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Զ. օր Յիսնակի ՊահոցԶ. օր Յիսնակի Պահոց
Armenian Apostolic ChurchArmenian Apostolic Church
Daily Variables & ReadingsDaily Variables & Readings Sixth Day of the Fast of AdventSixth Day of the Fast of Advent

2021-11-27 2021-11-27 2021-11-27

Շաբաթ Shapat Saturday

ԳԿ Kim Gen Kim Gen (Mode 6)

Սրբոցն Գրիգորի Սքանչելագործին, Նիկողայոսի 
հայրապետին եւ Միւռոնայ եպիսկոպոսին

Srpotsn Krikori Skanchelakordzin, Nigoghayosi 
hayrabedin yev Mivṙona yebisgobosin

Gregory the Wonderworker, Nicholas the Bishop, 
and Myron the Bishop

Ընթերցուածս յԻմաստութենէ Ընթերցուածս յԻմաստութենէ 
Սողոմոնայ 10.9-12 (ARCZ)Սողոմոնայ 10.9-12 (ARCZ)

Ŭntertsvadzs hImasdootene Ŭntertsvadzs hImasdootene 
Soghomona 10.9-12 (ARCZ)Soghomona 10.9-12 (ARCZ)

A Reading from the Wisdom of A Reading from the Wisdom of 
Solomon 10:9-12 (NRSV)Solomon 10:9-12 (NRSV)

9 Իմաստութիւն զողոքիչս իւր 
փրկեաց ՛ի ցաւոց։

9 Imasdootyoon zoghokichs yoor 
prgyats ՛i tsavots:

9 Wisdom rescued from troubles 
those who served her.

10 Նա՛ փախուցելոյ ՛ի բարկութենէ 
եղբօրն` առաջնորդեաց արդարոյն 
՛ի շաւիղս ուղիղս. եցոյց նմա 
զարքայութիւն Աստուծոյ, եւ ետ 
զգիտութիւն սրբոց։ Յաջողեաց 
նմա շահս ՛ի վաստակոց իւրոց. եւ 
բազմացոյց զպտուղ նորա։

10 Na՛ pakhootselo ՛i pargootene 
yeghporn` aṙachnortyats artarooyn 
՛i shavighs ooghighs. yetsooyts nma 
zarkayootyoon Asdoodzo, yev yed 
zkidootyoon srpots: Hachoghyats 
nma shahs ՛i vasdagots yoorots. yev 
pazmatsooyts zbdoogh nora:

10 When a righteous man fled 
from his brother's wrath, she 
guided him on straight paths; she 
showed him the kingdom of God, 
and gave him knowledge of holy 
things; she prospered him in his 
labors, and increased the fruit of 
his toil.

11 Յագահութեան բռնաւորաց նորա 
պաշտպանեա՛ց նմա, եւ մեծացոյց 
զնա։

11 Hakahootyan pṙnavorats 
nora bashdbanya՛ts nma, yev 
medzatsooyts zna:

11 When his oppressors were 
covetous, she stood by him and 
made him rich.

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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12 եւ պահեաց ՛ի թշնամեաց։ Եւ ՛ի 
դարանակալաց նորա զգուշացաւ, 
եւ ՛ի զօրաւոր պատերազմի արար 
զնա յաղթօղ։ Զի գիտասցէ թէ 
քան զամենայն ինչ զօրաւո՛ր է 
աստուածպաշտութիւն։ ֍

12 yev bahyats ՛i tshnamyats: Yev 
՛i taranagalats nora zkooshatsav, 
yev ՛i zoravor baderazmi arar 
zna haghtogh: Zi kidastse te 
kan zamenayn inch zoravo՛r e 
asdvadzbashdootyoon: ֍

12 She protected him from his 
enemies, and kept him safe from 
those who lay in wait for him; in 
his arduous contest she gave him 
the victory, so that he might learn 
that godliness is more powerful 
than anything else. ֍

Ընթերցուածս ՚ի Մաղակեայ Ընթերցուածս ՚ի Մաղակեայ 
Մարգարէէ 2.5-7 (ARWA)Մարգարէէ 2.5-7 (ARWA)

Ŭntertsvadzs ՚i Maghagya Ŭntertsvadzs ՚i Maghagya 
Markaree 2.5-7 (ARWA)Markaree 2.5-7 (ARWA)

A Reading from the Prophecy of A Reading from the Prophecy of 
Malachi 2:5-7 (NRSV)Malachi 2:5-7 (NRSV)

5 Իմ ուխտս անոր հետ էր՝ կեանքի 
ու խաղաղութեան համար։ Զանոնք 
անոր տուի այն երկիւղին փոխարէն՝ 
Որով ինծմէ կը վախնար Ու իմ 
անուանս երեսէն կը սարսափէր։

5 Im ookhds anor hed er՝ gyanki 
oo khaghaghootyan hamar: 
Zanonk anor dvi ayn yergyooghin 
pokharen՝ Vorov indzme gŭ 
vakhnar Oo im anvans yeresen gŭ 
sarsaper:

5 My covenant with him was a 
covenant of life and well-being, 
which I gave him; this called for 
reverence, and he revered me and 
stood in awe of my name.

6 Ճշմարտութեան օրէնքը անոր 
բերնին մէջ էր, Անոր շրթունքներուն 
մէջ անիրաւութիւն չգտնուեցաւ. 
Ինծի հետ խաղաղութեամբ եւ 
ուղղութեամբ կը քալէր, Շատերը 
անօրէնութենէ դարձուց։

6 Jshmardootyan orenkŭ 
anor pernin mech er, Anor 
shrtoonkneroon mech 
aniravootyoon chkdnvetsav. 
Indzi hed khaghaghootyamp yev 
ooghghootyamp gŭ kaler, Shaderŭ 
anorenootene tartzoots:

6 True instruction was in his 
mouth, and no wrong was found 
on his lips. He walked with me in 
integrity and uprightness, and he 
turned many from iniquity.

7 Քահանային շրթունքները 
գիտութիւն պահելու են, Մարդիկ 
անոր բերնէն օրէնք փնտռելու են, 
Քանզի անիկա զօրքերու Տէրոջը 
դեսպանն է։ ֍

7 Kahanayin shrtoonknerŭ 
kidootyoon baheloo yen, Martig 
anor pernen orenk pndṙeloo yen, 
Kanzi aniga zorkeroo Derochŭ 
tesbann e: ֍

7 For the lips of a priest should 
guard knowledge, and people 
should seek instruction from his 
mouth, for he is the messenger of 
the LORD of hosts. ֍
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Ընթերցուածս Պետրոս Առաքեալի Ընթերցուածս Պետրոս Առաքեալի 
Առաջին Ընդհանրական Նամակէն Առաջին Ընդհանրական Նամակէն 

5.1-7 (ARWZ)5.1-7 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Bedros Aṙakyali Ŭntertsvadzs Bedros Aṙakyali 
Aṙachin Ŭnthanragan Namagen Aṙachin Ŭnthanragan Namagen 

5.1-7 (ARWZ)5.1-7 (ARWZ)

A Reading from the Universal A Reading from the Universal 
Epistle of Apostle Peter 5:1-7 Epistle of Apostle Peter 5:1-7 

(NKJV)(NKJV)

1 Երէցնե՛ր, որպէս երիցակից մը՝ 
որ ձեզի պէս վկայ եմ Քրիստոսի 
չարչարանքներուն եւ ձեզի հետ 
ալ մասնակից պիտի ըլլամ գալիք 
փառքին որ պիտի յայտնուի, 
կ’աղաչե՜մ,

1 Yeretsne՛r, vorbes yeritsagits 
mŭ՝ vor tzezi bes vga yem Krisdosi 
charcharankneroon yev tzezi 
hed al masnagits bidi ŭllam 
kalik paṙkin vor bidi haydnvi, 
g’aghache՜m,

1 The elders who are among you 
I exhort, I who am a fellow elder 
and a witness of the sufferings of 
Christ, and also a partaker of the 
glory that will be revealed:

2 ձեզի վստահուած Աստուծոյ հօտը 
արածեցէք ո՛չ թէ իբր պարտադրանք 
կատարելով վերակացութեան ձեր 
պաշտօնը, այլ՝ կամաւորաբար, 
ինչպէս Աստուած կ’ուզէ։ Ո՛չ թէ 
դրամի սիրոյն, այլ՝ յօժարութեամբ։

2 tzezi vsdahvadz Asdoodzo hodŭ 
aradzetsek vo՛ch te ipr bardatrank 
gadarelov veragatsootyan tzer 
bashdonŭ, ayl՝ gamavorapar, 
inchbes Asdvadz g’ooze: Vo՛ch te 
trami sirooyn, ayl՝ hojharootyamp:

2 Shepherd the flock of God which 
is among you, serving as overseers, 
not by compulsion but willingly, 
not for dishonest gain but eagerly;

3 Ո՛չ թէ ձեզի վստահուած մարդոց 
պարտադրելով ձեր անձերը, այլ՝ 
օրինակ ըլլալով ձեր հօտին,

3 Vo՛ch te tzezi vsdahvadz martots 
bardatrelov tzer antzerŭ, ayl՝ 
orinag ŭllalov tzer hodin,

3 nor as being lords over those 
entrusted to you, but being 
examples to the flock;

4 որպէսզի երբ Հովուապետը 
յայտնուի՝ անթառամ փառքի պսակը 
ընդունիք։

4 vorbeszi yerp Hovvabedŭ 
haydnvi՝ antaṙam paṙki bsagŭ 
ŭntoonik:

4 and when the Chief Shepherd 
appears, you will receive the crown 
of glory that does not fade away.

5 Նոյնպէս ալ դուք, երիտասարդնե՛ր, 
հնազանդ եղէք ծերերուն։ Բոլորդ 
ալ խոնարհաբար ծառայեցէք 
իրարու, որովհետեւ՝ ինչպէս Սուրբ 
գիրքը կ’ըսէ.- «Աստուած հակառակ 
է ամբարտաւաններուն, մինչ 
խոնարհներուն շնորհք կու տայ»։

5 Nooynbes al took, yeridasartne՛r, 
hnazant yeghek dzereroon: Polort 
al khonarhapar dzaṙayetsek 
iraroo, vorovhedev՝ inchbes Soorp 
kirkŭ g’ŭse.- «Asdvadz hagaṙag 
e ampardavanneroon, minch 
khonarhneroon shnorhk goo da»:

5 Likewise you younger people, 
submit yourselves to your elders. 
Yes, all of you be submissive 
to one another, and be clothed 
with humility, for “God resists 
the proud, But gives grace to the 
humble.”
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6 Հետեւաբար Աստուծոյ հզօր 
ձեռքին տակ խոնարհեցէք, որպէսզի 
երբ յարմար ժամանակը գայ՝ ձեզ 
բարձրացնէ։

6 Hedevapar Asdoodzo hzor 
tzeṙkin dag khonarhetsek, vorbeszi 
yerp harmar jhamanagŭ ka՝ tzez 
partzratsne:

6 Therefore humble yourselves 
under the mighty hand of God, 
that He may exalt you in due time,

7 Ձեր հոգերը Աստուծոյ ձգեցէք, 
որովհետեւ ինքը կը հոգայ ձեր 
մասին։ ֍

7 Tzer hokerŭ Asdoodzo tzketsek, 
vorovhedev inkŭ gŭ hoka tzer 
masin: ֍

7 casting all your care upon Him, 
for He cares for you. ֍

Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի 
Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ 

Յովհաննու 10.11-16 (ARWZ)Յովհաննու 10.11-16 (ARWZ)

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

Hovhannoo 10.11-16 (ARWZ)Hovhannoo 10.11-16 (ARWZ)

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

10:11-16 (NKJV)10:11-16 (NKJV)

11 Ե՛ս եմ իրաւ հովիւը։ Իրաւ հովիւը 
իր կեանքը կու տայ ոչխարներուն 
համար.

11 Ye՛s yem irav hovivŭ: Irav 
hovivŭ ir gyankŭ goo da 
vochkharneroon hamar.

11 “I am the good shepherd. The 
good shepherd gives His life for the 
sheep.

12 մինչ վարձկանը, որ հովիւ չէ եւ 
որուն չեն պատկանիր ոչխարները, 
երբ կը տեսնէ որ գայլը կու գայ՝ 
կը լքէ ոչխարները ու կը փախչի, 
ձգելով որ գայլը յափշտակէ եւ ցրուէ 
ոչխարները,

12 minch vartzganŭ, vor hoviv 
che yev voroon chen badganir 
vochkharnerŭ, yerp gŭ desne vor 
kaylŭ goo ka՝ gŭ lke vochkharnerŭ 
oo gŭ pakhchi, tzkelov vor 
kaylŭ hapshdage yev tsrve 
vochkharnerŭ,

12 “But a hireling, he who is 
not the shepherd, one who does 
not own the sheep, sees the wolf 
coming and leaves the sheep and 
flees; and the wolf catches the 
sheep and scatters them.

13 որովհետեւ վարձկանը չի 
մտահոգուիր ոչխարներուն վիճակով։

13 vorovhedev vartzganŭ chi 
mdahokvir vochkharneroon 
vijagov:

13 “The hireling flees because he is 
a hireling and does not care about 
the sheep.

14 Ե՛ս եմ իրաւ հովիւը։ Կը ճանչնամ 
ոչխարներս եւ անոնք ալ զիս կը 
ճանչնան,

14 Ye՛s yem irav hovivŭ: Gŭ 
janchnam vochkharners yev anonk 
al zis gŭ janchnan,

14 “I am the good shepherd; and I 
know My sheep, and am known by 
My own.
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15 այնպէս՝ ինչպէս Հայրը զիս կը 
ճանչնայ եւ ես՝ Հայրը։ Ես կեանքս կու 
տամ ոչխարներուս համար։

15 aynbes՝ inchbes Hayrŭ zis 
gŭ janchna yev yes՝ Hayrŭ: Yes 
gyanks goo dam vochkharneroos 
hamar:

15 “As the Father knows Me, even 
so I know the Father; and I lay 
down My life for the sheep.

16 Տակաւին ուրիշ ոչխարներ ալ 
ունիմ, որոնք այս փարախէն դուրս 
են. պարտաւոր եմ զանոնք եւս ներս 
բերել։ Անոնք ալ ինծի մտիկ պիտի 
ընեն, եւ պիտի ըլլան մէկ հօտ՝ մէկ 
հովիւով։ ֍

16 Dagavin oorish vochkharner al 
oonim, voronk ays parakhen toors 
yen. bardavor yem zanonk yevs 
ners perel: Anonk al indzi mdig 
bidi ŭnen, yev bidi ŭllan meg hod՝ 
meg hovivov: ֍

16 “And other sheep I have which 
are not of this fold; them also I 
must bring, and they will hear My 
voice; and there will be one flock 
and one shepherd. ֍


