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Զ. Շաբաթ զկնի Ս. Խաչի Զ. Շաբաթ զկնի Ս. Խաչի 
Սրբոցն Ղունկիանոսի հարիւրապետին, որ հաւատաց ի խաչելութիւնն Սրբոցն Ղունկիանոսի հարիւրապետին, որ հաւատաց ի խաչելութիւնն 
Քրիստոսի, եւ Յովսեփայ աստուածահօրն, Յովսեփայ Արեմաթացւոյն Քրիստոսի, եւ Յովսեփայ աստուածահօրն, Յովսեփայ Արեմաթացւոյն 

եւ բարեկամին Քրիստոսի Ղազարու եւ քերցն նորա Մարթայի եւ եւ բարեկամին Քրիստոսի Ղազարու եւ քերցն նորա Մարթայի եւ 
Մարիամու Մարիամու 

ԳԿԳԿ

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

Sixth Week after Holy CrossSixth Week after Holy Cross
Saints Longinus the Centurion, Joseph the Father of God, Joseph Saints Longinus the Centurion, Joseph the Father of God, Joseph 

of Arimathea and Lazarus and his sisters Martha and Mary of Arimathea and Lazarus and his sisters Martha and Mary 
Kim-GenKim-Gen

Ընթերցուածս Սողոմոնի Առակներու Ընթերցուածս Սողոմոնի Առակներու 
Գիրքէն 15.27-32 (ARWA)Գիրքէն 15.27-32 (ARWA)

Ŭntertsvadzs Soghomoni Aṙagneroo Ŭntertsvadzs Soghomoni Aṙagneroo 
Kirken 15.27-32 (ARWA)Kirken 15.27-32 (ARWA)

A Reading from the Proverbs of A Reading from the Proverbs of 
Solomon 15.27-32 (NKJV)Solomon 15.27-32 (NKJV)

27 Ագահութեան անձնատուր եղողը իր 
տունը խռովութեան մէջ կը ձգէ, Բայց 
կաշառքներէ զզուողը պիտի ապրի։

27 Akahootyan antznadoor yeghoghŭ ir 
doonŭ khṙovootyan mech gŭ tzke, Payts 
gashaṙknere zzvoghŭ bidi abri:

27 He who is greedy for gain troubles his 
own house, But he who hates bribes will 
live.

28 Արդարին սիրտը տրուելիք 
պատասխանին վրայ կը մտածէ Բայց 
ամբարիշտներուն բերանէն չարիք կը բղխի։

28 Artarin sirdŭ drvelik badaskhanin 
vra gŭ mdadze Payts amparishdneroon 
peranen charik gŭ pghkhi:

28 The heart of the righteous studies 
how to answer, But the mouth of the 
wicked pours forth evil.

29 Տէրը ամբարիշտներէն հեռու է, Բայց 
արդարներուն աղօթքը կը լսէ։

29 Derŭ amparishdneren heṙoo e, Payts 
artarneroon aghotkŭ gŭ lse:

29 The LORD is far from the wicked, But 
He hears the prayer of the righteous.

30 Աչքերուն լոյսը սիրտը կ՚ուրախացնէ, 
Բարի լուրը ոսկորները կը գիրցնէ։

30 Achkeroon looysŭ sirdŭ 
g՚oorakhatsne, Pari loorŭ vosgornerŭ gŭ 
kirtsne:

30 The light of the eyes rejoices the 
heart, And a good report makes the 
bones healthy.

31 Կեանքի յանդիմանութիւնը լսող ականջը 
Իմաստուններուն մէջ պիտի բնակի։

31 Gyanki hantimanootyoonŭ lsogh 
aganchŭ Imasdoonneroon mech bidi 
pnagi:

31 The ear that hears the rebukes of life 
Will abide among the wise.

32 Խրատ մերժողը իր հոգին կ՚անարգէ, 
Բայց յանդիմանութեան մտիկ ընողը խելք 
կը վաստկի։ ֍

32 Khrad merjhoghŭ ir hokin g՚anarke, 
Payts hantimanootyan mdig ŭnoghŭ 
khelk gŭ vasdgi: ֍

32 He who disdains instruction despises 
his own soul, But he who heeds rebuke 
gets understanding. ֍

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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Ընթերցուածս Յովելի մարգարէէ 2.12-13 Ընթերցուածս Յովելի մարգարէէ 2.12-13 
(ARWA)(ARWA)

Ŭntertsvadzs Hoveli markaree 2.12-13 Ŭntertsvadzs Hoveli markaree 2.12-13 
(ARWA)(ARWA)

A Reading from the Prophet Joel 2.12-A Reading from the Prophet Joel 2.12-
13 (NKJV)13 (NKJV)

12 Սակայն հիմա Տէրը այսպէս կ՚ըսէ. 12 Sagayn hima Derŭ aysbes g՚ŭse. 12 “Now, therefore,” says the LORD,

«Ինծի դարձէ՛ք ձեր բոլոր սրտովը՝ «Indzi tartze՛k tzer polor srdovŭ՝ “Turn to Me with all your heart,

Ծոմապահութեամբ, լալով ու սգալով։ Dzomabahootyamp, lalov oo skalov: With fasting, with weeping, and with 
mourning.”

13 Ձեր սրտերը պատռեցէ՛ք եւ ո՛չ թէ ձեր 
հանդերձները»։ 

13 Tzer srderŭ badṙetse՛k yev vo՛ch te 
tzer hantertznerŭ»: 

13 So rend your heart, and not your 
garments;

Ձեր Տէր Աստուծոյն դարձէ՛ք. Tzer Der Asdoodzooyn tartze՛k. Return to the LORD your God,

Քանզի անիկա ողորմած ու գթած, Kanzi aniga voghormadz oo ktadz, For He is gracious and merciful,

Երկայնամիտ ու բազումողորմ է Yergaynamid oo pazoomoghorm e Slow to anger, and of great kindness;

Ու չարիքի համար կը զղջայ։ ֍ Oo chariki hamar gŭ zghcha: ֍ And He relents from doing harm. ֍

Ընթերցուածս Պօղոս Առաքեալի Առաջին Ընթերցուածս Պօղոս Առաքեալի Առաջին 
Տիմոթէոսին ուղղուած նամակէն 1.12-17 Տիմոթէոսին ուղղուած նամակէն 1.12-17 

(ARWZ)(ARWZ)

Ŭntertsvadzs Boghos Aṙakyali Aṙachin Ŭntertsvadzs Boghos Aṙakyali Aṙachin 
Dimoteosin ooghghvadz namagen 1.12-Dimoteosin ooghghvadz namagen 1.12-

17 (ARWZ)17 (ARWZ)

A Reading from Apostle Paul’s First A Reading from Apostle Paul’s First 
Letter to Timothy 1.12-17 (NKJV)Letter to Timothy 1.12-17 (NKJV)

12 Երախտապարտ եմ մեր Տիրոջ՝ Քրիստոս 
Յիսուսի, որ զօրացուց զիս եւ արժանի 
համարեց իրեն սպասաւոր կարգելու.

12 Yerakhdabard yem mer Diroch՝ 
Krisdos Hisoosi, vor zoratsoots zis 
yev arjhani hamarets iren sbasavor 
garkeloo.

12 And I thank Christ Jesus our Lord 
who has enabled me, because He 
counted me faithful, putting me into the 
ministry,

13 զիս՝ որ նախապէս կը հայհոյէի իրեն, 
կը հալածէի եւ կ’անարգէի զինք։ Բայց ինք 
ողորմութիւն ցոյցտուաւ ինծի, որովհետեւ 
առանց գիտնալու կ’ընէի, երբ տակաւին չէի 
հաւատացած իրեն։

13 zis՝ vor nakhabes gŭ hayhooyei iren, 
gŭ haladzei yev g’anarkei zink: Payts 
ink voghormootyoon tsooytsdvav indzi, 
vorovhedev aṙants kidnaloo g’ŭnei, yerp 
dagavin chei havadatsadz iren:

13 although I was formerly a 
blasphemer, a persecutor, and an 
insolent man; but I obtained mercy 
because I did it ignorantly in unbelief.

14 Մեր Տէրը իր շնորհքով ողողեց զիս, 
տալով այն հաւատքն ու սէրը որ մենք՝ 
Քրիստոս Յիսուսի միացածներս ունինք։

14 Mer Derŭ ir shnorhkov voghoghets 
zis, dalov ayn havadkn oo serŭ vor 
menk՝ Krisdos Hisoosi miatsadzners 
oonink:

14 And the grace of our Lord was 
exceedingly abundant, with faith and 
love which are in Christ Jesus.
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15 Մէկ բան որոշ է, եւ ամէն մարդ պէտք է 
գիտնայ, թէ Քրիստոս Յիսուս աշխարհ եկաւ 
մեղաւորները փրկելու համար. եւ առաջին 
մեղաւորը ես եմ։

15 Meg pan vorosh e, yev amen mart 
bedk e kidna, te Krisdos Hisoos 
ashkharh yegav meghavornerŭ prgeloo 
hamar. yev aṙachin meghavorŭ yes yem:

15 This is a faithful saying and worthy 
of all acceptance, that Christ Jesus came 
into the world to save sinners, of whom I 
am chief.

16 Բայց Աստուած ողորմութիւն ցոյց տուաւ 
ինծի՝ որպէսզի Յիսուս Քրիստոսի նախ 
ինծի հանդէպ ցուցաբերած անսահման 
համբերատարութիւնը օրինակ ծառայէ 
բոլոր անոնց, որոնք իրեն կը հաւատան՝ 
յաւիտենական կեանքը ունենալու համար։

16 Payts Asdvadz voghormootyoon 
tsooyts dvav indzi՝ vorbeszi 
Hisoos Krisdosi nakh indzi 
hanteb tsootsaperadz ansahman 
hamperadarootyoonŭ orinag dzaṙaye 
polor anonts, voronk iren gŭ havadan՝ 
havidenagan gyankŭ oonenaloo hamar:

16 However, for this reason I obtained 
mercy, that in me first Jesus Christ 
might show all longsuffering, as a 
pattern to those who are going to believe 
on Him for everlasting life.

17 Իրեն՝ յաւիտենական Թագաւորին, 
անմահ եւ անտեսանելի միակ Աստուծոյն, 
պատիւ եւ փառք յաւիտեանս յաւիտենից։ 
Ամէն։ ֍

17 Iren՝ havidenagan Takavorin, anmah 
yev andesaneli miag Asdoodzooyn, badiv 
yev paṙk havidyans havidenits: Amen: ֍

17 Now to the King eternal, immortal, 
invisible, to God who alone is wise, 
be honor and glory forever and ever. 
Amen. ֍

Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի Յիսուսի Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի Յիսուսի 
Քրիստոսի որ ըստ Մատթէոսի 27.50-61 Քրիստոսի որ ըստ Մատթէոսի 27.50-61 

(ARWZ)(ARWZ)

Ŭntertsvadzs Srpo Avedarani Hisoosi Ŭntertsvadzs Srpo Avedarani Hisoosi 
Krisdosi vor ŭsd Madteosi 27.50-61 Krisdosi vor ŭsd Madteosi 27.50-61 

(ARWZ)(ARWZ)

A Reading from the Holy Gospel of A Reading from the Holy Gospel of 
Jesus Christ according to Matthew Jesus Christ according to Matthew 

27.50-61 (NKJV)27.50-61 (NKJV)

50 Իսկ Յիսուս դարձեալ բարձրաձայն 
աղաղակեց եւ հոգին աւանդեց։

50 Isg Hisoos tartzyal partzratzayn 
aghaghagets yev hokin avantets:

50 And Jesus cried out again with a loud 
voice, and yielded up His spirit.

51 Եւ ահա տաճարին վարագոյրը 
պատըռուեցաւ եւ վերէն վար երկու մասի 
բաժնուեցաւ, երկիրը շարժեցաւ եւ ժայռերը 
ճեղքուեցան,

51 Yev aha dajarin varakooyrŭ 
badŭṙvetsav yev veren var yergoo masi 
pajhnvetsav, yergirŭ sharjhetsav yev 
jhayṙerŭ jeghkvetsan,

51 Then, behold, the veil of the temple 
was torn in two from top to bottom; and 
the earth quaked, and the rocks were 
split,

52 գերեզմանները բացուեցան, եւ շատ մը 
սուրբ ննջեցեալներ յարութիւն առին։

52 kerezmannerŭ patsvetsan, yev shad 
mŭ soorp nnchetsyalner harootyoon 
aṙin:

52 and the graves were opened; and 
many bodies of the saints who had fallen 
asleep were raised;

53 Անոնք գերեզմաններէն ելան եւ Յիսուսի 
յարութենէն ետք Սուրբ Քաղաքը մտան, ուր 
շատերու երեւցան։

53 Anonk kerezmanneren yelan yev 
Hisoosi harootenen yedk Soorp Kaghakŭ 
mdan, oor shaderoo yerevtsan:

53 and coming out of the graves after 
His resurrection, they went into the holy 
city and appeared to many.
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54 Երբ հարիւրապետը եւ իր հետ գտնուող 
զինուորները, որոնք պահակութիւն կ’ընէին, 
տեսան երկրաշարժը եւ պատահածները, 
սաստիկ վախցան եւ ըսին.- Իրապէս որ 
ասիկա Աստուծոյ Որդին էր։

54 Yerp haryoorabedŭ yev ir 
hed kdnvogh zinvornerŭ, voronk 
bahagootyoon g’ŭnein, desan 
yergrasharjhŭ yev badahadznerŭ, sasdig 
vakhtsan yev ŭsin.- Irabes vor asiga 
Asdoodzo Vortin er:

54 So when the centurion and those 
with him, who were guarding Jesus, saw 
the earthquake and the things that had 
happened, they feared greatly, saying, 
“Truly this was the Son of God!”

55 Հոն բազմաթիւ կիներ ալ կային, 
որոնք հեռուն կեցած կը դիտէին. անոնք 
Գալիլեայէն հետեւած էին Յիսուսի՝ 
ծառայելու համար անոր։

55 Hon pazmativ giner al gayin, 
voronk heṙoon getsadz gŭ tidein. 
anonk Kalilyaen hedevadz ein Hisoosi՝ 
dzaṙayeloo hamar anor:

55 And many women who followed Jesus 
from Galilee, ministering to Him, were 
there looking on from afar,

56 Անոնց մէջ էին Մարիամ 
Մագդաղենացին, Յակոբի եւ Յովսէփի 
մայրը՝ Մարիամը, ինչպէս նաեւ Զեբեդէոսի 
որդիներուն մայրը։

56 Anonts mech ein Mariam 
Maktaghenatsin, Hagopi yev Hovsepi 
mayrŭ՝ Mariamŭ, inchbes nayev 
Zepeteosi vortineroon mayrŭ:

56 among whom were Mary Magdalene, 
Mary the mother of James and Joses, 
and the mother of Zebedee's sons.

57 Երբ երեկոյ եղաւ, Յովսէփ անունով 
հարուստ մէկը, որ Արիմաթեայէն էր եւ որ 
ինք ալ աշակերտած էր Յիսուսի,

57 Yerp yerego yeghav, Hovsep anoonov 
haroosd megŭ, vor Arimatyaen er yev 
vor ink al ashagerdadz er Hisoosi,

57 Now when evening had come, there 
came a rich man from Arimathea, 
named Joseph, who himself had also 
become a disciple of Jesus.

58 գնաց Պիղատոսի մօտ եւ խնդրեց որ 
Յիսուսի մարմինը իրեն տրուի։ Պիղատոս 
հրամայեց որ տան մարմինը։

58 knats Bighadosi mod yev khntrets 
vor Hisoosi marminŭ iren drvi: Bighados 
hramayets vor dan marminŭ:

58 This man went to Pilate and asked 
for the body of Jesus. Then Pilate 
commanded the body to be given to him.

59 Յովսէփ մարմինը առնելով՝ մաքուր 
կտաւով պատանքեց

59 Hovsep marminŭ aṙnelov՝ makoor 
gdavov badankets

59 When Joseph had taken the body, he 
wrapped it in a clean linen cloth,

60 եւ դրաւ ժայռափոր նոր բացուած 
գերեզմանի մը մէջ։ Ապա գերեզմանի 
մուտքին մեծ քար մը գլորեց որպէս 
կափարիչ, եւ գնաց։

60 yev trav jhayṙapor nor patsvadz 
kerezmani mŭ mech: Aba kerezmani 
moodkin medz kar mŭ klorets vorbes 
gaparich, yev knats:

60 and laid it in his new tomb which he 
had hewn out of the rock; and he rolled a 
large stone against the door of the tomb, 
and departed.

61 Հոն էին Մարիամ Մագդաղենացին 
եւ միւս Մարիամը, որոնք նստած էին 
գերեզմանին դիմացը։ ֍

61 Hon ein Mariam Maktaghenatsin 
yev myoos Mariamŭ, voronk nsdadz ein 
kerezmanin timatsŭ: ֍

61 And Mary Magdalene was there, 
and the other Mary, sitting opposite the 
tomb. ֍


