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Է. Շաբաթ զկնի Ս. ԽաչիԷ. Շաբաթ զկնի Ս. Խաչի
Armenian Apostolic ChurchArmenian Apostolic Church
Daily Variables & ReadingsDaily Variables & Readings Seventh Week after Holy CrossSeventh Week after Holy Cross

ԲԿ ԲԿ Pen-Gen

Գիւտ Խաչ Kyood Khach Discovery of the Holy Cross

Ընթերցուածս Իմաստութիւն Սողոմոնի Ընթերցուածս Իմաստութիւն Սողոմոնի 
14.1-8 (ARWA)14.1-8 (ARWA)

Ŭntertsvadzs Imasdootyoon Soghomoni Ŭntertsvadzs Imasdootyoon Soghomoni 
14.1-8 (ARWA)14.1-8 (ARWA)

A Reading from the Wisdom of A Reading from the Wisdom of 
Solomon 14:1-8 (NRSV)Solomon 14:1-8 (NRSV)

1 Դարձեալ եթէ ՛ի նա՛ւ ելեալ ոք` ընդ ամեհի 
ալիս կամիցի ճանապարհորդել, առ փայտն 
որ քան զնաւափայտն տկարագոյն է` 
աղաղակէ՛։

1 Tartzyal yete ՛i na՛v yelyal vok` ŭnt 
amehi alis gamitsi janabarhortel, aṙ 
paydn vor kan znavapaydn dgarakooyn 
e` aghaghage՛:

1 Again, one preparing to sail and about 
to voyage over raging waves calls upon a 
piece of wood more fragile than the ship 
that carries him.

2 Զի զայն թէպէտ եւ ցանկութիւն 
շահից հնարեցաւ` եւ ճարտարապետ 
իմաստութեամբ կազմեաց։

2 Zi zayn tebed yev tsangootyoon 
shahits hnaretsav` yev jardarabed 
imasdootyamp gazmyats:

2 For it was desire for gain that planned 
that vessel, and wisdom was the artisan 
who built it;

3 սակայն քո՛ Հայր` վարէ տեսչութիւնդ. 
զի ետուր եւ ՛ի ծովու ճանապարհ, եւ ՛ի մէջ 
ալեաց շաւի՛ղ զգուշաւոր։

3 sagayn ko՛ Hayr` vare deschootyoont. zi 
yedoor yev ՛i dzovoo janabarh, yev ՛i mech 
alyats shavi՛gh zkooshavor:

3 but it is your providence, O Father, 
that steers its course, because you have 
given it a path in the sea, and a safe way 
through the waves,

4 Յա՛յտ արարեալ` թէ յամենայնի կարօղ ես 
փրկել` թէպէտ եւ առանց ճարտարութեա՛ն 
ոք ելանիցէ ՛ի վերայ։

4 Ha՛yd araryal` te hamenayni garogh 
yes prgel` tebed yev aṙants jardarootya՛n 
vok yelanitse ՛i vera։

4 showing that you can save from every 
danger, so that even a person who lacks 
skill may put to sea.

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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5 Բայց կամիս զի մի՛ դատարկասցի գործ 
իմաստութեանն. վասն այնորիկ չնչին 
փայտի հաւատան մարդիկ զանձինս 
իւրեանց. եւ շրջեալ ընդ ալիսն դո՛յզն 
լաստիւն ապրեցան։

5 Payts gamis zi mi՛ tadargastsi kordz 
imasdootyann. vasn aynorig chnchin 
paydi havadan martig zantzins 
yooryants. yev shrchyal ŭnt alisn to՛oyzn 
lasdivn abretsan:

5 It is your will that works of your 
wisdom should not be without effect; 
therefore people trust their lives even to 
the smallest piece of wood, and passing 
through the billows on a raft they come 
safely to land.

6 Քանզի եւ իսկզբանէ ՛ի կորնչե՛լ սկայիցն 
ամբարտաւանից, յոյս աշխարհի ՛ի 
լաստափայտն ապաւինեալ, եթող աշխարհի 
զաւակ լինելոյ քո՛ ձեռամբդ նաւապետեալ։

6 Kanzi yev isgzpane ՛i gornche՛l sgayitsn 
ampardavanits, hooys ashkharhi ՛i 
lasdapaydn abavinyal, yetogh ashkharhi 
zavag linelo ko՛ tzeṙampt navabedyal:

6 For even in the beginning, when 
arrogant giants were perishing, the hope 
of the world took refuge on a raft, and 
guided by your hand left to the world the 
seed of a new generation.

7 Զի օրհնեա՛լ է փայտն որով լինի 
արդարութիւն։

7 Zi orhnya՛l e paydn vorov lini 
artarootyoon:

7 For blessed is the wood by which 
righteousness comes.

8 Եւ ձեռագո՛րծն անիծեալ. ի՛նքն` եւ որ 
արար զնա. զի նա՛ արար` եւ սա եղծանելի 
աստուա՛ծ անուանեցաւ։ ֍

8 Yev tzeṙako՛rdzn anidzyal. i՛nkn` 
yev vor arar zna. zi na՛ arar` yev sa 
yeghdzaneli asdva՛dz anvanetsav: ֍

8 But the idol made with hands is 
accursed, and so is the one who made 
it— he for having made it, and the 
perishable thing because it was named a 
god. ֍
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Ընթերցուածս Եսայեայի Մարգարէէ Ընթերցուածս Եսայեայի Մարգարէէ 
33.22-34.1 (ARWA)33.22-34.1 (ARWA)

Ŭntertsvadzs Yesayyai Markaree Ŭntertsvadzs Yesayyai Markaree 
33.22-34.1 (ARWA)33.22-34.1 (ARWA)

A Reading from the Prophecy of Isaiah A Reading from the Prophecy of Isaiah 
33:22-34:1 (NKJV)33:22-34:1 (NKJV)

22 Քանզի մեր դատաւորը Տէրն է, 22 Kanzi mer tadavorŭ Dern e, 22 (For the LORD is our Judge,

Մեր օրէնսդիրը Տէրն է, Mer orenstirŭ Dern e, The LORD is our Lawgiver,

Մեր թագաւորը Տէրն է, Mer takavorŭ Dern e, The LORD is our King;

Անիկա մեզ պիտի ազատէ։ Aniga mez bidi azade: He will save us);

23 Քու չուաններդ թուլցան, 23 Koo chvannert tooltsan, 23 Your tackle is loosed,

Իրենց կայմին խարիսխը չկրցան հաստատ 
բռնել, 

Irents gaymin khariskhŭ chgrtsan 
hasdad pṙnel, 

They could not strengthen their mast,

Առագաստը չկրցան բանալ։ Aṙakasdŭ chgrtsan panal: They could not spread the sail.

Այն ատեն մեծ աւար բաժնուեցաւ։ Ayn aden medz avar pajhnvetsav: Then the prey of great plunder is 
divided;

Մինչեւ անգամ կաղերը աւար առին։ Minchev ankam gagherŭ avar aṙin: The lame take the prey.

24 Ու հոն բնակողը պիտի չըսէ. «Հիւանդ 
եմ»։ 

24 Oo hon pnagoghŭ bidi chŭse. «Hivant 
yem»: 

24 And the inhabitant will not say, “I am 
sick”;

Հոն բնակող ժողովուրդին անօրէնութիւնը 
պիտի ներուի։ 

Hon pnagogh jhoghovoortin 
anorenootyoonŭ bidi nervi: 

The people who dwell in it will be 
forgiven their iniquity.

1 Ո՛վ ազգեր, մօտեցէ՛ք, որպէս զի լսէք, 1 O՛v azker, modetse՛k, vorbes zi lsek, 1 Come near, you nations, to hear; 

Ո՛վ ժողովուրդներ, ականջ տուէ՛ք. O՛v jhoghovoortner, aganch dve՛k. And heed, you people!

Երկիրն ու անոր լիութիւնը, Yergirn oo anor liootyoonŭ, Let the earth hear, and all that is in it,

Աշխարհն ու անոր բոլոր բնակիչները թող 
մտիկ ընեն։ ֍

Ashkharhn oo anor polor pnagichnerŭ 
togh mdig ŭnen: ֍

The world and all things that come forth 
from it. ֍
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Ընթերցուածս Պաւղոս Առաքեալի Առաջին Ընթերցուածս Պաւղոս Առաքեալի Առաջին 
Նամակը Կորնթացիներուն 1.18-24 Նամակը Կորնթացիներուն 1.18-24 

(ARWZ)(ARWZ)

Ŭntertsvadzs Bavghos Aṙakyali Ŭntertsvadzs Bavghos Aṙakyali 
Aṙachin Namagŭ Gorntatsineroon Aṙachin Namagŭ Gorntatsineroon 

1.18-24 (ARWZ)1.18-24 (ARWZ)

A Reading from the First Epistle of St. A Reading from the First Epistle of St. 
Paul the Apostle to the Corinthians Paul the Apostle to the Corinthians 

1:18-24 (NKJV)1:18-24 (NKJV)

18 Խաչին մասին քարոզութիւնը 
յիմարութիւն կը թուի կորուստի ճամբուն 
մէջ գտնուողներուն համար, մինչ մեզի՝ 
փրկութեան ճամբուն մէջ գտնուողներուս 
համար Աստուծոյ զօրութիւնն է անիկա։

18 Khachin masin karozootyoonŭ 
himarootyoon gŭ tvi goroosdi jampoon 
mech kdnvoghneroon hamar, minch 
mezi՝ prgootyan jampoon mech 
kdnvoghneroos hamar Asdoodzo 
zorootyoonn e aniga:

18 For the message of the cross is 
foolishness to those who are perishing, 
but to us who are being saved it is the 
power of God.

19 Արդարեւ մարգարէութեան մէջ գրուած 
է.- «Իմաստուններուն իմաստութիւնը պիտի 
խափանեմ, խելացիներուն խելքը պիտի 
կորսնցնեմ»։

19 Artarev markareootyan mech krvadz 
e.- «Imasdoonneroon imasdootyoonŭ bidi 
khapanem, khelatsineroon khelkŭ bidi 
gorsntsnem»:

19 For it is written: “I will destroy the 
wisdom of the wise, And bring to nothing 
the understanding of the prudent.”

20 Այն ատեն ո՞ւր պիտի մնան 
իմաստունները կամ ուսեալները եւ կամ 
այս աշխարհի հարցերը քննողները։ Չէ՞ որ 
Աստուած ցոյց տուաւ՝ թէ այս աշխարհի 
իմաստութիւնը յիմարութիւն է։

20 Ayn aden o՞or bidi mnan 
imasdoonnerŭ gam oosyalnerŭ yev gam 
ays ashkharhi hartserŭ knnoghnerŭ: 
Che՞ vor Asdvadz tsooyts dvav՝ te ays 
ashkharhi imasdootyoonŭ himarootyoon 
e:

20 Where is the wise? Where is the 
scribe? Where is the disputer of this age? 
Has not God made foolish the wisdom of 
this world?

21 Որովհետեւ աշխարհը իր ունեցած 
իմաստութեամբ չկրցաւ ճանչնալ 
զԱստուած եւ անոր իմաստութիւնը, ուստի 
Աստուած ուզեց յիմարութիւն համարուած 
խաչին քարոզութեամբ փրկել անոնք՝ որ կը 
հաւատան։

21 Vorovhedev ashkharhŭ ir oonetsadz 
imasdootyamp chgrtsav janchnal 
zAsdvadz yev anor imasdootyoonŭ, 
oosdi Asdvadz oozets himarootyoon 
hamarvadz khachin karozootyamp prgel 
anonk՝ vor gŭ havadan:

21 For since, in the wisdom of God, 
the world through wisdom did not 
know God, it pleased God through the 
foolishness of the message preached to 
save those who believe.

22 Եւ թէպէտ Հրեաներ հրաշք կ’ուզեն, իսկ 
Յոյներ իմաստութիւն կը փնտռեն,

22 Yev tebed Hryaner hrashk g’oozen, 
isg Hooyner imasdootyoon gŭ pndṙen,

22 For Jews request a sign, and Greeks 
seek after wisdom;

23 մենք խաչուած Քրիստոսը կը քարոզենք, 
որ գայթակղութիւն է Հրեաներուն համար 
եւ յիմարութիւն՝ հեթանոսներուն համար,

23 menk khachvadz Krisdosŭ gŭ 
karozenk, vor kaytagghootyoon e 
Hryaneroon hamar yev himarootyoon՝ 
hetanosneroon hamar,

23 but we preach Christ crucified, to 
the Jews a stumbling block and to the 
Greeks foolishness,
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24 թէպէտ նոյն այդ Հրեաներէն ու Յոյներէն 
կանչուածներուն եւ դարձի եկածներուն 
համար՝ անիկա Քրիստոսն է, Աստուծոյ 
զօրութիւնը եւ Աստուծոյ իմաստութիւնը։ ֍

24 tebed nooyn ayt Hryaneren oo 
Hooyneren ganchvadzneroon yev tartzi 
yegadzneroon hamar՝ aniga Krisdosn 
e, Asdoodzo zorootyoonŭ yev Asdoodzo 
imasdootyoonŭ: ֍

24 but to those who are called, both Jews 
and Greeks, Christ the power of God and 
the wisdom of God. ֍
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Ալէլուիա ՁԵԱլէլուիա ՁԵ Alleluia 85Alleluia 85 Alleluia 86Alleluia 86

Ալէլուիա։ Ալէլուիա։ Տո՛ւր զօրութիւն 
ծառայի Քո, կեցո՛ զորդի աղախնոյ Քո եւ 
արա՛ առ իս նշան բարութեան։ ֍

Alleluia: Alleluia: Do՛or zorootyoon 
dzaṙayi Ko, getso՛ zorti aghakhno Ko yev 
ara՛ aṙ is nshan parootyan: ֍

Alleluia: Alleluia: Give strength to your 
servant, save the son of your handmaid, 
and show me a good sign. ֍

Երկիւղածութեամբ լուարուք Սրբոյ Երկիւղածութեամբ լուարուք Սրբոյ 
Աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ Աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ 

Մատթեոսի 24.27-36 (ARWZ)Մատթեոսի 24.27-36 (ARWZ)

Yergyooghadzootyamp lvarook Srpo Yergyooghadzootyamp lvarook Srpo 
Avedaranis Hisoosi Krisdosi vor ŭsd Avedaranis Hisoosi Krisdosi vor ŭsd 

Madteosi 24.27-36 (ARWZ)Madteosi 24.27-36 (ARWZ)

Stand up in the fear of God, and let Stand up in the fear of God, and let 
us listen to the Holy Gospel of Jesus us listen to the Holy Gospel of Jesus 

Christ according to St. Matthew Christ according to St. Matthew 
24:27-36 (NKJV) 24:27-36 (NKJV) 

27 Որովհետեւ Մարդու Որդին պիտի գայ 
կայծակի նման, որ երբ փայլատակէ՝ 
կը լուսաւորէ ամբողջ երկնակամարը, 
արեւելքէն արեւմուտք։

27 Vorovhedev Martoo Vortin bidi ka 
gaydzagi nman, vor yerp payladage՝ 
gŭ loosavore ampoghch yergnagamarŭ, 
arevelken arevmoodk:

27 “For as the lightning comes from the 
east and flashes to the west, so also will 
the coming of the Son of Man be.

28 Անգղները կը հաւաքուին հոն՝ ուր դիակ 
կայ։ -

28 Ankghnerŭ gŭ havakvin hon՝ oor tiag 
ga։ -

28 “For wherever the carcass is, there 
the eagles will be gathered together.

29 Նեղութեան այդ օրերէն անմիջապէս 
ետք արեւը պիտի խաւարի եւ լուսինը այլեւս 
պիտի չփայլի. երկինքէն աստղերը պիտի 
իյնան եւ երկնային մարմինները պիտի 
սասանին։

29 Neghootyan ayt oreren anmichabes 
yedk arevŭ bidi khavari yev loosinŭ 
aylevs bidi chpayli. yerginken asdgherŭ 
bidi iynan yev yergnayin marminnerŭ 
bidi sasanin:

29 “Immediately after the tribulation of 
those days the sun will be darkened, and 
the moon will not give its light; the stars 
will fall from heaven, and the powers of 
the heavens will be shaken.

30 Ապա Մարդու Որդիին նշանը պիտի 
երեւի երկինքի մէջ, եւ աշխարհի բոլոր 
ժողովուրդները պիտի ողբան, երբ տեսնեն 
Մարդու Որդին, որ կու գայ ամպերուն վրայ 
բազմած՝ զօրութեամբ եւ մեծ փառքով։

30 Aba Martoo Vortiin nshanŭ bidi 
yerevi yerginki mech, yev ashkharhi 
polor jhoghovoortnerŭ bidi voghpan, 
yerp desnen Martoo Vortin, vor goo ka 
amberoon vra pazmadz՝ zorootyamp yev 
medz paṙkov:

30 “Then the sign of the Son of Man will 
appear in heaven, and then all the tribes 
of the earth will mourn, and they will 
see the Son of Man coming on the clouds 
of heaven with power and great glory.

31 Երբ մեծաձայն փողը հնչէ, ան իր 
հրեշտակները պիտի ղրկէ, որպէսզի 
հաւաքեն իր ընտրեալները աշխարհի չորս 
կողմերէն, երկինքի մէկ ծայրէն մինչեւ 
միւսը։

31 Yerp medzatzayn poghŭ hnche, an 
ir hreshdagnerŭ bidi ghrge, vorbeszi 
havaken ir ŭndryalnerŭ ashkharhi 
chors goghmeren, yerginki meg dzayren 
minchev myoosŭ:

31 “And He will send His angels with a 
great sound of a trumpet, and they will 
gather together His elect from the four 
winds, from one end of heaven to the 
other.
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32 Թզենին ձեզի թող օրինակ ըլլայ։ Երբ 
տեսնէք որ անոր ճիւղերը կը կակուղնան եւ 
տերեւ կ’արձակեն, գիտէք թէ ամառը մօտ է։

32 Tzenin tzezi togh orinag ŭlla։ 
Yerp desnek vor anor jyoogherŭ gŭ 
gagooghnan yev derev g’artzagen, kidek 
te amaṙŭ mod e:

32 “Now learn this parable from the 
fig tree: When its branch has already 
become tender and puts forth leaves, you 
know that summer is near.

33 Նոյնպէս ալ, երբ բոլոր ըսածներս 
կատարուին, գիտցէք թէ Մարդու Որդիին 
գալուստը մօտ է եւ արդէն հասնելու վրայ։

33 Nooynbes al, yerp polor ŭsadzners 
gadarvin, kidtsek te Martoo Vortiin 
kaloosdŭ mod e yev arten hasneloo vra։

33 “So you also, when you see all these 
things, know that it is near—at the 
doors!

34 Վստահ եղէք, որ այս սերունդը չանցած՝ 
ասոնք բոլորը պիտի պատահին։

34 Vsdah yeghek, vor ays seroontŭ 
chantsadz՝ asonk polorŭ bidi badahin:

34 “Assuredly, I say to you, this 
generation will by no means pass away 
till all these things take place.

35 Նոյնիսկ եթէ երկինքն ու երկիրը 
անհետանան, խօսքերս պիտի 
չանհետանան։ -

35 Nooynisg yete yerginkn oo yergirŭ 
anhedanan, khoskers bidi chanhedanan: 
-

35 “Heaven and earth will pass away, 
but My words will by no means pass 
away.

36 Սակայն ո՛չ ոք գիտէ թէ ե՛րբ պիտի 
գայ այդ օրը կամ ժամը. ո՛չ երկինքի 
հրեշտակները, ո՛չ ալ Որդին, բայց միայն՝ 
Հայրը։ ֍

36 Sagayn vo՛ch vok kide te ye՛rp bidi 
ka ayt orŭ gam jhamŭ. vo՛ch yerginki 
hreshdagnerŭ, vo՛ch al Vortin, payts 
miayn՝ Hayrŭ: ֍

36 “But of that day and hour no one 
knows, not even the angels of heaven, 
but My Father only. ֍


