւակը, որ 
փաթթեց խանձարուրի մէջ եւ դրաւ մսուրի 
մը մէջ, որովհետեւ պանդոկին մէջ իրենց 
համար տեղ չկար։ ֍

7 yev dznav ir antranig zavagŭ, vor 
pattets khantzaroori mech yev trav 
msoori mŭ mech, vorovhedev bantogin 
mech irents hamar degh chgar: ֍

7 And she brought forth her firstborn 
Son, and wrapped Him in swaddling 
cloths, and laid Him in a manger, 
because there was no room for them in 
the inn. ֍
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Սրբոյ Աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի, Սրբոյ Աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի, 
որ ըստ Յովհաննու (1.1‑14) (ARWZ)որ ըստ Յովհաննու (1.1‑14) (ARWZ)

Srpo Avedaranis Hisoosi Krisdosi, vor Srpo Avedaranis Hisoosi Krisdosi, vor 
ŭsd Hovhannoo (1.1‑14) (ARWZ)ŭsd Hovhannoo (1.1‑14) (ARWZ)

The Holy Gospel of Jesus Christ The Holy Gospel of Jesus Christ 
according to John (1:1‑14) (NKJV)according to John (1:1‑14) (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.

Ի Հօրէ լուսոյ՝ I Hore looso՝ From the Father of Light:

1 Ի սկզբանէ էր Բանն եւ Բանն էր առ 
Աստուած եւ Աստուած էր Բանն։

1 I sgzpane er Pann yev Pann er aṙ 
Asdvadz yev Asdvadz er Pann:

1 In the beginning was the Word, and 
the Word was with God, and the Word 
was God.

2 Նա էր ի սկզբանէ առ Աստուած։ 2 Na er i sgzpane aṙ Asdvadz: 2 He was in the beginning with God.

3 Ամենայն ինչ Նովաւ եղեւ, եւ առանց 
Նորա եղեւ եւ ոչ ինչ, որ ինչ եղեւն։

3 Amenayn inch Novav yeghev, yev 
aṙants Nora yeghev yev voch inch, vor 
inch yeghevn:

3 All things were made through Him, 
and without Him nothing was made that 
was made.

4 Նովաւ կեանք էր, եւ կեանքն էր լոյս 
մարդկան,

4 Novav gyank er, yev gyankn er looys 
martgan,

4 In Him was life, and the life was the 
light of men.

5 եւ լոյսն ի խաւարի անդ լուսաւորէ, եւ 
խաւար Նմա ոչ եղեւ հասու։

5 yev looysn i khavari ant loosavore, yev 
khavar Nma voch yeghev hasoo:

5 And the light shines in the darkness, 
and the darkness did not comprehend it.

6 Եղեւ այր մի՝ առաքեալ յԱստուծոյ, անուն 
նմա՝ Յովհաննէս.

6 Yeghev ayr mi՝ aṙakyal hAsdoodzo, 
anoon nma՝ Hovhannes.

6 There was a man sent from God, whose 
name was John.

7 սա եկն ի վկայութիւն, զի վկայեսցէ վասն 
Լուսոյն, զի ամենեքին հաւատասցեն Նովաւ։

7 sa yegn i vgayootyoon, zi vgayestse 
vasn Loosooyn, zi amenekin havadastsen 
Novav:

7 This man came for a witness, to bear 
witness of the Light, that all through 
him might believe.



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 9 Midday Bible Readings • Armenian Apostolic Church

8 Ոչ էր նա լոյսն, այլ զի վկայեսցէ վասն 
Լուսոյն։

8 Voch er na looysn, ayl zi vgayestse 
vasn Loosooyn:

8 He was not that Light, but was sent to 
bear witness of that Light.

9 Էր Լոյսն ճշմարիտ, որ լուսաւոր առնէ 
զամենայն մարդ, որ գալոց է յաշխարհ։

9 Er Looysn jshmarid, vor loosavor aṙne 
zamenayn mart, vor kalots e hashkharh:

9 That was the true Light which gives 
light to every man coming into the 
world.

10 Յաշխարհի էր, եւ աշխարհ Նովաւ եղեւ 
եւ աշխարհ զՆա ոչ ծանեաւ։

10 Hashkharhi er, yev ashkharh Novav 
yeghev yev ashkharh zNa voch dzanyav:

10 He was in the world, and the world 
was made through Him, and the world 
did not know Him.

11 Յիւրսն եկն, եւ իւրքն զՆա ոչ ընկալան։ 11 Hyoorsn yegn, yev yoorkn zNa voch 
ŭngalan:

11 He came to His own, and His own did 
not receive Him.

12 Իսկ որք ընկալանն զՆա, ետ նոցա 
իշխանութիւն որդիս Աստուծոյ լինել, որոց 
հաւատասցեն յանուն Նորա.

12 Isg vork ŭngalann zNa, yed notsa 
ishkhanootyoon vortis Asdoodzo linel, 
vorots havadastsen hanoon Nora.

12 But as many as received Him, to 
them He gave the right to become 
children of God, to those who believe in 
His name:

13 ոյք ոչ յարենէ եւ ոչ ի կամաց մարմնոյ եւ 
ոչ ի կամաց առն, այլ յԱստուծոյ ծնան։

13 voyk voch harene yev voch i gamats 
marmno yev voch i gamats aṙn, ayl 
hAsdoodzo dznan:

13 who were born, not of blood, nor of 
the will of the flesh, nor of the will of 
man, but of God.

14 Եւ Բանն մարմին եղեւ եւ բնակեաց 
ի մեզ, եւ տեսաք զփառս Նորա՝ զփառս 
իբրեւ զՄիածնի առ ի Հօրէ, լի շնորհօք եւ 
ճշմարտութեամբ։ ֍

14 Yev Pann marmin yeghev yev 
pnagyats i mez, yev desak zpaṙs Nora՝ 
zpaṙs iprev zMiadzni aṙ i Hore, li 
shnorhok yev jshmardootyamp: ֍

14 And the Word became flesh and dwelt 
among us, and we beheld His glory, 
the glory as of the only begotten of the 
Father, full of grace and truth. ֍


