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Ը. Շաբաթ զկնի Ս. ԽաչիԸ. Շաբաթ զկնի Ս. Խաչի
Armenian Apostolic ChurchArmenian Apostolic Church
Daily Variables & ReadingsDaily Variables & Readings Eighth Week after Holy CrossEighth Week after Holy Cross

2021-10-31 2021-10-31 2021-10-31

Կիրակի Giragi Sunday

Ը. կիւրակէ զկնի Սրբոյ Խաչի 8. gyoorage zgni Srpo Khachi Eighth Sunday after Holy Cross

ԲՁ Pen Tsa Pen Tsa

Ընթերցուածս յԵսայեայ մարգարէէ Ընթերցուածս յԵսայեայ մարգարէէ 
22.15-24 (ARWA)22.15-24 (ARWA)

Ŭntertsvadzs hEsayya markaree Ŭntertsvadzs hEsayya markaree 
22.15-24 (ARWA)22.15-24 (ARWA)

A Reading from the Prophecy of A Reading from the Prophecy of 
Isaiah 22:15-24 (NKJV)Isaiah 22:15-24 (NKJV)

15 Զօրքերու Եհովա Տէրը 
այսպէս ըսաւ. «Գնա՛ ու պալատին 
հրամանատարին, Սեբնա 
գանձապետին քով մտիր ու ըսէ՛.

15 Zorkeroo Yehova Derŭ 
aysbes ŭsav. «Kna՛ oo baladin 
hramanadarin, Sepna kantzabedin 
kov mdir oo ŭse՛.

15 Thus says the Lord GOD of 
hosts: “Go, proceed to this steward, 
To Shebna, who is over the house, 
and say:

16 ‘Դուն հոս ի՞նչ ունիս եւ հոս ո՞վ 
ունիս, Որ հոս քեզի գերեզման 
փորեցիր. Ո՛վ դուն, որ քու գերեզմանդ 
բարձր տեղ կը փորես Ու քեզի վէմի 
մէջ բնակարան կը շինես’։

16 ‘Toon hos i՞nch oonis yev hos 
o՞v oonis, Vor hos kezi kerezman 
poretsir. O՛v toon, vor koo 
kerezmant partzr degh gŭ pores 
Oo kezi vemi mech pnagaran gŭ 
shines’:

16 ‘What have you here, and whom 
have you here, That you have 
hewn a sepulcher here, As he who 
hews himself a sepulcher on high, 
Who carves a tomb for himself in a 
rock?

17 Ահա Տէրը քեզ պիտի նետէ 
ուժգնօրէն Եւ քեզ բոլորովին պիտի 
ծածկէ։

17 Aha Derŭ kez bidi nede 
oojhknoren Yev kez polorovin bidi 
dzadzge:

17 Indeed, the LORD will throw 
you away violently, O mighty man, 
And will surely seize you.

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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18 Անշուշտ գնդակի պէս 
Լայնատարած երկիր մը պիտի գլորէ 
քեզ Դուն հոն պիտի մեռնիս Եւ քու 
փառքիդ կառքերը հոն պիտի մնան, 
Ո՛վ քու տիրոջդ տանը անարգանքը։

18 Anshooshd kntagi bes 
Laynadaradz yergir mŭ bidi klore 
kez Toon hon bidi meṙnis Yev koo 
paṙkit gaṙkerŭ hon bidi mnan, O՛v 
koo dirocht danŭ anarkankŭ:

18 He will surely turn violently 
and toss you like a ball Into a large 
country; There you shall die, and 
there your glorious chariots Shall 
be the shame of your master's 
house.

19 Ու քու պաշտօնէդ քեզ պիտի 
վռնտեմ, Քու աստիճանէդ քեզ պիտի 
զրկեմ։

19 Oo koo bashdonet kez bidi 
vṙndem, Koo asdijanet kez bidi 
zrgem:

19 So I will drive you out of your 
office, And from your position he 
will pull you down.

20 Այն օրը պիտի կանչեմ իմ ծառաս, 
Քեղկիայի որդին՝ Եղիակիմը՝

20 Ayn orŭ bidi ganchem im 
dzaṙas, Keghgiayi vortin՝ 
Yeghiagimŭ՝

20 ‘Then it shall be in that day, 
That I will call My servant 
Eliakim the son of Hilkiah;

21 Եւ քու պատմուճանդ անոր պիտի 
հագցնեմ, Քու գօտիովդ զանիկա 
պիտի զօրացնեմ, Քու իշխանութիւնդ 
անոր ձեռքը պիտի տամ, Անիկա 
Երուսաղէմի բնակիչներուն Ու 
Յուդային տանը հայրը պիտի ըլլայ։

21 Yev koo badmoojant anor bidi 
haktsnem, Koo kodiovt zaniga bidi 
zoratsnem, Koo ishkhanootyoont 
anor tzeṙkŭ bidi dam, Aniga 
Yeroosaghemi pnagichneroon Oo 
Hootayin danŭ hayrŭ bidi ŭlla։

21 I will clothe him with your 
robe And strengthen him with 
your belt; I will commit your 
responsibility into his hand. He 
shall be a father to the inhabitants 
of Jerusalem And to the house of 
Judah.

22 Դաւիթին տանը բանալին Անոր 
ուսին վրայ պիտի դնեմ, Որպէս զի 
անիկա բանայ եւ գոցող չըլլայ Ու 
գոցէ եւ բացող չըլլայ։

22 Tavitin danŭ panalin Anor 
oosin vra bidi tnem, Vorbes zi 
aniga pana yev kotsogh chŭlla Oo 
kotse yev patsogh chŭlla։

22 The key of the house of David 
I will lay on his shoulder; So he 
shall open, and no one shall shut; 
And he shall shut, and no one shall 
open.

23 Զանիկա հաստատ տեղ մը Բեւեռի 
պէս պիտի գամեմ։ Անիկա իր հօրը 
տանը Փառաւոր աթոռի պէս պիտի 
ըլլայ։

23 Zaniga hasdad degh mŭ Peveṙi 
bes bidi kamem: Aniga ir horŭ 
danŭ Paṙavor atoṙi bes bidi ŭlla։

23 I will fasten him as a peg in a 
secure place, And he will become 
a glorious throne to his father's 
house.
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24 Անոր հօրը տանը բոլոր փառքը 
անոր վրայ պիտի կախուի, Անոր 
սերունդէն եղող պատուականներն 
ու անարգները, Բոլոր պզտիկ 
ամանները, տեսակ տեսակ թասերէն 
Մինչեւ ամէն տեսակ տիկերը։ ֍

24 Anor horŭ danŭ polor paṙkŭ 
anor vra bidi gakhvi, Anor 
seroonten yeghogh badvagannern 
oo anarknerŭ, Polor bzdig 
amannerŭ, desag desag taseren 
Minchev amen desag digerŭ: ֍

24 ‘They will hang on him all the 
glory of his father's house, the 
offspring and the posterity, all 
vessels of small quantity, from the 
cups to all the pitchers. ֍

Ընթերցուածս Պօղոսի առաքելոյն Ընթերցուածս Պօղոսի առաքելոյն 
յԵփեսացւոսց թղթոյն 1.1-14 յԵփեսացւոսց թղթոյն 1.1-14 

(ARWZ)(ARWZ)

Ŭntertsvadzs Boghosi aṙakelooyn Ŭntertsvadzs Boghosi aṙakelooyn 
hEpesatsvosts tghtooyn 1.1-14 hEpesatsvosts tghtooyn 1.1-14 

(ARWZ)(ARWZ)

A Reading from the Epistle of A Reading from the Epistle of 
Apostle Paul to the Ephesians Apostle Paul to the Ephesians 

1:1-14 (NKJV)1:1-14 (NKJV)

1 Ես, Պօղոս, Աստուծոյ կամքով 
Քրիստոս Յիսուսի առաքեալը, 
կը գրեմ Եփեսոս բնակող 
եղբայրներուդ, Քրիստոս Յիսուսի 
հաւատացողներուդ։

1 Yes, Boghos, Asdoodzo gamkov 
Krisdos Hisoosi aṙakyalŭ, 
gŭ krem Yepesos pnagogh 
yeghpayrneroot, Krisdos Hisoosi 
havadatsoghneroot:

1 Paul, an apostle of Jesus Christ 
by the will of God, To the saints 
who are in Ephesus, and faithful 
in Christ Jesus:

2 Թող Աստուած մեր Հայրը եւ 
Տէր Յիսուս Քրիստոս շնորհք եւ 
խաղաղութիւն պարգեւեն ձեզի։

2 Togh Asdvadz mer Hayrŭ yev 
Der Hisoos Krisdos shnorhk yev 
khaghaghootyoon barkeven tzezi:

2 Grace to you and peace from God 
our Father and the Lord Jesus 
Christ.

3 Օրհնեալ է Աստուած, մեր Տիրոջ 
Յիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ 
Քրիստոսով մեզ օրհնեց երկինքի մէջ 
ամէն տեսակ հոգեւոր օրհնութեամբ։

3 Orhnyal e Asdvadz, mer Diroch 
Hisoos Krisdosi Hayrŭ, vor 
Krisdosov mez orhnets yerginki 
mech amen desag hokevor 
orhnootyamp:

3 Blessed be the God and Father 
of our Lord Jesus Christ, who has 
blessed us with every spiritual 
blessing in the heavenly places in 
Christ,

4 Անիկա աշխարհի գոյութենէն իսկ 
առաջ մեզ ընտրած էր՝ Քրիստոսի 
միջոցաւ իրեն պատկանելու համար, 
որպէս սուրբ եւ անարատ ժողովուրդ,

4 Aniga ashkharhi kooyootenen 
isg aṙach mez ŭndradz er՝ Krisdosi 
michotsav iren badganeloo 
hamar, vorbes soorp yev anarad 
jhoghovoort,

4 just as He chose us in Him before 
the foundation of the world, that 
we should be holy and without 
blame before Him in love,
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5 եւ իր սիրով մեզ նախասահմանեց՝ 
Յիսուս Քրիստոսի ձեռքով իր 
որդիները ըլլալու, որովհետեւ ա՛յդ էր 
իր կամքը եւ ծրագիրը։

5 yev ir sirov mez 
nakhasahmanets՝ Hisoos Krisdosi 
tzeṙkov ir vortinerŭ ŭllaloo, 
vorovhedev a՛yt er ir gamkŭ yev 
dzrakirŭ:

5 having predestined us to 
adoption as sons by Jesus Christ 
to Himself, according to the good 
pleasure of His will,

6 Ուստի գովենք զինք այն փառքին 
համար՝ որ մեզի շնորհեց իր սիրելի 
Որդիին միջոցաւ։

6 Oosdi kovenk zink ayn paṙkin 
hamar՝ vor mezi shnorhets ir sireli 
Vortiin michotsav:

6 to the praise of the glory of 
His grace, by which He made us 
accepted in the Beloved.

7 Արդարեւ, անով փրկուեցանք 
եւ անոր արիւնով մեր մեղքերուն 
թողութիւն գտանք։ Որքա՜ն մեծ է իր 
շնորհքը,

7 Artarev, anov prgvetsank yev 
anor aryoonov mer meghkeroon 
toghootyoon kdank: Vorka՜n medz e 
ir shnorhkŭ,

7 In Him we have redemption 
through His blood, the forgiveness 
of sins, according to the riches of 
His grace

8 որ առատօրէն տուաւ մեզի՝ 
ամենայն իմաստութեամբ եւ 
գիտութեամբ։

8 vor aṙadoren dvav mezi՝ 
amenayn imasdootyamp yev 
kidootyamp:

8 which He made to abound 
toward us in all wisdom and 
prudence,

9 Որովհետեւ իր կամքին համաձայն 
մեզի յայտնեց շատ կանուխէն 
պատրաստած իր ծրագիրը, որ 
Քրիստոսով պիտի իրագործուի։

9 Vorovhedev ir gamkin 
hamatzayn mezi haydnets shad 
ganookhen badrasdadz ir dzrakirŭ, 
vor Krisdosov bidi irakordzvi:

9 having made known to us the 
mystery of His will, according 
to His good pleasure which He 
purposed in Himself,

10 Եւ այդ ծրագիրը սա է, որ երբ 
ժամանակները իրենց լրումին 
հասնին՝ Քրիստոս իրմով պիտի 
բովանդակէ ամէն ինչ որ կայ երկինքի 
մէջ եւ երկրի վրայ։

10 Yev ayt dzrakirŭ sa e, vor 
yerp jhamanagnerŭ irents 
lroomin hasnin՝ Krisdos irmov 
bidi povantage amen inch vor ga 
yerginki mech yev yergri vra։

10 that in the dispensation of the 
fullness of the times He might 
gather together in one all things in 
Christ, both which are in heaven 
and which are on earth—in Him.

11 Քրիստոսի միջոցաւ է որ 
ժառանգորդ դարձանք փրկութեան։ 
Աստուած, որ ամէն ինչ կը յաջողցնէ 
ըստ իր առաջադրած ծրագրին ու 
կամքին,

11 Krisdosi michotsav e vor 
jhaṙankort tartzank prgootyan: 
Asdvadz, vor amen inch gŭ 
hachoghtsne ŭsd ir aṙachatradz 
dzrakrin oo gamkin,

11 In Him also we have obtained 
an inheritance, being predestined 
according to the purpose of Him 
who works all things according to 
the counsel of His will,
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12 անով առաջուց հրաւիրեց մեզ՝ 
իր փառքը գովերգելու. մենք՝ 
որ Քրիստոսի յուսացողներուն 
առաջիններէն եղանք։

12 anov aṙachoots hravirets 
mez՝ ir paṙkŭ koverkeloo. menk՝ 
vor Krisdosi hoosatsoghneroon 
aṙachinneren yeghank:

12 that we who first trusted in 
Christ should be to the praise of 
His glory.

13 Դուք ալ, երբ լսեցիք ճշմարիտ 
քարոզութիւնը, այսինքն 
Աւետարանը որ ձեզի փրկութիւն 
բերաւ, հաւատացիք Քրիստոսի 
եւ խոստացուած Սուրբ Հոգիով 
կնքուեցաք։

13 Took al, yerp lsetsik jshmarid 
karozootyoonŭ, aysinkn 
Avedaranŭ vor tzezi prgootyoon 
perav, havadatsik Krisdosi yev 
khosdatsvadz Soorp Hokiov 
gnkvetsak:

13 In Him you also trusted, after 
you heard the word of truth, the 
gospel of your salvation; in whom 
also, having believed, you were 
sealed with the Holy Spirit of 
promise,

14 Եւ Սուրբ Հոգին գրաւական է՝ 
թէ պիտի ժառանգենք Աստուծոյ 
խոստումը, երբ Աստուած պիտի փրկէ 
իր սեփական ժողովուրդը, որպէսզի 
իր փառքը գովերգենք։ ֍

14 Yev Soorp Hokin kravagan 
e՝ te bidi jhaṙankenk Asdoodzo 
khosdoomŭ, yerp Asdvadz bidi 
prge ir sepagan jhoghovoortŭ, 
vorbeszi ir paṙkŭ koverkenk: ֍

14 who is the guarantee of our 
inheritance until the redemption 
of the purchased possession, to the 
praise of His glory. ֍

ԱլէլուիաԱլէլուիա AlleluiaAlleluia AlleluiaAlleluia

Ալէլուիա։ Ալէլուիա: Ծա՛փս հարէք, 
ամենա՛յն հեթանոսք, աղաղակեցէ՛ք 
առ Աստուած ի ձայն ցնծութեան։ ֍

Alleluia: Alleluia: Dza՛ps harek, 
amena՛yn hetanosk, aghaghagetse՛k 
aṙ Asdvadz i tzayn tsndzootyan: ֍

Praise the Lord! Praise the Lord! 
Clap for joy, all you Gentiles, cry 
out to God for joy. ֍

Սրբոյ աւետարանիս Յիսուսի Սրբոյ աւետարանիս Յիսուսի 
Քրիստոսի որ ըստ Ղուկասու Քրիստոսի որ ըստ Ղուկասու 

8.17-21 (ARWZ)8.17-21 (ARWZ)

Srpo avedaranis Hisoosi Srpo avedaranis Hisoosi 
Krisdosi vor ŭsd Ghoogasoo Krisdosi vor ŭsd Ghoogasoo 

8.17-21 (ARWZ)8.17-21 (ARWZ)

The Holy Gospel of our Lord The Holy Gospel of our Lord 
Jesus Christ according to Luke Jesus Christ according to Luke 

8:17-21 (NKJV)8:17-21 (NKJV)

17 Չկայ ծածուկ բան որ չյայտնուի 
եւ կամ գաղտնի բան՝ որ չգիտցուի եւ 
երեւան չգայ։

17 Chga dzadzoog pan vor ch-
haydnvi yev gam kaghdni pan՝ vor 
chkidtsvi yev yerevan chka։

17 “For nothing is secret that will 
not be revealed, nor anything 
hidden that will not be known and 
come to light.
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18 Ուրեմն ուշադիր եղէք թէ ի՛նչպէս 
կ’ընդունիք այս խօսքերը, որովհետեւ 
ունեցողին պիտի տրուի, իսկ 
չունեցողէն պիտի առնուի նոյնիսկ 
այն՝ ինչ որ կը կարծէ թէ ունի։

18 Ooremn ooshatir yeghek te 
i՛nchbes g’ŭntoonik ays khoskerŭ, 
vorovhedev oonetsoghin bidi drvi, 
isg choonetsoghen bidi aṙnvi 
nooynisg ayn՝ inch vor gŭ gardze 
te ooni:

18 “Therefore take heed how you 
hear. For whoever has, to him 
more will be given; and whoever 
does not have, even what he seems 
to have will be taken from him.”

19 Յիսուսի մայրն ու եղբայրները 
իրեն եկան, բայց խուռն բազմութեան 
պատճառով չկրցան իրեն մօտենալ։

19 Hisoosi mayrn oo yeghpayrnerŭ 
iren yegan, payts khooṙn 
pazmootyan badjaṙov chgrtsan 
iren modenal:

19 Then His mother and brothers 
came to Him, and could not 
approach Him because of the 
crowd.

20 Լուր տուին իրեն, ըսելով.- Մայրդ 
եւ եղբայրներդ դուրսն են եւ կ’ուզեն 
քեզ տեսնել։

20 Loor dvin iren, ŭselov.- Mayrt 
yev yeghpayrnert toorsn yen yev 
g’oozen kez desnel:

20 And it was told Him by some, 
who said, “Your mother and Your 
brothers are standing outside, 
desiring to see You.”

21 Յիսուս ըսաւ.- Մայրս ու 
եղբայրներս ասոնք են, որոնք 
Աստուծոյ խօսքը կը լսեն եւ կը 
գործադրեն։ ֍

21 Hisoos ŭsav.- Mayrs oo 
yeghpayrners asonk yen, voronk 
Asdoodzo khoskŭ gŭ lsen yev gŭ 
kordzatren: ֍

21 But He answered and said 
to them, “My mother and My 
brothers are these who hear the 
word of God and do it.” ֍


