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Armenian Apostolic ChurchArmenian Apostolic Church
Daily Variables & ReadingsDaily Variables & Readings

2022‑06‑19 2022‑06‑19 2022‑06‑19

Կիրակի Giragi Sunday

ԴԿ Ta Gen Ta Gen

Գ. կիւրակէ Հոգեգալստեան 3. gyoorage Hokekalsdyan Third Sunday of the Coming of the Holy Spirit

Ճաշու ԺամամուտՃաշու Ժամամուտ Jashoo JhamamoodJashoo Jhamamood Midday EntranceMidday Entrance

Զխաղաղութի՛ւն շնորհեա Եկեղեցւոյ 
Քում սրբոյ, զխաղաղութիւն եւ 
զանշարժութիւն ՚ի թշնամեաց 
պատերազմէ. եւ հաստատեա՛ ՚ի մի 
հաւատ զկաթողիկէ Եկեղեցի։ ԶՔեզ 
խոստովանիմք Տէր եւ Աստուած, 
կեցո՛ զմեզ։ ֍

Zkhaghaghootyo՛on shnorhya 
Yegeghetsvo Koom srpo, 
zkhaghaghootyoon yev 
zansharjhootyoon ՚i tshnamyats 
baderazme. yev hasdadya՛ ՚i mi 
havad zgatoghige Yegeghetsi: 
ZKez khosdovanimk Der yev 
Asdvadz, getso՛ zmez: ֍

Grant peace to your Holy Church, 
peace and stability from the war 
of enemies, and establish the 
Universal Church in one faith. We 
thank you Lord and God. Grant us 
life. ֍

Ճաշու ՓոխՃաշու Փոխ (ՂԲ) Jashoo PokhJashoo Pokh (92) Midday Antiphon 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;

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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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 since the beginning; 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 (Մնկ. Խաչվերացի Ճաշու Շարական (Մնկ. Խաչվերացի 
Դշ. ԳՁ)Դշ. ԳՁ)

Jashoo Sharagan Jashoo Sharagan 
(Mng. Khachveratsi Yerekshapti. (Mng. Khachveratsi Yerekshapti. 

Kim Tsa)Kim Tsa)

Midday Hymn Midday Hymn 
(Mangoonk Khatchveratsi (Mangoonk Khatchveratsi 

Chorekshapti Kim‑Tsa)Chorekshapti Kim‑Tsa)

Այսօր ուրախացեալ ցնծան երկնից 
բազմութիւնքն ՚ի նաւակատիս 
սուրբ Եկեղեցւոյ, քանզի շնորհեցաւ 
մեզ Քահանայապետ յաւիտենից 
՚ի լուսաւորել զկաթուղիկէ սուրբ 
զԵկեղեցի. փա՜ռք գալստեան Քո, Տէ՛ր։

Aysor oorakhatsyal tsndzan 
yergnits pazmootyoonkn ՚i 
navagadis soorp Yegeghetsvo, 
kanzi shnorhetsav mez 
Kahanayabed havidenits ՚i 
loosavorel zgatooghige soorp 
zEgeghetsi. pa՜ṙk kalsdyan Ko, 
De՛r:

Today the multitudes in the 
heavens joyfully rejoice at the 
dedication of the holy church; for 
the eternal High Priest [Jesus 
Christ] graced us in illuminating 
the universal holy church; glory to 
your Coming, O Lord!

Այսօր սիւն լուսոյ հովանի եղեւ մեզ 
՚ի բարձանց, քանզի Թագաւորն 
երկնաւոր եկաւորի ՚ի սուրբ Եկեղեցի, 
եւ զօրք հրեշտակաց ծաւալեալ՝ 
տօնեն ընդ մարդկան. փա՜ռք 
գալստեան Քո, Տէ՛ր։

Aysor syoon looso hovani yeghev 
mez ՚i partzants, kanzi Takavorn 
yergnavor yegavori ՚i soorp 
Yegeghetsi, yev zork hreshdagats 
dzavalyal՝ donen ŭnt martgan. 
pa՜ṙk kalsdyan Ko, De՛r:

Today the pillar of light has 
become a covering from on high; 
for the eternal heavenly King has 
come into the holy church, and 
the enveloping armies of angels 
celebrate the feast with mankind; 
glory to your Coming, O Lord!

Այսօր Քահանայապետ ճշմարիտ 
աստուածային օրինօքն պատուեալ՝ 
կանգնէ զքառանկիւն սեղան խաչին, 
արժանապէս պատարագեալ՝ 
բաշխէ զմարմին եւ զարիւն Տեառն. 
մաքրապէս մերձեցարո՛ւք, փրկեալք 
նո՛ր ժողովուրդք, եւ հայցեցէ՛ք ՚ի 
Քրիստոսէ, զի շնորհեսցէ զսա մեզ 
ընդ երկայն աւուրս։ ֍

Aysor Kahanayabed jshmarid 
asdvadzayin orinokn badvyal՝ 
gankne zkaṙangyoon seghan 
khachin, arjhanabes badarakyal՝ 
pashkhe zmarmin yev zaryoon 
Dyaṙn. makrabes mertzetsaro՛ok, 
prgyalk no՛r jhoghovoortk, 
yev haytsetse՛k ՚i Krisdose, zi 
shnorhestse zsa mez ŭnt yergayn 
avoors: ֍

Today the True High Priest [Jesus 
Christ], honoring the divine Laws, 
erects the four‑cornered table in 
the sign of the Cross; worthily 
being offered, the table distributes 
the Body and Blood of the Lord; 
cleanly approach, O saved, new 
people! and look upon Christ that 
He may grace us with the length of 
days. ֍
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Ճաշու Սաղմոս Ճաշու Սաղմոս (ՃԺԷ) Jashoo Saghmos Jashoo Saghmos (117) Midday Psalm Midday Psalm (117)

Կցորդ. Այսօր է, զոր արար Տէր. 
եկայք ցնծասցուք եւ ուրախ եղիցուք 
՚ի սմա։

Gtsort. Aysor e, zor arar Der. 
yegayk tsndzastsook yev oorakh 
yeghitsook ՚i sma:

Response. 24 This is the day the 
Lord made; Let us greatly rejoice, 
and be glad in it.

Փոխ. Խոստովա՛ն եղերուք Տեառն, զի 
բարի է, զի յաւիտեան է ողորմութիւն 
Նորա։

Pokh. Khosdova՛n yegherook 
Dyaṙn, zi pari e, zi havidyan e 
voghormootyoon Nora:

Antiphon. 1 Let us give thanks to 
the Lord, for He is good; For His 
mercy endures forever.

Ասասցէ տունն Իսրայելի, զի բարի է, 
զի յաւիտեան է ողորմութիւն Նորա։

Asastse doonn Israyeli, zi pari e, zi 
havidyan e voghormootyoon Nora:

2 Let the house of Israel say that 
He is good, For His mercy endures 
forever.

Ասասցէ տունն Ահարոնի, զի բարի է, 
զի յաւիտեան է ողորմութիւն Նորա։

Asastse doonn Aharoni, zi pari 
e, zi havidyan e voghormootyoon 
Nora:

3 Let the house of Aaron say that 
He is good, For His mercy endures 
forever.

Ասասցեն երկիւղածք Տեառն, զի 
բարի է, զի յաւիտեան է ողորմութիւն 
Նորա։

Asastsen yergyooghadzk 
Dyaṙn, zi pari e, zi havidyan e 
voghormootyoon Nora:

4 Let all who fear the Lord say 
that He is good, For His mercy 
endures forever.

՚Ի նեղութեան իմում ես առ Տէր 
կարդացի, եւ լուաւ ինձ յանդորր։

՚I neghootyan imoom yes aṙ Der 
gartatsi, yev lvav intz hantorr:

5 In affliction I called upon 
the Lord, And He heard me in 
tranquility.

Տէր է իմ օգնական, եւ ես ոչ երկեայց. 
զի՞ արասցէ ինձ մարդ։

Der e im oknagan, yev yes voch 
yergyayts. zi՞ arastse intz mart:

6 The Lord is my helper; I shall 
not be afraid of what man will do 
to me.

Տէր է իմ օգնական, եւ ես տեսից ՚ի 
թշնամիս իմ։

Der e im oknagan, yev yes desits ՚i 
tshnamis im:

7 The Lord is my helper; I shall 
look upon my enemies.

Բարի է յուսալ ՚ի Տէր, քան յուսալ ՚ի 
մարդիկ. բարի է յուսալ ՚ի Տէր, քան 
յուսալ յիշխանս։

Pari e hoosal ՚i Der, kan hoosal ՚i 
martig. pari e hoosal ՚i Der, kan 
hoosal hishkhans:

8 It is good to trust in the Lord 
Rather than to trust in man; 9 It 
is good to hope in the Lord Rather 
than to hope in rulers.
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Ամենայն ազինք շրջեցան զինեւ, եւ 
անուամբ Տեառն յաղթեցի նոցա։

Amenayn azink shrchetsan zinev, 
yev anvamp Dyaṙn haghtetsi 
notsa:

10 All the nations surrounded 
me, But in the name of the Lord I 
defended myself against them;

Շրջելով շրջեցան զինեւ եւ 
պաշարեցին զիս ՚ի միասին, եւ 
անուամբ Տեառն վանեցի զնոսա։

Shrchelov shrchetsan zinev yev 
basharetsin zis ՚i miasin, yev 
anvamp Dyaṙn vanetsi znosa:

11 They circled and surrounded 
me, But in the name of the Lord I 
defended myself against them;

Շուրջ եղեն զինեւ որպէս մեղուք, 
վառեցան բորբոքեցան որպէս փուշք 
՚ի հուր, եւ անուամբ Տեառն մերժեցի 
զնոսա։

Shoorch yeghen zinev vorbes 
meghook, vaṙetsan porpoketsan 
vorbes pooshk ՚i hoor, yev anvamp 
Dyaṙn merjhetsi znosa:

12 They surrounded me like bees 
around a honeycomb, And they 
were inflamed like fire in a thorn 
bush; But in the name of the Lord 
I defended myself against them.

՚Ի մերժելն դրդուեցայ եւ եղէ մերձ ՚ի 
գլորել, եւ Տէր ընկալաւ զիս։

՚I merjheln trtvetsa yev yeghe 
mertz ՚i klorel, yev Der ŭngalav zis:

13 I was shoved and disheartened, 
that I might fall, But the Lord took 
hold of me.

Զօրութիւն իմ եւ օգնութիւն իմ Տէր, 
եւ եղեւ ինձ ՚ի փրկութիւն։

Zorootyoon im yev oknootyoon im 
Der, yev yeghev intz ՚i prgootyoon:

14 The Lord is my strength and 
my song, And He became my 
salvation.

Ձայն ցնծութեան փրկութեան ՚ի 
յարկս արդարոց։

Tzayn tsndzootyan prgootyan ՚i 
hargs artarots:

15 The sound of exceeding joy and 
salvation is in the tents of the 
righteous;

Աջ Տեառն արար զօրութիւն. աջ 
Տեառն բարձր արար զիս. եւ աջ 
Տեառն արար զօրութիւն։

Ach Dyaṙn arar zorootyoon. ach 
Dyaṙn partzr arar zis. yev ach 
Dyaṙn arar zorootyoon:

The right hand of the Lord worked 
its power, and 16 the right hand 
of the Lord exalted me; The right 
hand of the Lord worked its power.

Ոչ մեռայց, այլ կեցից եւ պատմեցից 
զգործս Տեառն։

Voch meṙayts, ayl getsits yev 
badmetsits zkordzs Dyaṙn:

17 I shall not die, but live, And tell 
of the Lord’s works.

Խրատելով խրատեաց զիս Տէր եւ ՚ի 
մահ ոչ մատնեաց։

Khradelov khradyats zis Der yev ՚i 
mah voch madnyats:

18 The Lord chastened and 
corrected me, But He did not give 
me up to death.
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Բացէ՛ք ինձ զդրունս արդարութեան, 
զի մտից ընդ այն եւ խոստովան եղէց 
Տեառն։

Patse՛k intz ztroons artarootyan, 
zi mdits ŭnt ayn yev khosdovan 
yeghets Dyaṙn:

19 Open the gates of righteousness 
to me; I will enter and give thanks 
to the Lord.

Այս դուռն Տեառն է, եւ արդարք 
մտանեն ընդ սա։

Ays tooṙn Dyaṙn e, yev artark 
mdanen ŭnt sa:

20 This is the gate of the Lord; The 
righteous shall go in through it.

Խոստովան եղէց Քեզ, Տէ՛ր, զի լուար 
ինձ եւ եղեր ինձ ՚ի փրկութիւն։

Khosdovan yeghets Kez, De՛r, 
zi lvar intz yev yegher intz ՚i 
prgootyoon:

21 I will give thanks to You, for 
You heard me, And You became 
my salvation.

Վէմն, զոր անարգեցին շինողքն, նա 
եղեւ գլուխ անկեան։

Vemn, zor anarketsin shinoghkn, 
na yeghev klookh angyan:

22 The stone the builders rejected, 
the same became the head of the 
corner;

՚Ի Տեառնէ եղեւ այս, եւ է սքանչելի 
առաջի աչաց մերոց։

՚I Dyaṙne yeghev ays, yev e 
skancheli aṙachi achats merots:

23 And this came about from the 
Lord, And it is wonderful in our 
eyes.

Այսօր է, զոր արար Տէր. եկայք 
ցնծասցուք եւ ուրախ եղիցուք ՚ի սմա։

Aysor e, zor arar Der. yegayk 
tsndzastsook yev oorakh 
yeghitsook ՚i sma:

24 This is the day the Lord made; 
Let us greatly rejoice, and be glad 
in it.

Ո՛ Տէր, փրկեա՛, ո՛ Տէր, առաջնորդեա՛. 
օրհնեա՜լ, որ գալոցդ ես յանուն 
Տեառն, եւ օրհնեցաք զՔեզ ՚ի տանէ 
Տեառն։ 

Vo՛ Der, prgya՛, vo՛ Der, 
aṙachnortya՛. orhnya՜l, vor kalotst 
yes hanoon Dyaṙn, yev orhnetsak 
zKez ՚i dane Dyaṙn: 

25 O Lord, save; O Lord, lead. 
26 Blessed are you who come in 
the Name of the Lord; We blessed 
you from the house of the Lord.

Տէր Աստուած մեր երեւեցաւ մեզ. 
արարէ՛ք տօնս ուրախութեան 
կանխաւ մինչեւ յանկիւնս սեղանոյ։

Der Asdvadz mer yerevetsav 
mez. arare՛k dons oorakhootyan 
gankhav minchev hangyoons 
seghano։

27 God is the Lord, and He 
revealed Himself to us; Appoint a 
feast for yourselves, decked with 
branches, Even to the horns of the 
altar.
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Աստուած իմ ես Դու, եւ խոստովան 
եղէց Քեզ. Աստուած իմ ես Դու, եւ 
բարձր արարից զՔեզ։

Asdvadz im yes Too, yev 
khosdovan yeghets Kez. Asdvadz 
im yes Too, yev partzr ararits 
zKez:

28 You are my God, and I will give 
thanks to You; You are my God, 
and I shall exalt You; 

Խոստովան եղէց Քեզ, Տէ՛ր, զի լուար 
ինձ եւ եղեր ինձ ՚ի փրկութիւն։

Khosdovan yeghets Kez, De՛r, 
zi lvar intz yev yegher intz ՚i 
prgootyoon:

I will give thanks to You, for You 
heard me; And You became my 
salvation.

Խոստովան եղերուք Տեառն, զի բարի 
է, զի յաւիտեան է ողորմութիւն 
Նորա։ ֍

Khosdovan yegherook Dyaṙn, 
zi pari e, zi havidyan e 
voghormootyoon Nora: ֍

29 Give thanks to the Lord, for He 
is good; For His mercy endures 
forever. ֍

Ընթերցուածս յԱռակաց Սողոմոնի Ընթերցուածս յԱռակաց Սողոմոնի 
9.1‑6 (ARWA)

Ŭntertsvadzs hAṙagats Ŭntertsvadzs hAṙagats 
Soghomoni Soghomoni 9.1‑6 (ARWA)

A reading from the Proverbs of A reading from the Proverbs of 
Solomon Solomon 9.1‑6 (NKJV)

1 Իմաստութիւնը իր տունը շինեց, Ու 
իր եօթը սիւները կանգնեցուց,

1 Imasdootyoonŭ ir doonŭ shinets, 
Oo ir yotŭ syoonerŭ ganknetsoots,

1 Wisdom has built her house, She 
has hewn out her seven pillars;

2 Իր անասունները մորթեց, իր գինին 
խառնեց, Ու իր սեղանը պատրաստեց։

2 Ir anasoonnerŭ mortets, ir 
kinin khaṙnets, Oo ir seghanŭ 
badrasdets:

2 She has slaughtered her meat, 
She has mixed her wine, She has 
also furnished her table.

3 Անիկա իր աղախինները ղրկեց, Որ 
քաղաքին բարձր տեղերը կանչեն.

3 Aniga ir aghakhinnerŭ ghrgets, 
Vor kaghakin partzr degherŭ 
ganchen.

3 She has sent out her maidens, 
She cries out from the highest 
places of the city,

4 «Ով որ պարզամիտ է, թող հոս 
գայ»։ Ու պակասամիտ եղողին ըսեն.

4 «Ov vor barzamid e, togh hos 
ka»: Oo bagasamid yeghoghin 
ŭsen.

4 “Whoever is simple, let him turn 
in here!” As for him who lacks 
understanding, she says to him,

5 «Եկէ՛ք, իմ հացէս կերէ՛ք, Ու 
խառնած գինիէս խմեցէ՛ք։

5 «Yege՛k, im hatses gere՛k, Oo 
khaṙnadz kinies khmetse՛k:

5 “Come, eat of my bread, And 
drink of the wine I have mixed.

6 Յիմարութիւնը թողուցէ՛ք, որպէս 
զի ապրիք, Ու խոհեմութեան ճամբուն 
մէջ քալեցէ՛ք»։ ֍

6 Himarootyoonŭ toghootse՛k, 
vorbes zi abrik, Oo khohemootyan 
jampoon mech kaletse՛k»: ֍

6 Forsake foolishness and live, And 
go in the way of understanding. ֍
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Ընթերցուածս ՚ի Զաքարիայ Ընթերցուածս ՚ի Զաքարիայ 
մարգարէէ մարգարէէ 3.7‑4.9 (ARWA)

Ŭntertsvadzs ՚i Zakaria Ŭntertsvadzs ՚i Zakaria 
markaréé markaréé 3.7‑4.9 (ARWA)

A reading from the Prophecy of A reading from the Prophecy of 
Zechariah Zechariah 3.7‑4.9 (NKJV)

7 ‘Եթէ իմ ճամբաներուս մէջ քալես ու 
իմ հրամաններս պահես, այն ատեն 
դուն իմ տունս պիտի կառավարես եւ 
իմ սրահներս պիտի պահես։ Քեզի այս 
ներկաներուն մէջէն գործակիցներ՝ ՝ 
պիտի տամ’։

7 ‘Yete im jampaneroos mech kales 
oo im hramanners bahes, ayn 
aden toon im doons bidi gaṙavares 
yev im srahners bidi bahes: 
Kezi ays nerganeroon mechen 
kordzagitsner՝ ՝ bidi dam’:

7 “Thus says the LORD of hosts: ‘If 
you will walk in My ways, And if 
you will keep My command, Then 
you shall also judge My house, And 
likewise have charge of My courts; 
I will give you places to walk 
Among these who stand here.

8 Հիմա մտի՛կ ըրէք, ո՛վ Յեսու մեծ 
քահանայ, դուն ու քու առջեւդ նստող 
բարեկամներդ, քանզի անոնք իբր 
նշան տրուած մարդիկ են։ Վասն զի 
ահա ես իմ ծառաս Շառաւիղը պիտի 
բերեմ։

8 Hima mdi՛g ŭrek, o՛v Hesoo 
medz kahana, toon oo koo aṙchevt 
nsdogh paregamnert, kanzi anonk 
ipr nshan drvadz martig yen: Vasn 
zi aha yes im dzaṙas Shaṙavighŭ 
bidi perem:

8 ‘Hear, O Joshua, the high priest, 
You and your companions who 
sit before you, For they are a 
wondrous sign; For behold, I am 
bringing forth My Servant the 
BRANCH.

9 Եւ Յեսուին առջեւ դրուած քարին 
վրայ եօթը աչք պիտի ըլլայ։ Ես անոր 
վրայ արձանագրութիւն մը պիտի 
փորագրեմ», կ՚ըսէ զօրքերու Տէրը։ 
«Այն երկրին անօրէնութիւնը մէկ 
օրուան մէջ պիտի վերցնեմ։

9 Yev Hesvin aṙchev trvadz karin 
vra yotŭ achk bidi ŭlla: Yes anor 
vra artzanakrootyoon mŭ bidi 
porakrem», g՚ŭse zorkeroo Derŭ: 
«Ayn yergrin anorenootyoonŭ meg 
orvan mech bidi vertsnem:

9 For behold, the stone That I 
have laid before Joshua: Upon the 
stone are seven eyes. Behold, I will 
engrave its inscription,’ Says the 
LORD of hosts, ‘And I will remove 
the iniquity of that land in one 
day.

10 Այն օրը, կ՚ըսէ զօրքերու Տէրը, 
ձեզմէ ամէն մէկը իր դրացին իր 
որթատունկին ու թզենիին տակ 
պիտի հրաւիրէ»։

10 Ayn orŭ, g՚ŭse zorkeroo Derŭ, 
tzezme amen megŭ ir tratsin ir 
vortadoongin oo tzeniin dag bidi 
hravire»:

10 In that day,’ says the LORD 
of hosts, ‘Everyone will invite his 
neighbor Under his vine and under 
his fig tree.’”

1 Ինծի հետ խօսող հրեշտակը 
դարձաւ եւ զիս իր քունէն արթնցնող 
մարդու պէս արթնցուց։

1 Indzi hed khosogh hreshdagŭ 
tartzav yev zis ir koonen 
artntsnogh martoo bes artntsoots:

1 Now the angel who talked with 
me came back and wakened me, as 
a man who is wakened out of his 
sleep.
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2 Ու ինծի ըսաւ. «Ի՞նչ կը տեսնես»։ 
Ու ըսի. «Կը տեսնեմ զուտ ոսկիէ 
աշտանակ մը։ Անոր վրայ բաժակ մը, 
որուն վրայ՝ եօթը ճրագ։ Անոր վրայի 
եօթը ճրագներուն համար եօթը 
խողովակ կայ։

2 Oo indzi ŭsav. «I՞nch gŭ desnes»: 
Oo ŭsi. «Gŭ desnem zood vosgie 
ashdanag mŭ: Anor vra pajhag 
mŭ, voroon vra՝ yotŭ jrak: Anor 
vrayi yotŭ jrakneroon hamar yotŭ 
khoghovag ga:

2 And he said to me, “What do you 
see?” So I said, “I am looking, and 
there is a lampstand of solid gold 
with a bowl on top of it, and on 
the stand seven lamps with seven 
pipes to the seven lamps.

3 Անոր քով երկու ձիթենի կայ, մէկը 
բաժակին աջ կողմը ու միւսը ձախ 
կողմը»։

3 Anor kov yergoo tziteni ga, megŭ 
pajhagin ach goghmŭ oo myoosŭ 
tzakh goghmŭ»:

3 “Two olive trees are by it, one at 
the right of the bowl and the other 
at its left.”

4 Եւ ինծի հետ խօսող հրեշտակին 
հարցուցի. «Ասոնք ի՞նչ են, ո՛վ տէր 
իմ»։

4 Yev indzi hed khosogh 
hreshdagin hartsootsi. «Asonk i՞nch 
yen, o՛v der im»:

4 So I answered and spoke to the 
angel who talked with me, saying, 
“What are these, my lord?”

5 Ինծի հետ խօսող հրեշտակը 
պատասխան տուաւ ու ինծի ըսաւ. 
«Ասոնց ինչ ըլլալը չե՞ս գիտեր»։ Ես 
ըսի. «Ո՛չ, ով տէր իմ»։

5 Indzi hed khosogh hreshdagŭ 
badaskhan dvav oo indzi ŭsav. 
«Asonts inch ŭllalŭ che՞s kider»: 
Yes ŭsi. «Vo՛ch, ov der im»:

5 Then the angel who talked with 
me answered and said to me, “Do 
you not know what these are?” 
And I said, “No, my lord.”

6 Եւ ան ինծի խօսեցաւ՝ ըսելով. «Այս 
է Տէրոջը խօսքը, որ Զօրաբաբէլին 
կ՚ըսուի. ‘Զօրութեամբ չէ եւ ուժով չէ, 
Հապա իմ Հոգիովս’, կ՚ըսէ զօրքերու 
Տէրը։

6 Yev an indzi khosetsav՝ ŭselov. 
«Ays e Derochŭ khoskŭ, vor 
Zorapapelin g՚ŭsvi. ‘Zorootyamp 
che yev oojhov che, Haba im 
Hokiovs’, g՚ŭse zorkeroo Derŭ:

6 So he answered and said to me: 
“This is the word of the LORD to 
Zerubbabel: ‘Not by might nor by 
power, but by My Spirit,’ Says the 
LORD of hosts.

7 ‘Դո՛ւն, ո՛վ մեծ լեռ, ո՞վ ես։ 
Զօրաբաբէլին առջեւ դաշտ պիտի 
ըլլաս։ Գլխաւոր քարը ինք պիտի 
հանէ՛։ Ու պիտի աղաղակեն. ‘Շնո՜րհք, 
շնո՜րհք անոր’։

7 ‘To՛on, o՛v medz leṙ, o՞v yes: 
Zorapapelin aṙchev tashd bidi 
ŭllas: Klkhavor karŭ ink bidi hane՛: 
Oo bidi aghaghagen. ‘Shno՜rhk, 
shno՜rhk anor’:

7 ‘Who are you, O great mountain? 
Before Zerubbabel you shall 
become a plain! And he shall bring 
forth the capstone With shouts of 
“Grace, grace to it!”’”

8 Դարձեալ Տէրոջը խօսքը ինծի եղաւ՝ 
ըսելով.

8 Tartzyal Derochŭ khoskŭ indzi 
yeghav՝ ŭselov.

8 Moreover the word of the LORD 
came to me, saying:
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9 «Զօրաբաբէլին ձեռքերը հիմնեցին 
այս տունը, Անոր ձեռքերը պիտի 
լրացնեն զանիկա, Որպէս զի գիտնաս 
թէ զօրքերու Տէրը զիս քեզի ղրկած 
է։ ֍

9 «Zorapapelin tzeṙkerŭ himnetsin 
ays doonŭ, Anor tzeṙkerŭ bidi 
lratsnen zaniga, Vorbes zi kidnas 
te zorkeroo Derŭ zis kezi ghrgadz 
e: ֍

9 “The hands of Zerubbabel Have 
laid the foundation of this temple; 
His hands shall also finish it. Then 
you will know That the LORD of 
hosts has sent Me to you. ֍

Ընթերցուածս Պօղոսի Ընթերցուածս Պօղոսի 
առաքելոյն յԵբրայեցւոց թղթոյն առաքելոյն յԵբրայեցւոց թղթոյն 

9.1‑10 (ARWA)

Ŭntertsvadzs Boghosi aṙakelooyn Ŭntertsvadzs Boghosi aṙakelooyn 
hEprayetsvots tghtooyn hEprayetsvots tghtooyn 

9.1‑10 (ARWA)

A reading from the letter of A reading from the letter of 
Apostle Paul to the Hebrews Apostle Paul to the Hebrews 

9.1‑10 (NKJV)

1 Արդարեւ, առաջին Ուխտը եւս իրեն 
յատուկ պաշտամունքի կանոններ եւ 
երկրաւորսրբարան մը ունէր, երկու 
մասերէ բաղկացած։

1 Artarev, aṙachin Ookhdŭ 
yevs iren hadoog bashdamoonki 
ganonner yev yergravorsrparan 
mŭ ooner, yergoo masere 
paghgatsadz:

1 Then indeed, even the first 
covenant had ordinances of divine 
service and the earthly sanctuary.

2 Նախ կար վրանին առաջին սրահը, 
Սրբութիւն կոչուած, ուր կային 
աշտանակը եւ առաջաւորութեան 
հացերուն սեղանը։

2 Nakh gar vranin aṙachin srahŭ, 
Srpootyoon gochvadz, oor gayin 
ashdanagŭ yev aṙachavorootyan 
hatseroon seghanŭ:

2 For a tabernacle was prepared: 
the first part, in which was the 
lampstand, the table, and the 
showbread, which is called the 
sanctuary;

3 Ապա, երկրորդ վարագոյրին ետին՝ 
կար վրանին միւս սրահը, Սրբութիւն 
Սրբութեանց կոչուածը,

3 Aba, yergrort varakooyrin 
yedin՝ gar vranin myoos 
srahŭ, Srpootyoon Srpootyants 
gochvadzŭ,

3 and behind the second veil, the 
part of the tabernacle which is 
called the Holiest of All,



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 11 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

4 ուր կային ոսկեայ սեղանը՝ 
խունկ ծխելու համար եւ Ուխտի 
Տապանակը՝ ներսէն ու դուրսէն 
ոսկեպատ։ Այս Տապանակին մէջ 
կը պահուէին մանանայով լեցուն 
ոսկեայ սափորը, Ահարոնի ծաղկած 
գաւազանը եւ Ուխտի տասնաբանեայ 
պատուիրաններուն քարէ 
տախտակները։

4 oor gayin vosgya seghanŭ՝ 
khoong dzkheloo hamar yev 
Ookhdi Dabanagŭ՝ nersen oo 
toorsen vosgebad: Ays Dabanagin 
mech gŭ bahvein mananayov 
letsoon vosgya saporŭ, Aharoni 
dzaghgadz kavazanŭ yev Ookhdi 
dasnapanya badviranneroon kare 
dakhdagnerŭ:

4 which had the golden censer and 
the ark of the covenant overlaid 
on all sides with gold, in which 
were the golden pot that had the 
manna, Aaron's rod that budded, 
and the tablets of the covenant;

5 Տապանակին վրայ կային 
Աստուծոյ փառքը ներկայացնող 
քերովբէները, որոնք իրենց թեւերով 
հովանի կ’ընէին Քաւութիւն 
կոչուած կափարիչին վրայ։ Ուրիշ 
մանրամասնութիւններու մասին 
խօսիլ չեմ ուզեր հիմա։

5 Dabanagin vra gayin 
Asdoodzo paṙkŭ nergayatsnogh 
kerovpenerŭ, voronk irents 
teverov hovani g’ŭnein Kavootyoon 
gochvadz gaparichin vra: Oorish 
manramasnootyoonneroo masin 
khosil chem oozer hima:

5 and above it were the cherubim 
of glory overshadowing the mercy 
seat. Of these things we cannot 
now speak in detail.

6 Սրբարանը այդպէս յարդարուած էր 
ուրեմն։ Քահանաներ պաշտամունքը 
կատարելու համար մշտականօրէն կը 
մտնէին վրանին առաջին սրահը։

6 Srparanŭ aytbes hartarvadz 
er ooremn: Kahananer 
bashdamoonkŭ gadareloo hamar 
mshdaganoren gŭ mdnein vranin 
aṙachin srahŭ:

6 Now when these things had 
been thus prepared, the priests 
always went into the first part of 
the tabernacle, performing the 
services.

7 Բայց երկրորդ սրահը միայն 
քահանայապետը կը մտնէր, 
տարին մէկ անգամ, այն ալ՝ իր 
եւ ժողովուրդին անգիտութեամբ 
գործած մեղքերուն փոխարէն՝ զոհի 
արիւնը մատուցանելու համար 
Աստուծոյ։

7 Payts yergrort srahŭ miayn 
kahanayabedŭ gŭ mdner, darin 
meg ankam, ayn al՝ ir yev 
jhoghovoortin ankidootyamp 
kordzadz meghkeroon pokharen՝ 
zohi aryoonŭ madootsaneloo 
hamar Asdoodzo։

7 But into the second part the high 
priest went alone once a year, not 
without blood, which he offered for 
himself and for the people's sins 
committed in ignorance;
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8 Այդ բոլորով Սուրբ Հոգին ցոյց կու 
տար, թէ որքան ատեն որ վրանին 
առաջին սրահը կանգուն կը մնար՝ 
բուն Սրբարանին մուտքը մեր առջեւ 
փակ էր,

8 Ayt polorov Soorp Hokin tsooyts 
goo dar, te vorkan aden vor vranin 
aṙachin srahŭ gankoon gŭ mnar՝ 
poon Srparanin moodkŭ mer 
aṙchev pag er,

8 the Holy Spirit indicating this, 
that the way into the Holiest of 
All was not yet made manifest 
while the first tabernacle was still 
standing.

9 ինչ որ խորհրդանշականօրէն 
կը ցուցնէ՝ թէ ներկայիս այդ 
Սրբարանը բաց է մեր առջեւ։ Այնտեղ 
մատուցուած նուէրներն ու զոհերը 
չէին կրնար մաքրել պաշտամունքը 
մատուցանողին խղճմտանքը,

9 inch vor khorhrtanshaganoren 
gŭ tsootsne՝ te nergayis ayt 
Srparanŭ pats e mer aṙchev: 
Ayndegh madootsvadz nvernern 
oo zoherŭ chein grnar makrel 
bashdamoonkŭ madootsanoghin 
khghjmdankŭ,

9 It was symbolic for the present 
time in which both gifts and 
sacrifices are offered which cannot 
make him who performed the 
service perfect in regard to the 
conscience—

10 որովհետեւ միայն ուտելիքի, 
խմելիքի եւ ծիսական պէսպէս 
լուացումներու կապուած էին։ Եւ 
այդ մարմնական կարգերը ՚ի զօրու 
էին մինչեւ ուղղութեան, այսինքն 
նոր կարգերու հաստատման 
ժամանակը։ ֍

10 vorovhedev miayn oodeliki, 
khmeliki yev dzisagan besbes 
lvatsoomneroo gabvadz ein: 
Yev ayt marmnagan garkerŭ ՚i 
zoroo ein minchev ooghghootyan, 
aysinkn nor garkeroo hasdadman 
jhamanagŭ: ֍

10 concerned only with foods and 
drinks, various washings, and 
fleshly ordinances imposed until 
the time of reformation. ֍
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Ալէլուիա։ Ալէլուիա։Ալէլուիա։ Ալէլուիա։ Alleluia: Alleluia:Alleluia: Alleluia: Alleluia. Alleluia.Alleluia. Alleluia.

Որպէս սիրելիք են յարկք Քո, Տէ՛ր 
զօրութեանց, ցանկայ եւ փափաքի 
անձն իմ ՚ի գաւիթս Քո։

Vorbes sirelik yen hargk Ko, De՛r 
zorootyants, tsanga yev papaki 
antzn im ՚i kavits Ko:

How lovely is Your tabernacle, O 
Lord of hosts! My soul longs, yes, 
even faints For the courts of the 
LORD;

Սիրտ իմ եւ մարմին իմ ցնծասցեն առ 
Աստուած կենդանի։ ֍

Sird im yev marmin im 
tsndzastsen aṙ Asdvadz gentani: ֍

My heart and my flesh cry out for 
the living God. (Psalm 83)

Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանիս Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանիս 
Յիսուսի Քրիստոսի ըստ Յովհաննու Յիսուսի Քրիստոսի ըստ Յովհաննու 

10.22‑30 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Srpo Avedaranis Ŭntertsvadzs Srpo Avedaranis 
Hisoosi Krisdosi ŭsd Hovhannoo Hisoosi Krisdosi ŭsd Hovhannoo 

10.22‑30 (ARWZ)

The Holy Gospel of Jesus The Holy Gospel of Jesus 
Christ according to St. John Christ according to St. John 

10.22‑30 (NKJV)

22 Ձմեռ էր. Երուսաղէմի 
մէջ տաճարին նաւակատիքի 
տօնակատարութիւնը տեղի 
կ’ունենար։

22 Tzmeṙ er. Yeroosaghemi 
mech dajarin navagadiki 
donagadarootyoonŭ deghi 
g’oonenar:

22 Now it was the Feast of 
Dedication in Jerusalem, and it 
was winter.

23 Յիսուս տաճարին Սողոմոնի 
սիւնագաւիթին մէջ կ’երթեւեկէր,

23 Hisoos dajarin Soghomoni 
syoonakavitin mech g’erteveger,

23 And Jesus walked in the 
temple, in Solomon's porch.

24 երբ իր շուրջ հաւաքուեցան 
Հրեաները եւ հարցուցին.‑ Մինչեւ ե՞րբ 
մեր հոգին պիտի հանես. եթէ դուն ես 
Քրիստոսը՝ յստակ ըսէ մեզի։

24 yerp ir shoorch havakvetsan 
Hryanerŭ yev hartsootsin.‑ 
Minchev ye՞rp mer hokin bidi 
hanes. yete toon yes Krisdosŭ՝ 
hsdag ŭse mezi:

24 Then the Jews surrounded Him 
and said to Him, “How long do You 
keep us in doubt? If You are the 
Christ, tell us plainly.”

25 Յիսուս պատասխանեց.‑ Արդէն 
իսկ ձեզի ըսած եմ, սակայն չէք 
հաւատար։ Այն գործերը որ Հօրս 
անունով կը կատարեմ, անոնք իսկ կը 
վկայեն՝ թէ ով եմ ես։

25 Hisoos badaskhanets.‑ Arten 
isg tzezi ŭsadz yem, sagayn chek 
havadar: Ayn kordzerŭ vor Hors 
anoonov gŭ gadarem, anonk isg gŭ 
vgayen՝ te ov yem yes:

25 Jesus answered them, “I told 
you, and you do not believe. The 
works that I do in My Father's 
name, they bear witness of Me.

26 Բայց դուք չէք հաւատար, 
որովհետեւ իմ ոչխարներէս չէք։

26 Payts took chek havadar, 
vorovhedev im vochkharneres 
chek:

26 “But you do not believe, because 
you are not of My sheep, as I said 
to you.
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27 Ես ոչխարներս կը ճանչնամ. 
անոնք ձայնս կը լսեն եւ կը հետեւին 
ինծի,

27 Yes vochkharners gŭ janchnam. 
anonk tzayns gŭ lsen yev gŭ 
hedevin indzi,

27 “My sheep hear My voice, and I 
know them, and they follow Me.

28 եւ ես անոնց յաւիտենական 
կեանք կու տամ. անոնք բնաւ պիտի 
չկորսուին։ Ոչ ոք պիտի կարենայ 
զանոնք յափշտակել իմ ձեռքէս։

28 yev yes anonts havidenagan 
gyank goo dam. anonk pnav bidi 
chgorsvin: Voch vok bidi garena 
zanonk hapshdagel im tzeṙkes:

28 “And I give them eternal life, 
and they shall never perish; 
neither shall anyone snatch them 
out of My hand.

29 Հայրս այդ ոչխարները ինծի 
տուաւ, եւ ոչ ոք կրնայ յափշտակել 
զանոնք իմ Հօրս ձեռքէն, որովհետեւ 
Հայրս բոլորէն աւելի մեծ է։

29 Hayrs ayt vochkharnerŭ 
indzi dvav, yev voch vok grna 
hapshdagel zanonk im Hors 
tzeṙken, vorovhedev Hayrs poloren 
aveli medz e:

29 “My Father, who has given 
them to Me, is greater than all; 
and no one is able to snatch them 
out of My Father's hand.

30 Ես եւ Հայրս մէկ ենք։ ֍ 30 Yes yev Hayrs meg yenk: ֍ 30 “I and My Father are one.” ֍


