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Armenian Apostolic ChurchArmenian Apostolic Church
Daily Variables & ReadingsDaily Variables & Readings

2022‑02‑12 2022‑02‑12 2022‑02‑12

Շաբաթ Shapat Saturday

ԲՁ Pen Tza Pen Tsa

Սրբոցն Սարգսի զօրավարին եւ որդւոյ նորա 
Մարտիրոսին եւ չորեքտասան զինուորացն

Srpotsn Sarksi zoravarin yev vortvo nora 
Mardirosin yev chorekdasan zinvoratsn

Sarkis the Warrior, His Son Mardiros, and 
14 Soldiers

Ընթերցուածս յԱռակաց Սողոմոնի Ընթերցուածս յԱռակաց Սողոմոնի 
3.13‑17 (ARWA)3.13‑17 (ARWA)

Ŭntertsvadzs hAṙagats Ŭntertsvadzs hAṙagats 
Soghomoni Soghomoni 3.13‑17 (ARWA)3.13‑17 (ARWA)

A Reading from the Proverbs of A Reading from the Proverbs of 
Solomon Solomon 3:13‑17 (NKJV)3:13‑17 (NKJV)

13 Երանի՜ այն մարդուն, որ 
իմաստութիւն կը գտնէ Ու այն 
մարդուն, որ հանճար կը ստանայ.

13 Yerani՜ ayn martoon, vor 
imasdootyoon gŭ kdne Oo ayn 
martoon, vor hanjar gŭ sdana.

13 Happy is the man who finds 
wisdom, And the man who gains 
understanding;

14 Վասն զի անոր շահը արծաթի 
շահէն աղէկ է Ու անոր արդիւնքը՝ 
զուտ ոսկիէն։

14 Vasn zi anor shahŭ ardzati 
shahen agheg e Oo anor 
artyoonkŭ՝ zood vosgien:

14 For her proceeds are better 
than the profits of silver, And her 
gain than fine gold.

15 Անիկա գոհարներէն պատուական 
է Եւ քու բոլոր ցանկալի բաներդ չեն 
կրնար անոր հաւասարիլ։

15 Aniga koharneren badvagan e 
Yev koo polor tsangali panert chen 
grnar anor havasaril:

15 She is more precious than 
rubies, And all the things you may 
desire cannot compare with her.

16 Անոր աջ ձեռքին մէջ՝ օրերու 
երկայնութիւն Եւ ձախ ձեռքին մէջ 
հարստութիւն ու փառք կայ։

16 Anor ach tzeṙkin mech՝ oreroo 
yergaynootyoon Yev tzakh tzeṙkin 
mech harsdootyoon oo paṙk ga:

16 Length of days is in her right 
hand, In her left hand riches and 
honor.

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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17 Անոր ճամբաները հաճոյական 
ճամբաներ են Եւ անոր բոլոր 
շաւիղները խաղաղութիւն են։ ֍

17 Anor jampanerŭ hajooyagan 
jampaner yen Yev anor polor 
shavighnerŭ khaghaghootyoon 
yen: ֍

17 Her ways are ways of 
pleasantness, And all her paths 
are peace. ֍

Ընթերցուածս յԵսայեայ Մարգարէէ Ընթերցուածս յԵսայեայ Մարգարէէ 
41.1‑3 (ARWA)41.1‑3 (ARWA)

Ŭntertsvadzs hEsayya Markaree Ŭntertsvadzs hEsayya Markaree 
41.1‑3 (ARWA)41.1‑3 (ARWA)

A Reading from the Prophency of A Reading from the Prophency of 
Isaiah Isaiah 41:1‑3 (NKJV)41:1‑3 (NKJV)

1 Ո՛վ կղզիներ, իմ առջեւս լո՛ւռ 
կեցէք։ Ժողովուրդները իրենց ոյժը 
թող նորոգեն, Թող մօտենան ու 
ապա խօսին։ Մէկտեղ դատաստանի 
մօտենանք։

1 O՛v gghziner, im aṙchevs lo՛oṙ 
getsek: Jhoghovoortnerŭ irents 
oojhŭ togh noroken, Togh modenan 
oo aba khosin: Megdegh tadasdani 
modenank:

1 “Keep silence before Me, O 
coastlands, And let the people 
renew their strength! Let them 
come near, then let them speak; 
Let us come near together for 
judgment.

2 Ո՞վ արդարը արեւելքէն ոտքի 
հանեց Եւ զայն իր ոտքը կանչեց։ 
Ազգերը անոր առջեւը բերաւ Եւ 
թագաւորները ոտքի տակ կոխկռտեց, 
Իր սուրով զանոնք փոշիի պէս ըրաւ 
Եւ հողմավար մղեղի պէս աղեղով 
քշեց։

2 O՞v artarŭ arevelken vodki 
hanets Yev zayn ir vodkŭ 
ganchets: Azkerŭ anor aṙchevŭ 
perav Yev takavornerŭ vodki 
dag gokhgṙdets, Ir soorov zanonk 
poshii bes ŭrav Yev hoghmavar 
mgheghi bes agheghov kshets:

2 “Who raised up one from the 
east? Who in righteousness called 
him to His feet? Who gave the 
nations before him, And made him 
rule over kings? Who gave them 
as the dust to his sword, As driven 
stubble to his bow?

3 Զանոնք հալածեց եւ 
խաղաղութեամբ անցաւ Այնպիսի 
ճամբայէ մը, ուր բնաւ ոտք կոխած 
չէր։ ֍

3 Zanonk haladzets yev 
khaghaghootyamp antsav Aynbisi 
jampaye mŭ, oor pnav vodk 
gokhadz cher: ֍

3 Who pursued them, and passed 
safely By the way that he had not 
gone with his feet? ֍



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 3 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

Ընթերցուածս Պօղոս Առաքեալի Ընթերցուածս Պօղոս Առաքեալի 
յԵփեսացւոսց թղթոյն յԵփեսացւոսց թղթոյն 

6.10‑17 (ARWZ)6.10‑17 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Boghos Aṙakyali Ŭntertsvadzs Boghos Aṙakyali 
hEpesatsvosts tghtooyn hEpesatsvosts tghtooyn 

6.10‑17 (ARWZ)6.10‑17 (ARWZ)

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

6:10‑17 (NKJV)6:10‑17 (NKJV)

10 Ի վերջոյ, զօրացէք Տիրոջմով եւ իր 
ամենակարող զօրութեամբ։

10 I vercho, zoratsek Dirochmov 
yev ir amenagarogh zorootyamp:

10 Finally, my brethren, be strong 
in the Lord and in the power of His 
might.

11 Ձեր վրայ առէք Աստուծոյ 
սպառազինութիւնը, որպէսզի 
կարենաք Սատանային հնարքներուն 
դէմ դնել։

11 Tzer vra aṙek Asdoodzo 
sbaṙazinootyoonŭ, vorbeszi 
garenak Sadanayin hnarkneroon 
tem tnel:

11 Put on the whole armor of God, 
that you may be able to stand 
against the wiles of the devil.

12 Որովհետեւ մեր պատերազմը 
մարդոց հետ չէ, այլ՝ երկինքի 
տակ գտնուող չար ոգիներուն, 
իշխանութիւններուն եւ 
պետութիւններուն, այս խաւար 
աշխարհի տիրակալներուն դէմ։

12 Vorovhedev mer baderazmŭ 
martots hed che, ayl՝ yerginki 
dag kdnvogh char vokineroon, 
ishkhanootyoonneroon yev 
bedootyoonneroon, ays khavar 
ashkharhi diragalneroon tem:

12 For we do not wrestle against 
flesh and blood, but against 
principalities, against powers, 
against the rulers of the darkness 
of this age, against spiritual hosts 
of wickedness in the heavenly 
places.

13 Ուստի Աստուծոյ 
սպառազինութիւնը առէք, որպէսզի 
երբ չար օրը գայ՝ կարենաք ետ մղել 
Չարին հարուածները, եւ ամէն ինչ 
ընէք՝ կանգուն մնալու համար։

13 Oosdi Asdoodzo 
sbaṙazinootyoonŭ aṙek, vorbeszi 
yerp char orŭ ka՝ garenak yed 
mghel Charin harvadznerŭ, yev 
amen inch ŭnek՝ gankoon mnaloo 
hamar:

13 Therefore take up the whole 
armor of God, that you may be able 
to withstand in the evil day, and 
having done all, to stand.

14 Հետեւաբար պատրաստ եղէք. 
ճշմարտութեամբ ամրապնդեցէք ձեր 
մէջքը, արդարութիւնը հագէք զրահի 
պէս,

14 Hedevapar badrasd yeghek. 
jshmardootyamp amrabntetsek 
tzer mechkŭ, artarootyoonŭ hakek 
zrahi bes,

14 Stand therefore, having 
girded your waist with truth, 
having put on the breastplate of 
righteousness,
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15 եւ խաղաղութեան Աւետարանը 
քարոզելու պատրաստակամութիւնը 
հագէք կօշիկի պէս։

15 yev khaghaghootyan Avedaranŭ 
karozeloo badrasdagamootyoonŭ 
hakek goshigi bes:

15 and having shod your feet with 
the preparation of the gospel of 
peace;

16 Եւ այս բոլորին վրայ՝ հաւատքի 
վահանը առէք, որպէսզի կարենաք 
մարել Չարին արձակած բոլոր 
մխացող նետերը։

16 Yev ays polorin vra՝ havadki 
vahanŭ aṙek, vorbeszi garenak 
marel Charin artzagadz polor 
mkhatsogh nederŭ:

16 above all, taking the shield of 
faith with which you will be able 
to quench all the fiery darts of the 
wicked one.

17 Առէք նաեւ փրկութեան 
սաղաւարտը եւ Սուրբ Հոգիին սուրը, 
այսինքն՝ Աստուծոյ խօսքը։ ֍

17 Aṙek nayev prgootyan 
saghavardŭ yev Soorp Hokiin 
soorŭ, aysinkn՝ Asdoodzo 
khoskŭ: ֍

17 And take the helmet of 
salvation, and the sword of the 
Spirit, which is the word of God. ֍

Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի 
Յիսուսի Քրիստոսի ըստ Ղուկասու Յիսուսի Քրիստոսի ըստ Ղուկասու 

21.10‑19 (ARWZ)21.10‑19 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Srpo Avedarani Ŭntertsvadzs Srpo Avedarani 
Hisoosi Krisdosi ŭsd Ghoogasoo Hisoosi Krisdosi ŭsd Ghoogasoo 

21.10‑19 (ARWZ)21.10‑19 (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 

21:10‑19 (NKJV)21:10‑19 (NKJV)

10 Եւ շարունակեց.‑ Ազգեր 
իրարու դէմ պիտի կռուին 
եւ թագաւորութիւններ՝ 
թագաւորութիւններու դէմ։

10 Yev sharoonagets.‑ 
Azker iraroo tem bidi gṙvin 
yev takavorootyoonner՝ 
takavorootyoonneroo tem:

10 Then He said to them, “Nation 
will rise against nation, and 
kingdom against kingdom.

11 Զօրաւոր երկրաշարժներ տեղի 
պիտի ունենան եւ զանազան տեղեր՝ 
սով եւ համաճարակ։ Երկինքէն 
սարսափազդու եւ մեծամեծ նշաններ 
պիտի երեւին։

11 Zoravor yergrasharjhner deghi 
bidi oonenan yev zanazan degher՝ 
sov yev hamajarag: Yerginken 
sarsapaztoo yev medzamedz 
nshanner bidi yerevin:

11 “And there will be great 
earthquakes in various places, and 
famines and pestilences; and there 
will be fearful sights and great 
signs from heaven.

12 Բայց այս բոլորէն առաջ ձեզ 
պիտի ձերբակալեն եւ հալածեն, ձեզ 
պիտի դատեն ժողովարաններու մէջ 
եւ բանտ նետեն. իմ պատճառովս 
ձեզ պիտի տանին թագաւորներու եւ 
կառավարիչներու դիմաց։

12 Payts ays poloren aṙach tzez 
bidi tzerpagalen yev haladzen, tzez 
bidi taden jhoghovaranneroo mech 
yev pand neden. im badjaṙovs 
tzez bidi danin takavorneroo yev 
gaṙavarichneroo timats:

12 “But before all these things, 
they will lay their hands on you 
and persecute you, delivering you 
up to the synagogues and prisons. 
You will be brought before kings 
and rulers for My name's sake.



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 5 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

13 Ասիկա ձեզի առիթ պիտի ըլլայ 
վկայութիւն տալու իմ մասիս։

13 Asiga tzezi aṙit bidi ŭlla 
vgayootyoon daloo im masis:

13 “But it will turn out for you as 
an occasion for testimony.

14 Այժմէն իսկ ձեր միտքերուն մէջ 
ըլլայ, որ սկիզբէն չմտածէ՛ք թէ ինչ 
պատասխան պիտի տաք,

14 Ayjhmen isg tzer midkeroon 
mech ŭlla, vor sgizpen chmdadze՛k 
te inch badaskhan bidi dak,

14 “Therefore settle it in your 
hearts not to meditate beforehand 
on what you will answer;

15 որովհետեւ ես ձեզի պէտք եղած 
խօսքը եւ իմաստութիւնը պիտի տամ, 
որուն պիտի չկրնան հակառակիլ 
կամ պատասխան տալ ձեր բոլոր 
հակառակորդները։

15 vorovhedev yes tzezi 
bedk yeghadz khoskŭ yev 
imasdootyoonŭ bidi dam, 
voroon bidi chgrnan hagaṙagil 
gam badaskhan dal tzer polor 
hagaṙagortnerŭ:

15 “for I will give you a mouth and 
wisdom which all your adversaries 
will not be able to contradict or 
resist.

16 Նոյնիսկ ձեր ծնողները, 
եղբայրները, ազգականներն ու 
բարեկամները պիտի մատնեն ձեզ եւ 
պիտի սպաննեն ձեզմէ ոմանք։

16 Nooynisg tzer dznoghnerŭ, 
yeghpayrnerŭ, azkagannern oo 
paregamnerŭ bidi madnen tzez yev 
bidi sbannen tzezme vomank:

16 “You will be betrayed even by 
parents and brothers, relatives 
and friends; and they will put 
some of you to death.

17 Ամէն մարդ պիտի ատէ ձեզ՝ իմ 
պատճառովս։

17 Amen mart bidi ade tzez՝ im 
badjaṙovs:

17 “And you will be hated by all for 
My name's sake.

18 Սակայն ձեր գլուխէն մազ մը իսկ 
պիտի չկորսուի։

18 Sagayn tzer klookhen maz mŭ 
isg bidi chgorsvi:

18 “But not a hair of your head 
shall be lost.

19 Եւ ձեր համբերութեամբ պիտի 
փրկէք ձեր հոգիները։ ֍

19 Yev tzer hamperootyamp bidi 
prgek tzer hokinerŭ: ֍

19 “By your patience possess your 
souls.” ֍


