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Զ. Շաբաթ զկնի Ս. ԽաչիԶ. Շաբաթ զկնի Ս. Խաչի
Armenian Apostolic ChurchArmenian Apostolic Church
Daily Variables & ReadingsDaily Variables & Readings Sixth Week after Holy CrossSixth Week after Holy Cross

2021-10-23 Շաբաթ · ԲՁ2021-10-23 Շաբաթ · ԲՁ 2021-10-23 Shapat · ԲՁ2021-10-23 Shapat · ԲՁ 2021-10-23 Saturday · Pen-Tsa 2021-10-23 Saturday · Pen-Tsa 
(Mode 3)(Mode 3)

Սրբոց երկոտասանից վարդապետացն Ռեթէոսի, 
Դիոնիսիոսի, Սեղբեստրոսի, Աթանասի, Կիւրղի 

Երուսաղեմացւոյն, Եփրեմի Խուրին Ասորւոյ, 
Բարսղի Կեսարացւոյն, Գրիգորի Նիւսացւոյն, 

Գրիգորի Աստուածաբանին, Եպիփանու 
Կիպրացւոյն, Յովհաննու Ոսկեբերանին եւ Կիւրղի 

Աղեքսանդրացւոյն

Srpots yergodasanits vartabedatsn Ṙeteosi, 
Tionisiosi, Seghpesdrosi, Atanasi, Gyoorghi 

Yeroosaghematsvooyn, Yepremi Khoorin Asorvo, 
Parsghi Gesaratsvooyn, Krikori Nivsatsvooyn, 

Krikori Asdvadzapanin, Yebipanoo 
Gibratsvooyn, Hovhannoo Vosgeperanin yev 

Gyoorghi Agheksantratsvooyn

The Twelve Holy Doctors of Church: Hierotheus 
of Athens, Dionysius the Areopagite, Sylvester 

of Rome, Athanasius of Alexandria, Cyril of 
Jerusalem, Ephraim the Syrian, Basil the Great, 

Gregory of Nyssa, Gregory the Theologian, 
Epiphanius of Cyprus, John Chrysostom, and 

Cyril of Alexandria

Ընթերցուածս Արակաց Սողոմոնի Ընթերցուածս Արակաց Սողոմոնի 
11.2-11(ARWA)11.2-11(ARWA)

Ŭntertsvadzs Aragats Soghomoni Ŭntertsvadzs Aragats Soghomoni 
11.2-11(ARWA)11.2-11(ARWA)

A Reading from the Proverbs of A Reading from the Proverbs of 
Solomon 11:2-11 (NKJV)Solomon 11:2-11 (NKJV)

2 Երբ հպարտութիւնը գայ, 
անարգութիւնն ալ կու գայ, Բայց 
իմաստութիւնը խոնարհներուն հետ 
է։

2 Yerp hbardootyoonŭ ka, 
anarkootyoonn al goo ka, Payts 
imasdootyoonŭ khonarhneroon hed 
e:

2 When pride comes, then comes 
shame; But with the humble is 
wisdom.

3 Ուղիղներուն ճշմարտութիւնը 
անոնց կ՚առաջնորդէ, Բայց 
անօրէններուն ծռութիւնը զանոնք 
բնաջինջ կ՚ընէ։

3 Ooghighneroon jshmardootyoonŭ 
anonts g՚aṙachnorte, Payts 
anorenneroon dzṙootyoonŭ zanonk 
pnachinch g՚ŭne:

3 The integrity of the upright will 
guide them, But the perversity of 
the unfaithful will destroy them.

4 Բարկութեան օրը հարստութիւնը 
օգուտ մը չ՚ըներ, Բայց արդարութիւնը 
մահուանէ կ՚ազատէ։

4 Pargootyan orŭ harsdootyoonŭ 
okood mŭ ch՚ŭner, Payts 
artarootyoonŭ mahvane g՚azade:

4 Riches do not profit in the day of 
wrath, But righteousness delivers 
from death.

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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5 Կատարեալներուն արդարութիւնը 
անոնց ճամբան կը շտկէ, Բայց 
անիրաւը իր անիրաւութիւնովը 
կ՚իյնայ։

5 Gadaryalneroon artarootyoonŭ 
anonts jampan gŭ shdge, Payts 
aniravŭ ir aniravootyoonovŭ g՚iyna։

5 The righteousness of the 
blameless will direct his way 
aright, But the wicked will fall by 
his own wickedness.

6 Ուղիղներուն արդարութիւնը 
զանոնք կ՚ազատէ, Բայց անօրէնները 
իրենց չարութեանը մէջ կը բռնուին։

6 Ooghighneroon artarootyoonŭ 
zanonk g՚azade, Payts anorennerŭ 
irents charootyanŭ mech gŭ 
pṙnvin:

6 The righteousness of the 
upright will deliver them, But the 
unfaithful will be caught by their 
lust.

7 Երբ չար մարդը մեռնի, անոր 
ակնկալութիւնը կը կորսուի Եւ 
անօրէններուն յոյսը կ՚ոչնչանայ։

7 Yerp char martŭ meṙni, 
anor agngalootyoonŭ gŭ gorsvi 
Yev anorenneroon hooysŭ 
g՚vochnchana։

7 When a wicked man dies, his 
expectation will perish, And the 
hope of the unjust perishes.

8 Արդարը նեղութենէ կ՚ազատի Ու 
անոր տեղ ամբարիշտը կ՚երթայ։

8 Artarŭ neghootene g՚azadi Oo 
anor degh amparishdŭ g՚erta։

8 The righteous is delivered from 
trouble, And it comes to the wicked 
instead.

9 Կեղծաւորը բերնովը իր դրացին 
կը կորսնցնէ, Բայց արդարները 
գիտութեամբ կ՚ազատին։

9 Geghdzavorŭ pernovŭ ir tratsin 
gŭ gorsntsne, Payts artarnerŭ 
kidootyamp g՚azadin:

9 The hypocrite with his mouth 
destroys his neighbor, But through 
knowledge the righteous will be 
delivered.

10 Արդարներուն յաջողութեանը 
վրայ քաղաքը կ՚ուրախանայ Ու երբ 
չարերը կորսուին, ցնծութեան ձայն 
կը լսուի։

10 Artarneroon hachoghootyanŭ 
vra kaghakŭ g՚oorakhana Oo yerp 
charerŭ gorsvin, tsndzootyan 
tzayn gŭ lsvi:

10 When it goes well with the 
righteous, the city rejoices; And 
when the wicked perish, there is 
jubilation.

11 Ուղիղներուն օրհնութիւնովը 
քաղաքը կը բարձրանայ, Բայց 
ամբարիշտներուն բերնովը կը 
կործանի։ ֍

11 Ooghighneroon orhnootyoonovŭ 
kaghakŭ gŭ partzrana, Payts 
amparishdneroon pernovŭ gŭ 
gordzani: ֍

11 By the blessing of the upright 
the city is exalted, But it is 
overthrown by the mouth of the 
wicked. ֍



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 3 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

A Reading from the Prophecy of A Reading from the Prophecy of 
Isaiah 61.3-7 (ARWA)Isaiah 61.3-7 (ARWA)

A Reading from the Prophecy of A Reading from the Prophecy of 
Isaiah 61.3-7 (ARWA)Isaiah 61.3-7 (ARWA)

A Reading from the Prophecy of A Reading from the Prophecy of 
Isaiah 61:3-7 (NKJV)Isaiah 61:3-7 (NKJV)

3 Սիօնի սգաւորները որոշելու Ու 
անոնց մոխիրի տեղ՝ փառք, Սուգի 
տեղ՝ ուրախութեան իւղ, Կոտրած 
հոգիի տեղ գովութեան պատմուճան 
տալու։ Եւ զանոնք պիտի անուանեն 
Արդարութեան բեւեկնիներ, Որոնք 
Տէրը տնկեր է իր փառքին համար։

3 Sioni skavornerŭ vorosheloo 
Oo anonts mokhiri degh՝ paṙk, 
Sooki degh՝ oorakhootyan yoogh, 
Godradz hokii degh kovootyan 
badmoojan daloo: Yev zanonk bidi 
anvanen Artarootyan pevegniner, 
Voronk Derŭ dnger e ir paṙkin 
hamar:

3 To console those who mourn 
in Zion, To give them beauty for 
ashes, The oil of joy for mourning, 
The garment of praise for the 
spirit of heaviness; That they may 
be called trees of righteousness, 
The planting of the LORD, that He 
may be glorified.”

4 Հին աւերակները պիտի շինեն, 
Առաջուան կործանուածները պիտի 
կանգնեցնեն, Աւերուած քաղաքները 
Ու շատ դարերէ ի վեր աւերակ 
մնացածները պիտի նորոգեն։

4 Hin averagnerŭ bidi shinen, 
Aṙachvan gordzanvadznerŭ 
bidi ganknetsnen, Avervadz 
kaghaknerŭ Oo shad tarere i 
ver averag mnatsadznerŭ bidi 
noroken:

4 And they shall rebuild the old 
ruins, They shall raise up the 
former desolations, And they 
shall repair the ruined cities, The 
desolations of many generations.

5 Օտարականները պիտի գան ու ձեր 
հօտերը պիտի հովուեն։ Օտարներուն 
որդիները ձեր երկրագործները եւ 
այգեգործները պիտի ըլլան։

5 Odaragannerŭ bidi kan oo tzer 
hoderŭ bidi hovven: Odarneroon 
vortinerŭ tzer yergrakordznerŭ 
yev aykekordznerŭ bidi ŭllan:

5 Strangers shall stand and feed 
your flocks, And the sons of the 
foreigner Shall be your plowmen 
and your vinedressers.

6 Բայց դուք Տէրոջը՝ քահանաներ, 
Մեր Աստուծոյն պաշտօնեաներ պիտի 
կոչուիք։ Ազգերուն հարստութիւնը 
պիտի ուտէք Ու անոնց փառքովը 
պիտի փառաւորուիք։

6 Payts took Derochŭ՝ kahananer, 
Mer Asdoodzooyn bashdonyaner 
bidi gochvik: Azkeroon 
harsdootyoonŭ bidi oodek Oo 
anonts paṙkovŭ bidi paṙavorvik:

6 But you shall be named the 
priests of the LORD, They shall 
call you the servants of our God. 
You shall eat the riches of the 
Gentiles, And in their glory you 
shall boast.
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7 Ձեր ամօթին տեղ՝ կրկին 
ուրախութիւն Եւ անարգանքին տեղ 
ձեր ժառանգութեանը մէջ պիտի 
ցնծաք, Ուստի ձեր երկրին մէջ 
կրկին ժառանգութիւն պիտի առնէք։ 
Յաւիտենական ուրախութիւն պիտի 
ունենաք։ ֍

7 Tzer amotin degh՝ grgin 
oorakhootyoon Yev anarkankin 
degh tzer jhaṙankootyanŭ mech 
bidi tsndzak, Oosdi tzer yergrin 
mech grgin jhaṙankootyoon 
bidi aṙnek: Havidenagan 
oorakhootyoon bidi oonenak: ֍

7 Instead of your shame you shall 
have double honor, And instead 
of confusion they shall rejoice in 
their portion. Therefore in their 
land they shall possess double; 
Everlasting joy shall be theirs. ֍

A Reading from the Epistle of St. A Reading from the Epistle of St. 
Paul the Apostle to the Hebrews Paul the Apostle to the Hebrews 

13.7-9 (ARWZ)13.7-9 (ARWZ)

A Reading from the Epistle of St. A Reading from the Epistle of St. 
Paul the Apostle to the Hebrews Paul the Apostle to the Hebrews 

13.7-9 (ARWZ)13.7-9 (ARWZ)

A Reading from the Epistle of St. A Reading from the Epistle of St. 
Paul the Apostle to the Hebrews Paul the Apostle to the Hebrews 

13:7-9 (NKJV)13:7-9 (NKJV)

7 Յիշեցէ՛ք ձեր առաջնորդները, 
որոնք Աստուծոյ խօսքը բերին ձեզի։ 
Նայեցէք թէ ի՛նչպէս ապրեցան եւ 
ի՛նչպէս մեռան անոնք, եւ օրինակ 
առէք անոնց հաւատքէն։

7 Hishetse՛k tzer aṙachnortnerŭ, 
voronk Asdoodzo khoskŭ perin 
tzezi: Nayetsek te i՛nchbes 
abretsan yev i՛nchbes meṙan 
anonk, yev orinag aṙek anonts 
havadken:

7 Remember those who rule over 
you, who have spoken the word 
of God to you, whose faith follow, 
considering the outcome of their 
conduct.

8 Յիսուս Քրիստոս նո՛յնն է միշտ, 
երէկ, այսօր եւ յաւիտեան։

8 Hisoos Krisdos no՛oynn e mishd, 
yereg, aysor yev havidyan:

8 Jesus Christ is the same 
yesterday, today, and forever.

9 Տեսակ-տեսակ օտարոտի 
ուսուցումներէ մի՛ տարուիք։ Լաւ 
է որ սիրտը Աստուծոյ շնորհքով 
ամրապնդուի, քան՝ ուտելիքներու 
եւ չուտելիքներու վերաբերող 
կանոններով, որոնց հետեւողները 
ոեւէ բանով չօգտուեցան։ ֍

9 Desag-desag odarodi 
oosootsoomnere mi՛ darvik: Lav 
e vor sirdŭ Asdoodzo shnorhkov 
amrabntvi, kan՝ oodelikneroo 
yev choodelikneroo veraperogh 
ganonnerov, voronts hedevoghnerŭ 
voyeve panov chokdvetsan: ֍

9 Do not be carried about with 
various and strange doctrines. 
For it is good that the heart be 
established by grace, not with 
foods which have not profited 
those who have been occupied with 
them. ֍
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A Reading from the Holy Gospel A Reading from the Holy Gospel 
of Jesus Christ according to St. of Jesus Christ according to St. 

John 16.33-17.8 (ARWZ)John 16.33-17.8 (ARWZ)

A Reading from the Holy Gospel A Reading from the Holy Gospel 
of Jesus Christ according to St. of Jesus Christ according to St. 

John 16.33-17.8 (ARWZ)John 16.33-17.8 (ARWZ)

A Reading from the Holy Gospel A Reading from the Holy Gospel 
of Jesus Christ according to St. of Jesus Christ according to St. 

John 16:33-17:8 (NKJV)John 16:33-17:8 (NKJV)

33 Ասոնք խօսեցայ ձեզի, որպէսզի 
ինձմով խաղաղութիւն ունենաք։ 
Աշխարհի վրայ նեղութիւն պիտի 
ունենաք, բայց քաջալերուեցէ՛ք, 
որովհետեւ ես յաղթեցի աշխարհին։

33 Asonk khosetsa tzezi, vorbeszi 
intzmov khaghaghootyoon 
oonenak: Ashkharhi vra 
neghootyoon bidi oonenak, payts 
kachalervetse՛k, vorovhedev yes 
haghtetsi ashkharhin:

33 “These things I have spoken 
to you, that in Me you may have 
peace. In the world you will have 
tribulation; but be of good cheer, I 
have overcome the world.”

1 Յիսուս այս խօսքերը վերջացնելէ 
ետք աչքերը երկինք բարձրացուց եւ 
ըսաւ.- Հա՜յր, ժամանակը հասած է, 
փառաւորէ՛ Որդիդ, որպէսզի Որդիդ 
ալ քեզ փառաւորէ։

1 Hisoos ays khoskerŭ 
verchatsnele yedk achkerŭ yergink 
partzratsoots yev ŭsav.- Ha՜yr, 
jhamanagŭ hasadz e, paṙavore՛ 
Vortit, vorbeszi Vortit al kez 
paṙavore:

1 Jesus spoke these words, lifted 
up His eyes to heaven, and said: 
“Father, the hour has come. 
Glorify Your Son, that Your Son 
also may glorify You,

2 Դուն անոր իշխանութիւն տուիր 
ամբողջ մարդկութեան վրայ, 
որպէսզի յաւիտենական կեանք տայ 
բոլոր անոնց՝ որ իրեն տուիր։

2 Toon anor ishkhanootyoon 
dvir ampoghch martgootyan vra, 
vorbeszi havidenagan gyank da 
polor anonts՝ vor iren dvir:

2 “as You have given Him 
authority over all flesh, that He 
should give eternal life to as many 
as You have given Him.

3 Եւ յաւիտենական կեանքը քեզ 
ճանչնա՛լն է՝ որպէս ճշմարիտ միակ 
Աստուած եւ ճանչնալ Յիսուս 
Քրիստոսը՝ որ դուն ղրկեցիր։

3 Yev havidenagan gyankŭ kez 
janchna՛ln e՝ vorbes jshmarid 
miag Asdvadz yev janchnal Hisoos 
Krisdosŭ՝ vor toon ghrgetsir:

3 “And this is eternal life, that 
they may know You, the only true 
God, and Jesus Christ whom You 
have sent.

4 Երկրի վրայ ես քեզ փառաւորեցի՝ 
ամբողջացնելով այն գործը որ ինծի 
տուիր որ կատարեմ։

4 Yergri vra yes kez paṙavoretsi՝ 
ampoghchatsnelov ayn kordzŭ vor 
indzi dvir vor gadarem:

4 “I have glorified You on the 
earth. I have finished the work 
which You have given Me to do.
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5 Եւ այժմ, ո՜վ Հայր, փառաւորէ՛ զիս 
այն փառքով որ ունէի քու հետդ՝ 
աշխարհի գոյութենէն առաջ։

5 Yev ayjhm, o՜v Hayr, paṙavore՛ 
zis ayn paṙkov vor oonei koo hedt՝ 
ashkharhi kooyootenen aṙach:

5 “And now, O Father, glorify Me 
together with Yourself, with the 
glory which I had with You before 
the world was.

6 Քեզ յայտնեցի բոլոր անոնց, որ 
ինծի տուիր այս աշխարհէն։ Անոնք 
քուկդ էին եւ ինծի տուիր զանոնք։ 
Անոնք խօսքերդ գործադրեցին

6 Kez haydnetsi polor anonts, vor 
indzi dvir ays ashkharhen: Anonk 
koogt ein yev indzi dvir zanonk: 
Anonk khoskert kordzatretsin

6 “I have manifested Your name to 
the men whom You have given Me 
out of the world. They were Yours, 
You gave them to Me, and they 
have kept Your word.

7 եւ հիմա գիտցան թէ ինչ որ ինծի 
տուիր՝ քեզմէ կու գայ,

7 yev hima kidtsan te inch vor 
indzi dvir՝ kezme goo ka,

7 “Now they have known that all 
things which You have given Me 
are from You.

8 որովհետեւ այն խօսքերը որ ինծի 
տուիր՝ ես իրենց տուի, եւ ընդունեցին 
ու ճշմարտապէս ճանչցան՝ որ ես 
քեզմէ ելայ, եւ հաւատացին թէ դուն 
ղրկեցիր զիս։ ֍

8 vorovhedev ayn khoskerŭ vor 
indzi dvir՝ yes irents dvi, yev 
ŭntoonetsin oo jshmardabes 
janchtsan՝ vor yes kezme yela, yev 
havadatsin te toon ghrgetsir zis: ֍

8 “For I have given to them the 
words which You have given Me; 
and they have received them, and 
have known surely that I came 
forth from You; and they have 
believed that You sent Me. ֍


