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Տօն Սրբոյ Եկեղեցւոյ ՚ի Տօն Սրբոյ Եկեղեցւոյ ՚ի 
Նաւակատիս Սրբոյ ԽաչինՆաւակատիս Սրբոյ Խաչին

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

Feast of Holy Church in the Feast of Holy Church in the 
Dedication of Holy CrossDedication of Holy Cross

Առակաց 3:9-17 (ARWA)Առակաց 3:9-17 (ARWA) Aṙagats 3:9-17 (ARWA)Aṙagats 3:9-17 (ARWA) Proverbs 3:9-17 (NKJV)Proverbs 3:9-17 (NKJV)

9 Տէրը պատուէ քու ստացուածքովդ եւ քու 
բոլոր բերքերուդ երախայրիներով

9 Derŭ badve koo sdatsvadzkovt yev koo 
polor perkeroot yerakhayrinerov

9 Honor the LORD with your 
possessions, And with the firstfruits of 
all your increase;

10 Եւ քու շտեմարաններդ առատութիւնով 
պիտի լեցուին Ու հնձաններէդ նոր գինին 
դուրս պիտի թափի։

10 Yev koo shdemarannert 
aṙadootyoonov bidi letsvin Oo 
hntzanneret nor kinin toors bidi tapi:

10 So your barns will be filled with 
plenty, And your vats will overflow with 
new wine.

11 Որդեա՛կ իմ, Տէրոջը խրատը մի՛ անարգեր 
Ու անոր յանդիմանութենէն մի՛ թուլնար.

11 Vortya՛g im, Derochŭ khradŭ mi՛ 
anarker Oo anor hantimanootenen mi՛ 
toolnar.

11 My son, do not despise the chastening 
of the LORD, Nor detest His correction;

12 Վասն զի Տէրը իր սիրածը կը խրատէ, 
Ինչպէս հայր մը իր սիրական զաւկին կ՚ընէ։

12 Vasn zi Derŭ ir siradzŭ gŭ khrade, 
Inchbes hayr mŭ ir siragan zavgin g՚ŭne:

12 For whom the LORD loves He 
corrects, Just as a father the son in 
whom he delights.

13 Երանի՜ այն մարդուն, որ իմաստութիւն 
կը գտնէ Ու այն մարդուն, որ հանճար կը 
ստանայ.

13 Yerani՜ ayn martoon, vor 
imasdootyoon gŭ kdne Oo ayn martoon, 
vor hanjar gŭ sdana.

13 Happy is the man who finds wisdom, 
And the man who gains understanding;

14 Վասն զի անոր շահը արծաթի շահէն 
աղէկ է Ու անոր արդիւնքը՝ զուտ ոսկիէն։

14 Vasn zi anor shahŭ ardzati shahen 
agheg e Oo anor artyoonkŭ՝ zood 
vosgien:

14 For her proceeds are better than the 
profits of silver, And her gain than fine 
gold.

15 Անիկա գոհարներէն պատուական է 
Եւ քու բոլոր ցանկալի բաներդ չեն կրնար 
անոր հաւասարիլ։

15 Aniga koharneren badvagan e Yev 
koo polor tsangali panert chen grnar 
anor havasaril:

15 She is more precious than rubies, And 
all the things you may desire cannot 
compare with her.

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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16 Անոր աջ ձեռքին մէջ՝ օրերու 
երկայնութիւն Եւ ձախ ձեռքին մէջ 
հարստութիւն ու փառք կայ։

16 Anor ach tzeṙkin mech՝ oreroo 
yergaynootyoon Yev tzakh tzeṙkin mech 
harsdootyoon oo paṙk ga։

16 Length of days is in her right hand, 
In her left hand riches and honor.

17 Անոր ճամբաները հաճոյական 
ճամբաներ են Եւ անոր բոլոր շաւիղները 
խաղաղութիւն են։

17 Anor jampanerŭ hajooyagan 
jampaner yen Yev anor polor 
shavighnerŭ khaghaghootyoon yen:

17 Her ways are ways of pleasantness, 
And all her paths are peace.

Եսայեայ 66:12-16 (ARWA)Եսայեայ 66:12-16 (ARWA) Yesayya 66:12-16 (ARWA)Yesayya 66:12-16 (ARWA) Isaiah 66:12-16 (NKJV)Isaiah 66:12-16 (NKJV)

12 Քանզի Տէրը այսպէս կ՚ըսէ. «Ահա ես 
անոր վրայ խաղաղութիւնը գետի պէս Ու 
ազգերուն փառքը յորդահոս հեղեղի պէս 
պիտի տարածեմ։ Եւ կաթով պիտի սնանիք 
եւ ձեզ գրկի վրայ պիտի կրեն Ու ծունկերու 
վրայ պիտի գգուեն ձեզ։

12 Kanzi Derŭ aysbes g՚ŭse. «Aha yes 
anor vra khaghaghootyoonŭ kedi bes Oo 
azkeroon paṙkŭ hortahos hegheghi bes 
bidi daradzem: Yev gatov bidi snanik yev 
tzez krgi vra bidi gren Oo dzoongeroo 
vra bidi kkven tzez:

12 For thus says the LORD: “Behold, 
I will extend peace to her like a river, 
And the glory of the Gentiles like a 
flowing stream. Then you shall feed; On 
her sides shall you be carried, And be 
dandled on her knees.

13 Ինչպէս մայր մը իր տղան կը 
հանգստացնէ, Այնպէս ալ ես ձեզ պիտի 
հանգստացնեմ Ու Երուսաղէմ պիտի 
մխիթարէ ձեզ։

13 Inchbes mayr mŭ ir dghan gŭ 
hanksdatsne, Aynbes al yes tzez bidi 
hanksdatsnem Oo Yeroosaghem bidi 
mkhitare tzez:

13 As one whom his mother comforts, 
So I will comfort you; And you shall be 
comforted in Jerusalem.”

14 Պիտի տեսնէք ու սրտերնիդ պիտի 
ուրախանայ Եւ ձեր ոսկորները կանանչ 
խոտի պէս պիտի ծաղկին։ Տէրոջը ձեռքը իր 
ծառաներուն վրայ Եւ անոր բարկութիւնը 
թշնամիներուն վրայ պիտի յայտնուի։

14 Bidi desnek oo srdernit bidi 
oorakhana Yev tzer vosgornerŭ gananch 
khodi bes bidi dzaghgin: Derochŭ 
tzeṙkŭ ir dzaṙaneroon vra Yev anor 
pargootyoonŭ tshnamineroon vra bidi 
haydnvi:

14 When you see this, your heart shall 
rejoice, And your bones shall flourish 
like grass; The hand of the LORD shall 
be known to His servants, And His 
indignation to His enemies.

15 Քանզի ահա Տէրը կրակով պիտի գայ։ 
Անոր կառքերը մրրիկի պէս են, Որպէս զի 
իր բարկութիւնը սրտմտութիւնով Եւ իր 
սպառնալիքը կրակի բոցով գործադրէ։

15 Kanzi aha Derŭ gragov bidi ka։ Anor 
gaṙkerŭ mrrigi bes yen, Vorbes zi ir 
pargootyoonŭ srdmdootyoonov Yev ir 
sbaṙnalikŭ gragi potsov kordzatre:

15 For behold, the LORD will come 
with fire And with His chariots, like a 
whirlwind, To render His anger with 
fury, And His rebuke with flames of fire.

16 Քանզի Տէրը կրակով ու իր սուրովը 
պիտի դատէ ամէն մարմին։ Տէրոջմէն 
սպաննուածները շատ պիտի ըլլան»։

16 Kanzi Derŭ gragov oo ir soorovŭ 
bidi tade amen marmin: Derochmen 
sbannvadznerŭ shad bidi ŭllan»:

16 For by fire and by His sword The 
LORD will judge all flesh; And the slain 
of the LORD shall be many.
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Ա. Տիմոթէոս 3:14-16 (ARWA)Ա. Տիմոթէոս 3:14-16 (ARWA) A. Dimoteos 3:14-16 (ARWA)A. Dimoteos 3:14-16 (ARWA) 1 Timothy 3:14-16 (NKJV)1 Timothy 3:14-16 (NKJV)

14 Այս բաները կը գրեմ քեզի, թէեւ կը 
յուսամ մօտերս քեզի գալ,

14 Ays panerŭ gŭ krem kezi, teyev gŭ 
hoosam moders kezi kal,

14 These things I write to you, though I 
hope to come to you shortly;

15 որպէս զի եթէ ուշանամ՝ գիտնաս 
թէ ի՛նչպէս պէտք է Աստուծոյ տանը 
մէջ պտըտիս, որ կենդանի Աստուծոյ 
եկեղեցին է, ճշմարտութեան սիւնը ու 
հաստատութիւնը։

15 vorbes zi yete ooshanam՝ kidnas 
te i՛nchbes bedk e Asdoodzo danŭ 
mech bdŭdis, vor gentani Asdoodzo 
yegeghetsin e, jshmardootyan syoonŭ oo 
hasdadootyoonŭ:

15 but if I am delayed, I write so that 
you may know how you ought to conduct 
yourself in the house of God, which is 
the church of the living God, the pillar 
and ground of the truth.

16 Յայտնապէս մեծ է 
աստուածպաշտութեան խորհուրդը. 
Աստուած մարմնով յայտնուեցաւ, Հոգիով 
արդարացաւ, հրեշտակներուն երեւցաւ, 
հեթանոսներուն մէջ քարոզուեցաւ, 
աշխարհէն ընդունուեցաւ ու փառքով 
համբարձաւ։

16 Haydnabes medz e 
asdvadzbashdootyan khorhoortŭ. 
Asdvadz marmnov haydnvetsav, Hokiov 
artaratsav, hreshdagneroon yerevtsav, 
hetanosneroon mech karozvetsav, 
ashkharhen ŭntoonvetsav oo paṙkov 
hampartzav:

16 And without controversy great is 
the mystery of godliness: God was 
manifested in the flesh, Justified in the 
Spirit, Seen by angels, Preached among 
the Gentiles, Believed on in the world, 
Received up in glory.

Յովհաննէս 10:22-42 (ARWA)Յովհաննէս 10:22-42 (ARWA) Hovhannes 10:22-42 (ARWA)Hovhannes 10:22-42 (ARWA) John 10:22-42 (NKJV)John 10:22-42 (NKJV)

22 Այն ատեն Երուսաղէմ նաւակատիքի տօն 
էր։ Ձմեռ էր։

22 Ayn aden Yeroosaghem navagadiki 
don er: Tzmeṙ er:

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

23 Եւ Յիսուս կը պտըտէր տաճարին մէջ, 
Սողոմոնին Սրահը։

23 Yev Hisoos gŭ bdŭder dajarin mech, 
Soghomonin Srahŭ:

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

24 Հրեաները անոր չորս կողմը առին 
ու ըսին անոր. «Մինչեւ ե՞րբ մեզ 
տարակուսանքի մէջ պիտի թողուս. եթէ 
Քրիստոսը դուն ես, մեզի համարձակ ըսէ»։

24 Hryanerŭ anor chors goghmŭ aṙin 
oo ŭsin anor. «Minchev ye՞rp mez 
daragoosanki mech bidi toghoos. yete 
Krisdosŭ toon yes, mezi hamartzag ŭse»:

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 պատասխան տուաւ անոնց. 
«Ձեզի ըսի ու չհաւատացիք։ Այն գործերը 
որոնք ես իմ Հօրս անունովը կը գործեմ, 
անոնք կը վկայեն ինծի համար։

25 Hisoos badaskhan dvav anonts. 
«Tzezi ŭsi oo chhavadatsik: Ayn 
kordzerŭ voronk yes im Hors anoonovŭ 
gŭ kordzem, anonk gŭ vgayen indzi 
hamar:

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, վասն զի իմ 
ոչխարներէս չէք, ինչպէս ձեզի ըսի՝՝։

26 Payts took chek havadar, vasn zi im 
vochkharneres chek, inchbes tzezi ŭsi՝՝:

26 “But you do not believe, because you 
are not of My sheep, as I said to you.
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27 Իմ ոչխարներս իմ ձայնս կը լսեն ու ես ալ 
զանոնք կը ճանչնամ ու իմ ետեւէս կու գան։

27 Im vochkharners im tzayns gŭ lsen 
oo yes al zanonk gŭ janchnam oo im 
yedeves goo kan:

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

28 Ես անոնց յաւիտենական կեանք կու 
տամ ու յաւիտեան պիտի չկորսուին եւ մէ՛կը 
իմ ձեռքէս պիտի չյափշտակէ զանոնք։

28 Yes anonts havidenagan gyank goo 
dam oo havidyan bidi chgorsvin yev 
me՛gŭ im tzeṙkes bidi ch-hapshdage 
zanonk:

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

29 Իմ Հայրս, որ զանոնք ինծի տուաւ, 
բոլորէն մեծ է եւ մէ՛կը չի կրնար իմ Հօրս 
ձեռքէն յափշտակել։

29 Im Hayrs, vor zanonk indzi dvav, 
poloren medz e yev me՛gŭ chi grnar im 
Hors tzeṙken hapshdagel:

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 ու Հայրը մէկ ենք»։ 30 Yes oo Hayrŭ meg yenk»: 30 “I and My Father are one.”

31 Այն ատեն Հրեաները նորէն քարեր 
վերցուցին, որպէս զի զանիկա քարկոծեն։

31 Ayn aden Hryanerŭ noren karer 
vertsootsin, vorbes zi zaniga kargodzen:

31 Then the Jews took up stones again 
to stone Him.

32 Յիսուս ըսաւ անոնց. «Շատ բարի գործեր 
ցուցուցի ձեզի իմ Հօրմէս, անոնցմէ ո՞ր 
գործին համար զիս կը քարկոծէք»։

32 Hisoos ŭsav anonts. «Shad pari 
kordzer tsootsootsi tzezi im Hormes, 
anontsme vo՞r kordzin hamar zis gŭ 
kargodzek»:

32 Jesus answered them, “Many good 
works I have shown you from My 
Father. For which of those works do you 
stone Me?”

33 Հրեաները պատասխան տուին անոր՝ 
ըսելով. «Բարի գործի համար քեզ չենք 
քարկոծեր, հապա հայհոյութեան համար, 
քանզի դուն որ մարդ ես, ինքզինքդ 
Աստուած կ՚ընես»։

33 Hryanerŭ badaskhan dvin anor՝ 
ŭselov. «Pari kordzi hamar kez chenk 
kargodzer, haba hayhooyootyan hamar, 
kanzi toon vor mart yes, inkzinkt 
Asdvadz g՚ŭnes»:

33 The Jews answered Him, saying, “For 
a good work we do not stone You, but for 
blasphemy, and because You, being a 
Man, make Yourself God.”

34 Յիսուս պատասխան տուաւ անոնց. «Չէ՞ 
որ ձեր օրէնքին մէջ գրուած է. ‘Ես ըսի թէ 
դուք աստուածներ էք’։

34 Hisoos badaskhan dvav anonts. «Che՞ 
vor tzer orenkin mech krvadz e. ‘Es ŭsi 
te took asdvadzner ek’:

34 Jesus answered them, “Is it not 
written in your law, ‘I said, “You are 
gods”’?

35 Եթէ աստուածներ կ՚անուանէ զանոնք, 
որոնց Աստուծոյ խօսքը տրուեցաւ, (ու 
կարելի չէ որ այն գրուածը աւրուի,)

35 Yete asdvadzner g՚anvane zanonk, 
voronts Asdoodzo khoskŭ drvetsav, (oo 
gareli che vor ayn krvadzŭ avrvi,)

35 “If He called them gods, to whom the 
word of God came (and the Scripture 
cannot be broken),
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36 հապա զայն որ Հայրը սրբեց եւ աշխարհ 
ղրկեց, դուք ինչպէ՞ս անոր կ՚ըսէք թէ՝ 
‘Հայհոյութիւն կ՚ընես’, ‘Աստուծոյ Որդի եմ’ 
ըսելուս համար։

36 haba zayn vor Hayrŭ srpets yev 
ashkharh ghrgets, took inchbe՞s anor 
g՚ŭsek te՝ ‘Hayhooyootyoon g՚ŭnes’, 
‘Asdoodzo Vorti yem’ ŭseloos hamar:

36 “do you say of Him whom the Father 
sanctified and sent into the world, ‘You 
are blaspheming,’ because I said, ‘I am 
the Son of God’?

37 Եթէ իմ Հօրս գործերը չեմ գործեր, ինծի 
մի՛ հաւատաք։

37 Yete im Hors kordzerŭ chem kordzer, 
indzi mi՛ havadak:

37 “If I do not do the works of My 
Father, do not believe Me;

38 Բայց քանի որ կը գործեմ, թէեւ ինծի չէք 
հաւատար, գոնէ գործերուս հաւատացէք, 
որպէս զի գիտնաք ու հաւատաք թէ Հայրը 
իմ մէջս է եւ ես անոր մէջ»։

38 Payts kani vor gŭ kordzem, teyev 
indzi chek havadar, kone kordzeroos 
havadatsek, vorbes zi kidnak oo havadak 
te Hayrŭ im mechs e yev yes anor 
mech»:

38 “but if I do, though you do not believe 
Me, believe the works, that you may 
know and believe that the Father is in 
Me, and I in Him.”

39 Նորէն կ՚ուզէին զայն բռնել, բայց ան՝ 
անոնց ձեռքէն խուսափեցաւ։

39 Noren g՚oozein zayn pṙnel, payts an՝ 
anonts tzeṙken khoosapetsav:

39 Therefore they sought again to seize 
Him, but He escaped out of their hand.

40 Նորէն գնաց Յորդանանի անդիի կողմը, 
այն տեղը, ուր Յովհաննէս առաջ կը մկրտէր 
ու հոն կեցաւ։

40 Noren knats Hortanani antii goghmŭ, 
ayn deghŭ, oor Hovhannes aṙach gŭ 
mgrder oo hon getsav:

40 And He went away again beyond the 
Jordan to the place where John was 
baptizing at first, and there He stayed.

41 Շատեր գացին անոր ու ըսին. «Իրաւ 
Յովհաննէս հրաշք մը չըրաւ, բայց ինչ որ 
Յովհաննէս ըսաւ ասոր համար՝ ամէնը 
ճշմարիտ էր»։

41 Shader katsin anor oo ŭsin. «Irav 
Hovhannes hrashk mŭ chŭrav, payts 
inch vor Hovhannes ŭsav asor hamar՝ 
amenŭ jshmarid er»:

41 Then many came to Him and said, 
“John performed no sign, but all the 
things that John spoke about this Man 
were true.”

42 Եւ շատ մարդիկ հոն անոր հաւատացին։ 42 Yev shad martig hon anor 
havadatsin:

42 And many believed in Him there.


