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

2021-10-30 2021-10-30 2021-10-30

Շաբաթ Shapat Saturday

Սրբոյն Յովհաննու Ոսկեբերան հայրապետին Srpooyn Hovhannoo Vosgeperan hayrabedin Patriarch Saint John Chrysostom

ԱԿ ԱԿ ԱԿ

Ընթերցուածս յԵսայեայ մարգարէէ Ընթերցուածս յԵսայեայ մարգարէէ 
49.1-6 (ARWA)49.1-6 (ARWA)

Ŭntertsvadzs hEsayya markaree Ŭntertsvadzs hEsayya markaree 
49.1-6 (ARWA)49.1-6 (ARWA)

A Reading from the Prophecy of A Reading from the Prophecy of 
Isaiah 49:1-6 (NKJV)Isaiah 49:1-6 (NKJV)

1 Ո՛վ կղզիներ, ինծի մտի՛կ ըրէք, 
Ո՛վ ժողովուրդներ, հեռուէն ակա՛նջ 
տուէք. Տէրը զիս արգանդէն կանչեց, 
Իմ անունս մօրս որովայնէն յիշեց

1 O՛v gghziner, indzi mdi՛g ŭrek, 
O՛v jhoghovoortner, heṙven aga՛nch 
dvek. Derŭ zis arkanten ganchets, 
Im anoons mors vorovaynen 
hishets

1 “Listen, O coastlands, to Me, And 
take heed, you peoples from afar! 
The LORD has called Me from 
the womb; From the matrix of My 
mother He has made mention of 
My name.

2 Եւ իմ բերանս սրած թուրի պէս 
ըրաւ։ Զիս իր ձեռքին հովանիին տակ 
ծածկեց, Զիս փայլուն նետի պէս 
ըրաւ։ Իր կապարճին մէջ պահեց զիս

2 Yev im perans sradz toori bes 
ŭrav: Zis ir tzeṙkin hovaniin dag 
dzadzgets, Zis payloon nedi bes 
ŭrav: Ir gabarjin mech bahets zis

2 And He has made My mouth like 
a sharp sword; In the shadow of 
His hand He has hidden Me, And 
made Me a polished shaft; In His 
quiver He has hidden Me.”

3 Եւ ինծի ըսաւ. «Դուն իմ ծառաս 
ես, Ո՛վ Իսրայէլ, քեզմով պիտի 
փառաւորուիմ»։

3 Yev indzi ŭsav. «Toon im dzaṙas 
yes, O՛v Israyel, kezmov bidi 
paṙavorvim»:

3 “And He said to me, ‘You are My 
servant, O Israel, In whom I will 
be glorified.’

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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4 Ու ես ըսի. «Պարապ տեղը 
աշխատեցայ Եւ իմ զօրութիւնս ոչինչ 
ու դատարկ տեղը գործածեցի. Բայց 
իմ իրաւունքս Տէրոջը առջեւն է Եւ իմ 
գործս իմ Աստուծոյս քովն է»։

4 Oo yes ŭsi. «Barab deghŭ 
ashkhadetsa Yev im zorootyoons 
vochinch oo tadarg deghŭ 
kordzadzetsi. Payts im iravoonks 
Derochŭ aṙchevn e Yev im kordzs 
im Asdoodzooys kovn e»:

4 Then I said, ‘I have labored in 
vain, I have spent my strength for 
nothing and in vain; Yet surely my 
just reward is with the LORD, And 
my work with my God.’”

5 Հիմա այսպէս կ՚ըսէ Տէրը, Որ զիս 
որովայնէն իրեն ծառայ ըլլալու 
համար ստեղծեց, Որ Յակոբը 
անոր դարձնեմ Եւ Իսրայէլ անոր 
քով հաւաքուի, Որ Տէրոջը առջեւ 
փառաւորուիմ Եւ իմ Աստուածս ինծի 
զօրութիւն ըլլայ.

5 Hima aysbes g՚ŭse Derŭ, Vor 
zis vorovaynen iren dzaṙa ŭllaloo 
hamar sdeghdzets, Vor Hagopŭ 
anor tartznem Yev Israyel anor 
kov havakvi, Vor Derochŭ aṙchev 
paṙavorvim Yev im Asdvadzs indzi 
zorootyoon ŭlla.

5 “And now the LORD says, Who 
formed Me from the womb to be 
His Servant, To bring Jacob back 
to Him, So that Israel is gathered 
to Him (For I shall be glorious in 
the eyes of the LORD, And My God 
shall be My strength),

6 Այսպէս կ՚ըսէ. «Յակոբին ցեղերը 
նորէն հաստատելու համար 
Եւ Իսրայէլին ազատուածները 
դարձնելու համար, Իմ ծառաս ըլլալդ 
քեզի քիչ է։ Ահա քեզ ազգերուն լոյս 
պիտի ընեմ, Որպէս զի մինչեւ երկրին 
ծայրը իմ փրկութիւնս ըլլաս»։ ֍

6 Aysbes g՚ŭse. «Hagopin tsegherŭ 
noren hasdadeloo hamar Yev 
Israyelin azadvadznerŭ tartzneloo 
hamar, Im dzaṙas ŭllalt kezi kich 
e: Aha kez azkeroon looys bidi 
ŭnem, Vorbes zi minchev yergrin 
dzayrŭ im prgootyoons ŭllas»: ֍

6 Indeed He says, ‘It is too small 
a thing that You should be My 
Servant To raise up the tribes 
of Jacob, And to restore the 
preserved ones of Israel; I will also 
give You as a light to the Gentiles, 
That You should be My salvation 
to the ends of the earth.’” ֍



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 3 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

Ընթերցուածս ի Գործից առաքելոց Ընթերցուածս ի Գործից առաքելոց 
20.25-38 (ARWZ)20.25-38 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs i Kordzits aṙakelots Ŭntertsvadzs i Kordzits aṙakelots 
20.25-38 (ARWZ)20.25-38 (ARWZ)

A Reading from the Acts of the A Reading from the Acts of the 
Apostles 20:25-38 (NKJV)Apostles 20:25-38 (NKJV)

25 Հիմա գիտեմ, թէ այսուհետեւ 
պիտի չտեսնէք զիս։ Եկայ ձեզի 
բոլորիդ, շրջեցայ եւ Աստուծոյ 
արքայութիւնը քարոզեցի,

25 Hima kidem, te aysoohedev 
bidi chdesnek zis: Yega tzezi 
polorit, shrchetsa yev Asdoodzo 
arkayootyoonŭ karozetsi,

25 “And indeed, now I know that 
you all, among whom I have gone 
preaching the kingdom of God, will 
see my face no more.

26 եւ ահաւասիկ կը յայտարարեմ 
այսօր՝ թէ խիղճս հանդարտ է,

26 yev ahavasig gŭ haydararem 
aysor՝ te khighjs hantard e,

26 “Therefore I testify to you this 
day that I am innocent of the blood 
of all men.

27 որովհետեւ առանց քաշուելու 
յայտնեցի ձեզի Աստուծոյ կամքը։

27 vorovhedev aṙants kashveloo 
haydnetsi tzezi Asdoodzo gamkŭ:

27 “For I have not shunned to 
declare to you the whole counsel of 
God.

28 Հսկեցէ՛ք ձեր անձերուն եւ ձեր 
ամբողջ հօտին, որուն տեսուչ կարգեց 
ձեզ Սուրբ Հոգին։ Հովուեցէ՛ք Տիրոջ 
եկեղեցին, որ ան իր արիւնով գնեց։

28 Hsgetse՛k tzer antzeroon yev 
tzer ampoghch hodin, voroon 
desooch garkets tzez Soorp Hokin: 
Hovvetse՛k Diroch yegeghetsin, vor 
an ir aryoonov knets:

28 “Therefore take heed to 
yourselves and to all the flock, 
among which the Holy Spirit has 
made you overseers, to shepherd 
the church of God which He 
purchased with His own blood.

29 Որովհետեւ գիտեմ, թէ իմ 
մեկնումէս ետք յափշտակիչ գայլեր 
պիտի մտնեն ձեր մէջ, որոնք պիտի 
չխնայեն հօտին։

29 Vorovhedev kidem, te im 
megnoomes yedk hapshdagich 
kayler bidi mdnen tzer mech, 
voronk bidi chkhnayen hodin:

29 “For I know this, that after my 
departure savage wolves will come 
in among you, not sparing the 
flock.

30 Ձեր մէջէն եւս պիտի ելլեն 
մարդիկ, որոնք սխալ բաներ պիտի 
ուսուցանեն, հաւատացեալները 
իրենց ետեւէն տանելու համար։

30 Tzer mechen yevs bidi yellen 
martig, voronk skhal paner bidi 
oosootsanen, havadatsyalnerŭ 
irents yedeven daneloo hamar:

30 “Also from among yourselves 
men will rise up, speaking 
perverse things, to draw away the 
disciples after themselves.
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31 Հետեւաբար արթո՛ւն եղէք, 
յիշեցէք թէ ի՛նչպէս երեք տարի 
անդադար, գիշեր ու ցերեկ, 
արցունքով խրատեցի իւրաքանչիւրդ։

31 Hedevapar arto՛on yeghek, 
hishetsek te i՛nchbes yerek 
dari antatar, kisher oo 
tsereg, artsoonkov khradetsi 
yoorakanchyoort:

31 “Therefore watch, and 
remember that for three years I 
did not cease to warn everyone 
night and day with tears.

32 Եւ հիմա ձեզ կը յանձնեմ Աստուծոյ 
եւ իր շնորհքի Աւետարանին, որ 
կրնայ ձեզ հոգեւորապէս աճեցնել եւ 
իր բոլոր սուրբերուն ժառանգակից 
դարձնել։

32 Yev hima tzez gŭ hantznem 
Asdoodzo yev ir shnorhki 
Avedaranin, vor grna tzez 
hokevorabes ajetsnel yev ir polor 
soorperoon jhaṙankagits tartznel:

32 “So now, brethren, I commend 
you to God and to the word of His 
grace, which is able to build you up 
and give you an inheritance among 
all those who are sanctified.

33 Ոեւէ մէկուն արծաթին, ոսկիին 
կամ հագուստին չցանկացի։

33 Voyeve megoon ardzatin, 
vosgiin gam hakoosdin 
chtsangatsi:

33 “I have coveted no one's silver 
or gold or apparel.

34 Դուք ինքնին գիտէք, թէ իմ այս 
ձեռքերովս շահեցայ եւ հոգացի թէ՛ իմ 
եւ թէ՛ ընկերակիցներուս պէտքերը։

34 Took inknin kidek, te im ays 
tzeṙkerovs shahetsa yev hokatsi 
te՛ im yev te՛ ŭngeragitsneroos 
bedkerŭ:

34 “Yes, you yourselves know that 
these hands have provided for my 
necessities, and for those who were 
with me.

35 Եւ կեանքիս օրինակով ցոյց տուի՝ 
թէ այսպէս պէտք է աշխատիլ եւ 
տկարներուն օգնել, յիշելով այն 
խօսքը որ Տէր Յիսուս ինք ըսաւ, թէ՝ 
«Աւելի երջանկաբեր է տալը, քան 
առնելը»։

35 Yev gyankis orinagov tsooyts 
dvi՝ te aysbes bedk e ashkhadil yev 
dgarneroon oknel, hishelov ayn 
khoskŭ vor Der Hisoos ink ŭsav, 
te՝ «Aveli yerchangaper e dalŭ, kan 
aṙnelŭ»:

35 “I have shown you in every way, 
by laboring like this, that you must 
support the weak. And remember 
the words of the Lord Jesus, that 
He said, ‘It is more blessed to give 
than to receive.’”

36 Իր խօսքը վերջացնելէ ետք, Պօղոս 
բոլորին հետ ծունկի եկաւ եւ աղօթեց։

36 Ir khoskŭ verchatsnele yedk, 
Boghos polorin hed dzoongi yegav 
yev aghotets:

36 And when he had said these 
things, he knelt down and prayed 
with them all.

37 Բոլորը սկսան լալ եւ Պօղոսի 
վիզին փաթթուելով կը համբուրէին 
զինք։

37 Polorŭ sgsan lal yev Boghosi 
vizin pattvelov gŭ hampoorein 
zink:

37 Then they all wept freely, and 
fell on Paul's neck and kissed him,
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38 Կը մորմոքէին մանաւանդ անոր 
համար, որ կ’ըսէր՝ թէ այլեւս 
զինք պիտի չտեսնեն։ Ապա անոր 
ընկերակցեցան մինչեւ նաւ։ ֍

38 Gŭ mormokein manavant 
anor hamar, vor g’ŭser՝ te aylevs 
zink bidi chdesnen: Aba anor 
ŭngeragtsetsan minchev nav: ֍

38 sorrowing most of all for the 
words which he spoke, that they 
would see his face no more. And 
they accompanied him to the 
ship. ֍

Սուրբոյ Աւետարանիս Յիսուսի Սուրբոյ Աւետարանիս Յիսուսի 
Քրիստոսի որ ըստ Յովհաննու Քրիստոսի որ ըստ Յովհաննու 

15.17-25 (ARWZ)15.17-25 (ARWZ)

Soorpo Avedaranis Hisoosi Soorpo Avedaranis Hisoosi 
Krisdosi vor ŭsd Hovhannoo Krisdosi vor ŭsd Hovhannoo 

15.17-25 (ARWZ)15.17-25 (ARWZ)

A Reading fro the Holy Gospel of A Reading fro the Holy Gospel of 
Jesus Christ according to John Jesus Christ according to John 

15:17-25 (NKJV)15:17-25 (NKJV)

17 Դարձեալ կը պատուիրեմ ձեզի, 
սիրեցէ՛ք իրար։

17 Tartzyal gŭ badvirem tzezi, 
siretse՛k irar:

17 “These things I command you, 
that you love one another.

18 Եթէ աշխարհը ձեզ կ’ատէ, 
գիտցէք որ նախ զիս ատեց։

18 Yete ashkharhŭ tzez g’ade, 
kidtsek vor nakh zis adets:

18 “If the world hates you, you 
know that it hated Me before it 
hated you.

19 Եթէ այս աշխարհին պատկանած 
ըլլայիք՝ աշխարհը ձեզ պիտի 
սիրէր, որպէս իրմէ եղող մէկը։ Բայց 
աշխարհը ձեզ կ’ատէ, որովհետեւ 
ես ձեզ այս աշխարհէն զատեցի, եւ 
դուք այս աշխարհին չէք պատկանիր 
այլեւս։

19 Yete ays ashkharhin badganadz 
ŭllayik՝ ashkharhŭ tzez bidi sirer, 
vorbes irme yeghogh megŭ: Payts 
ashkharhŭ tzez g’ade, vorovhedev 
yes tzez ays ashkharhen zadetsi, 
yev took ays ashkharhin chek 
badganir aylevs:

19 “If you were of the world, the 
world would love its own. Yet 
because you are not of the world, 
but I chose you out of the world, 
therefore the world hates you.

20 Յիշեցէ՛ք այն խօսքը որ ըսի ձեզի, 
թէ «Ծառան իր տիրոջմէ աւելի մեծ 
չէ»։ Եթէ զիս հալածեցին, ձեզ ալ 
պիտի հալածեն. եթէ իմ խօսքերս 
գործադրեցին, ապա ձերն ալ պիտի 
գործադրեն։

20 Hishetse՛k ayn khoskŭ vor ŭsi 
tzezi, te «Dzaṙan ir dirochme aveli 
medz che»: Yete zis haladzetsin, 
tzez al bidi haladzen. yete im 
khoskers kordzatretsin, aba tzern 
al bidi kordzatren:

20 “Remember the word that 
I said to you, ‘A servant is not 
greater than his master.’ If they 
persecuted Me, they will also 
persecute you. If they kept My 
word, they will keep yours also.
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21 Բայց այս բոլորը ձեզի պիտի ընեն 
իմ անունիս պատճառով, որովհետեւ 
զիս ղրկողը չեն ճանչնար։

21 Payts ays polorŭ tzezi bidi ŭnen 
im anoonis badjaṙov, vorovhedev 
zis ghrgoghŭ chen janchnar:

21 “But all these things they will 
do to you for My name's sake, 
because they do not know Him 
who sent Me.

22 Եթէ աշխարհ եկած չըլլայի եւ 
խօսած չըլլայի իրենց, մեղք պիտի 
չունենային. բայց հիմա իրենց մեղքին 
համար ոեւէ արդարացում չունին։

22 Yete ashkharh yegadz chŭllayi 
yev khosadz chŭllayi irents, meghk 
bidi choonenayin. payts hima 
irents meghkin hamar voyeve 
artaratsoom choonin:

22 “If I had not come and spoken 
to them, they would have no sin, 
but now they have no excuse for 
their sin.

23 Ով որ զիս կ’ատէ, իմ Հայրս ատած 
կ’ըլլայ։

23 Ov vor zis g’ade, im Hayrs 
adadz g’ŭlla։

23 “He who hates Me hates My 
Father also.

24 Եթէ իրենց մէջ կատարած չըլլայի 
այնպիսի գործեր, որոնք ուրիշ ոչ 
ոք ըրած է, անոնք մեղք պիտի 
չունենային։ Սակայն ահա անոնք 
տեսան իմ գործերս եւ ատեցին թէ՛ 
զիս եւ թէ՛ Հայրս։

24 Yete irents mech gadaradz 
chŭllayi aynbisi kordzer, voronk 
oorish voch vok ŭradz e, anonk 
meghk bidi choonenayin: Sagayn 
aha anonk desan im kordzers yev 
adetsin te՛ zis yev te՛ Hayrs:

24 “If I had not done among them 
the works which no one else did, 
they would have no sin; but now 
they have seen and also hated both 
Me and My Father.

25 Արդ, կը կատարուի իրենց 
Օրէնքին մէջ գրուածը, որ կ’ըսէ «Զիս 
ատեցին՝ առանց ոեւէ պատճառի»։ ֍

25 Art, gŭ gadarvi irents Orenkin 
mech krvadzŭ, vor g’ŭse «Zis 
adetsin՝ aṙants voyeve badjaṙi»: ֍

25 “But this happened that the 
word might be fulfilled which is 
written in their law, ‘They hated 
Me without a cause.’ ֍


