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Ժ. Շաբաթ զկնի Ս. ԽաչիԺ. Շաբաթ զկնի Ս. Խաչի
Armenian Apostolic ChurchArmenian Apostolic Church
Daily Variables & ReadingsDaily Variables & Readings Tenth Week of Holy CrossTenth Week of Holy Cross

2021-11-20 2021-11-20 2021-11-20

Շաբաթ Shapat Saturday

Տօն ամենայն սրբոց` հնոց եւ նորոց, յայտից եւ 
անյայտից

Don amenayn srpots` hnots yev norots, haydits 
yev anhaydits

Feast of All Saints: old, new, known, unknown

ԴՁ Ta Tza Ta Tsa (Mode 7)

Ընթերցուածս յԻմաստութենէ Ընթերցուածս յԻմաստութենէ 
Սողոմոնայ 3.1-8 (ARCZ)Սողոմոնայ 3.1-8 (ARCZ)

Ŭntertsvadzs hImasdootene Ŭntertsvadzs hImasdootene 
Soghomona 3.1-8 (ARCZ)Soghomona 3.1-8 (ARCZ)

A Reading from the Wisdom of A Reading from the Wisdom of 
Solomon 3:1-8 (NRSV)Solomon 3:1-8 (NRSV)

1 Բայց ոգիք արդարոց ՛ի ձեռի՛ն 
Աստուծոյ են, եւ ո՛չ մերձեսցի ՛ի նոսա 
մահ։

1 Payts vokik artarots ՛i tzeṙi՛n 
Asdoodzo yen, yev vo՛ch mertzestsi 
՛i nosa mah:

1 But the souls of the righteous are 
in the hand of God, and no torment 
will ever touch them.

2 Թուեցան յաչս անզգամաց թէ 
մեռան, եւ համարեցան չարչարանք 
ելք նոցա։

2 Tvetsan hachs anzkamats 
te meṙan, yev hamaretsan 
charcharank yelk notsa:

2 In the eyes of the foolish they 
seemed to have died, and their 
departure was thought to be a 
disaster,

3 եւ գնալն ՛ի մէնջ բեկո՛ւմն. բայց 
նոքա են ՛ի խաղաղութեա՛ն։

3 yev knaln ՛i mench pego՛omn. 
payts noka yen ՛i khaghaghootya՛n:

3 and their going from us to be 
their destruction; but they are at 
peace.

4 Զի թէպէտ եւ յաչս մարդկան 
տանջեցան, այլ յոյս նոցա լի՛ է 
անմահութեամբ։

4 Zi tebed yev hachs martgan 
danchetsan, ayl hooys notsa li՛ e 
anmahootyamp:

4 For though in the sight of others 
they were punished, their hope is 
full of immortality.

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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5 Եւ սակաւիկ ինչ խրատեալք եւ 
տրտմեալք, գտցեն զմեծ բարութիւն. 
զի Աստուած փորձեաց զնոսա, եւ 
եգիտ զնոսա իւր արժանիս։

5 Yev sagavig inch khradyalk 
yev drdmyalk, kdtsen zmedz 
parootyoon. zi Asdvadz portzyats 
znosa, yev yekid znosa yoor 
arjhanis:

5 Having been disciplined a little, 
they will receive great good, 
because God tested them and 
found them worthy of himself;

6 Իբրեւ զոսկի ՛ի բովս քննեաց զնոսա, 
եւ իբրեւ զողջակէ՛զ զոհի ընկալաւ 
զնոսա։ ՛Ի ժամանակի այցելութեան 
իւրեանց։

6 Iprev zosgi ՛i povs knnyats znosa, 
yev iprev zoghchage՛z zohi ŭngalav 
znosa: ՛I jhamanagi aytselootyan 
yooryants:

6 like gold in the furnace he tried 
them, and like a sacrificial burnt 
offering he accepted them.

7 պայծառասցին, եւ իբրեւ կայծակն 
ընդ եղէգն ընթասցին։

7 baydzaṙastsin, yev iprev 
gaydzagn ŭnt yeghekn ŭntastsin:

7 In the time of their visitation 
they will shine forth, and will run 
like sparks through the stubble.

8 Դատեսցին զազգս` եւ ընկալցին 
զժողովուրդս. եւ թագաւորեսցէ՛ նոցա 
Տէր յաւիտեան։ ֍

8 Tadestsin zazks` yev ŭngaltsin 
zjhoghovoorts. yev takavorestse՛ 
notsa Der havidyan: ֍

8 They will govern nations and 
rule over peoples, and the Lord 
will reign over them forever. ֍

Ընթերցուածս յԵսայեայ Մարգարէէ Ընթերցուածս յԵսայեայ Մարգարէէ 
33.5-8 (ARWA)33.5-8 (ARWA)

Ŭntertsvadzs hEsayya Markaree Ŭntertsvadzs hEsayya Markaree 
33.5-8 (ARWA)33.5-8 (ARWA)

A Reading from the Prophecy of A Reading from the Prophecy of 
Isaiah 33:5-8 (NKJV)Isaiah 33:5-8 (NKJV)

5 Տէրը բարձրացած է, վասն 
զի բարձրերը կը բնակի։ Սիօնը 
իրաւունքով ու արդարութիւնով 
լեցուց։

5 Derŭ partzratsadz e, vasn 
zi partzrerŭ gŭ pnagi: Sionŭ 
iravoonkov oo artarootyoonov 
letsoots:

5 The LORD is exalted, for He 
dwells on high; He has filled Zion 
with justice and righteousness.

6 Քու ժամանակներուդ 
հաստատութիւնը Ու փրկութեանդ 
զօրութիւնը իմաստութիւն ու 
գիտութիւն պիտի ըլլայ։ Տէրոջը վախը 
անոր գանձն է։

6 Koo jhamanagneroot 
hasdadootyoonŭ Oo prgootyant 
zorootyoonŭ imasdootyoon oo 
kidootyoon bidi ŭlla։ Derochŭ 
vakhŭ anor kantzn e:

6 Wisdom and knowledge will be 
the stability of your times, And the 
strength of salvation; The fear of 
the LORD is His treasure.
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7 Ահա անոնց քաջերը դուրսը 
կ՚աղաղակեն. Խաղաղութեան 
դեսպանները դառնապէս կու լան։

7 Aha anonts kacherŭ toorsŭ 
g՚aghaghagen. Khaghaghootyan 
tesbannerŭ taṙnabes goo lan:

7 Surely their valiant ones shall 
cry outside, The ambassadors of 
peace shall weep bitterly.

8 Բանուկ ճամբաները ամայի եղան, 
Ճամբայէն անցնող չմնաց։ Անիկա 
ուխտը աւրեց, քաղաքները անարգեց, 
Մարդը բանի տեղ չի սեպեր. ֍

8 Panoog jampanerŭ amayi 
yeghan, Jampayen antsnogh 
chmnats: Aniga ookhdŭ avrets, 
kaghaknerŭ anarkets, Martŭ pani 
degh chi seber. ֍

8 The highways lie waste, The 
traveling man ceases. He has 
broken the covenant, He has 
despised the cities, He regards no 
man. ֍

Ընթերցուածս Պօղոս Առաքեալի Ընթերցուածս Պօղոս Առաքեալի 
Եբրայեցիներուն ուղղուած Եբրայեցիներուն ուղղուած 

նամակէն 11.32-12.2 (ARWZ)նամակէն 11.32-12.2 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Boghos Aṙakyali Ŭntertsvadzs Boghos Aṙakyali 
Yeprayetsineroon ooghghvadz Yeprayetsineroon ooghghvadz 
namagen 11.32-12.2 (ARWZ)namagen 11.32-12.2 (ARWZ)

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

11:32-12:2 (NKJV)11:32-12:2 (NKJV)

32 Ալ ի՛նչ շարունակեմ. ժամանակս 
չի բաւեր որ պատմեմ Գեդէոնի, 
Բարակի, Սամփսոնի, Յեփթայէի, 
Դաւիթի ու Սամուէլի եւ միւս 
մարգարէներուն մասին,

32 Al i՛nch sharoonagem. 
jhamanags chi paver vor badmem 
Keteoni, Paragi, Sampsoni, 
Heptayei, Taviti oo Samveli yev 
myoos markareneroon masin,

32 And what more shall I say? 
For the time would fail me to tell 
of Gideon and Barak and Samson 
and Jephthah, also of David and 
Samuel and the prophets:

33 որոնք իրենց հաւատքով՝ 
թագաւորներ պարտութեան 
մատնեցին, արդարութիւն գործեցին 
եւ Աստուծոյ խոստումներուն 
տիրացան։ Առիւծներու բերանները 
գոցեցին,

33 voronk irents havadkov՝ 
takavorner bardootyan madnetsin, 
artarootyoon kordzetsin yev 
Asdoodzo khosdoomneroon 
diratsan: Aṙyoodzneroo perannerŭ 
kotsetsin,

33 who through faith subdued 
kingdoms, worked righteousness, 
obtained promises, stopped the 
mouths of lions,

34 կրակին զօրութիւնը մարեցին, 
սուրին բերանէն ազատեցան։ Իրենց 
տկարութեան մէջ Աստուծմով 
զօրացան, պատերազմի մէջ 
անպարտելի դարձան եւ օտարներուն 
բանակները ընկճեցին։

34 gragin zorootyoonŭ maretsin, 
soorin peranen azadetsan: Irents 
dgarootyan mech Asdoodzmov 
zoratsan, baderazmi mech 
anbardeli tartzan yev odarneroon 
panagnerŭ ŭngjetsin:

34 quenched the violence of fire, 
escaped the edge of the sword, out 
of weakness were made strong, 
became valiant in battle, turned to 
flight the armies of the aliens.
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35 Հաւատքով՝ կիներ տեսան իրենց 
մեռելներուն յարութիւն առնելը։ 
Շատեր տանջանքի տակ մեռան՝ 
մերժելով ազատութիւնը, որպէսզի 
լաւագոյն կեանքի մը համար 
յարութիւն առնեն։

35 Havadkov՝ giner desan irents 
meṙelneroon harootyoon aṙnelŭ: 
Shader danchanki dag meṙan՝ 
merjhelov azadootyoonŭ, vorbeszi 
lavakooyn gyanki mŭ hamar 
harootyoon aṙnen:

35 Women received their dead 
raised to life again. Others 
were tortured, not accepting 
deliverance, that they might 
obtain a better resurrection.

36 Ուրիշներ նախատինքներու եւ 
ծեծերու ենթարկուեցան, շղթաներու 
եւ բանտերու համը առին։

36 Oorishner nakhadinkneroo 
yev dzedzeroo yentargvetsan, 
shghtaneroo yev panderoo hamŭ 
aṙin:

36 Still others had trial of 
mockings and scourgings, yes, and 
of chains and imprisonment.

37 Քարկոծուեցան, սղոցուեցան, 
փորձութեանց մատնուեցան, սուրով 
սպաննուեցան, ոչխարի կամ այծի 
մորթով ծածկուած շրջեցան՝ զրկանք, 
հալածանք ու չարչարանք կրելով,

37 Kargodzvetsan, sghotsvetsan, 
portzootyants madnvetsan, soorov 
sbannvetsan, vochkhari gam aydzi 
mortov dzadzgvadz shrchetsan՝ 
zrgank, haladzank oo charcharank 
grelov,

37 They were stoned, they were 
sawn in two, were tempted, 
were slain with the sword. They 
wandered about in sheepskins 
and goatskins, being destitute, 
afflicted, tormented—

38 թափառական ապրելով 
անապատներու մէջ կամ լեռներու 
վրայ, քարայրներու կամ խոռոչներու 
մէջ։ Արդարեւ աշխարհը արժանի չէր 
այդ մարդոց։

38 tapaṙagan abrelov anabadneroo 
mech gam leṙneroo vra, 
karayrneroo gam khoṙochneroo 
mech: Artarev ashkharhŭ arjhani 
cher ayt martots:

38 of whom the world was not 
worthy. They wandered in deserts 
and mountains, in dens and caves 
of the earth.

39 Ասոնք բոլորը իրենց հաւատքով 
վկայուած ըլլալով հանդերձ՝ 
չստացան Աստուծոյ խոստումը.

39 Asonk polorŭ irents havadkov 
vgayvadz ŭllalov hantertz՝ 
chsdatsan Asdoodzo khosdoomŭ.

39 And all these, having obtained 
a good testimony through faith, did 
not receive the promise,

40 որովհետեւ Աստուած մեզի համար 
աւելի լաւ բան մը նախատեսած 
ըլլալով՝ չուզեց որ անոնք խոստումին 
իրականացման հասնին առանց մեզի։

40 vorovhedev Asdvadz mezi 
hamar aveli lav pan mŭ 
nakhadesadz ŭllalov՝ choozets vor 
anonk khosdoomin iraganatsman 
hasnin aṙants mezi:

40 God having provided something 
better for us, that they should not 
be made perfect apart from us.



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 5 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

1 Ուրեմն մենք ալ, որ այսքան 
բազմաթիւ վկաներով շրջապատուած 
ենք, վանե՛նք ամէն խոչնդոտ եւ մէկ 
կողմ ձգենք մեղքը, որ մեզ դիւրաւ կը 
պաշարէ, եւ համբերատարութեամբ 
պայքարինք մեզի ներկայացող 
փորձութիւններուն դէմ։

1 Ooremn menk al, vor ayskan 
pazmativ vganerov shrchabadvadz 
yenk, vane՛nk amen khochntod 
yev meg goghm tzkenk meghkŭ, 
vor mez tyoorav gŭ bashare, 
yev hamperadarootyamp 
baykarink mezi nergayatsogh 
portzootyoonneroon tem:

1 Therefore we also, since we are 
surrounded by so great a cloud of 
witnesses, let us lay aside every 
weight, and the sin which so easily 
ensnares us, and let us run with 
endurance the race that is set 
before us,

2 Մեր աչքերը յառենք Յիսուսի, 
մեր հաւատքի հիմնադիրին ու 
կատարելագործողին, որ գիտնալով 
թէ ի՛նչ ուրախութիւն կը սպասէ իրեն՝ 
արհամարհեց ամօթը, յանձն առաւ 
խաչի վրայ մեռնիլ, եւ Աստուծոյ 
աթոռին աջ կողմը նստաւ։ ֍

2 Mer achkerŭ haṙenk Hisoosi, 
mer havadki himnatirin oo 
gadarelakordzoghin, vor kidnalov 
te i՛nch oorakhootyoon gŭ sbase 
iren՝ arhamarhets amotŭ, hantzn 
aṙav khachi vra meṙnil, yev 
Asdoodzo atoṙin ach goghmŭ 
nsdav: ֍

2 looking unto Jesus, the author 
and finisher of our faith, who for 
the joy that was set before Him 
endured the cross, despising the 
shame, and has sat down at the 
right hand of the throne of God. ֍

Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի 
Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ 
Ղուկասու 12.4-9 (ARWZ)Ղուկասու 12.4-9 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Srpo Avedarani Ŭntertsvadzs Srpo Avedarani 
Hisoosi Krisdosi vor ŭsd Hisoosi Krisdosi vor ŭsd 

Ghoogasoo 12.4-9 (ARWZ)Ghoogasoo 12.4-9 (ARWZ)

A Reading from the Holy Gospel A Reading from the Holy Gospel 
of Jesus Christ According to Luke of Jesus Christ According to Luke 

12:4-9 (NKJV)12:4-9 (NKJV)

4 Սիրելինե՛ր, ձեզի կ’ըսեմ.- Մի՛ 
վախնաք անոնցմէ որոնք մարմինը 
կը սպաննեն եւ ապա ուրիշ բան չեն 
կրնար ընել։

4 Sireline՛r, tzezi g’ŭsem.- Mi՛ 
vakhnak anontsme voronk 
marminŭ gŭ sbannen yev aba 
oorish pan chen grnar ŭnel:

4 “And I say to you, My friends, do 
not be afraid of those who kill the 
body, and after that have no more 
that they can do.

5 Ըսեմ թէ որմէ՛ պէտք է վախնաք։ 
Վախցէք Աստուծմէ, որ ձեզ 
սպաննելէ ետք իշխանութիւն ունի 
դժոխք նետելու։ Այո՛, կ’ըսեմ ձեզի, 
անկէ վախցէք։

5 Ŭsem te vorme՛ bedk e vakhnak: 
Vakhtsek Asdoodzme, vor tzez 
sbannele yedk ishkhanootyoon 
ooni tjhokhk nedeloo: Ayo՛, g’ŭsem 
tzezi, ange vakhtsek:

5 “But I will show you whom you 
should fear: Fear Him who, after 
He has killed, has power to cast 
into hell; yes, I say to you, fear 
Him!
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6 Հինգ ճնճղուկը տասը դահեկան 
չ’ա՞րժեր, եւ սակայն անոնցմէ մէկն 
իսկ Աստուծոյ կողմէ մոռցուած չէ։

6 Hink jnjghoogŭ dasŭ tahegan 
ch’a՞rjher, yev sagayn anontsme 
megn isg Asdoodzo goghme 
moṙtsvadz che:

6 “Are not five sparrows sold for 
two copper coins? And not one of 
them is forgotten before God.

7 Գալով ձեզի, ձեր գլխուն 
իւրաքանչիւր մազն իսկ համրուած է։ 
Հետեւաբար մի՛ վախնաք, որովհետեւ 
դուք բոլոր ճնճղուկներէն աւելի 
արժէք ունիք Աստուծոյ աչքին։-

7 Kalov tzezi, tzer klkhoon 
yoorakanchyoor mazn isg 
hamrvadz e: Hedevapar mi՛ 
vakhnak, vorovhedev took polor 
jnjghoogneren aveli arjhek oonik 
Asdoodzo achkin:-

7 “But the very hairs of your head 
are all numbered. Do not fear 
therefore; you are of more value 
than many sparrows.

8 Եւ կ’ըսեմ ձեզի.- Ով որ մարդոց 
առջեւ դաւանի թէ ինծի կը հետեւի, 
Մարդու Որդին ալ զինք իրեն 
հետեւորդ պիտի դաւանի Աստուծոյ 
հրեշտակներուն դիմաց։

8 Yev g’ŭsem tzezi.- Ov vor 
martots aṙchev tavani te indzi gŭ 
hedevi, Martoo Vortin al zink iren 
hedevort bidi tavani Asdoodzo 
hreshdagneroon timats:

8 “Also I say to you, whoever 
confesses Me before men, him the 
Son of Man also will confess before 
the angels of God.

9 Իսկ ով որ զիս ուրանայ մարդոց 
առջեւ, նոյնպէս ալ Մարդու Որդին 
պիտի ուրանայ զինք Աստուծոյ 
հրեշտակներուն դիմաց։ ֍

9 Isg ov vor zis oorana martots 
aṙchev, nooynbes al Martoo 
Vortin bidi oorana zink Asdoodzo 
hreshdagneroon timats: ֍

9 “But he who denies Me before 
men will be denied before the 
angels of God. ֍


