
ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 1 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

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

2021-12-08 2021-12-08 2021-12-08

Չորեքշաբթի Chorekshapti Wednesday

ԱՁ Ayp Tsa Ayp Tsa (Mode 1)

ԺԷ. օր Յիսնակի Պահոց 17. or Hisnagi Bahots Day 17 of the Fast of Nativity/Theophany

Ընթերցուածս Պօղոս Առաքեալի Ընթերցուածս Պօղոս Առաքեալի 
առաջին թեսաղոնիկեցիներուն առաջին թեսաղոնիկեցիներուն 

ուղղուած նամակէն 5.1-11 (ARWZ)ուղղուած նամակէն 5.1-11 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Boghos Aṙakyali Ŭntertsvadzs Boghos Aṙakyali 
aṙachin tesaghonigetsineroon aṙachin tesaghonigetsineroon 
ooghghvadz namagen 5.1-11 ooghghvadz namagen 5.1-11 

(ARWZ)(ARWZ)

A Reading from the First A Reading from the First 
Epistle of Apostle Paul to the Epistle of Apostle Paul to the 
Thessalonians 5:1-11 (NKJV)Thessalonians 5:1-11 (NKJV)

1 Բայց ինչ կը վերաբերիայս 
եղելութեանց ժամին ու ժամանակին, 
պէտք չեմ զգար ձեզի ոեւէ բան 
գրելու,

1 Payts inch gŭ veraperiays 
yeghelootyants jhamin oo 
jhamanagin, bedk chem zkar tzezi 
voyeve pan kreloo,

1 But concerning the times and 
the seasons, brethren, you have no 
need that I should write to you.

2 որովհետեւ անձամբ դուք շատ 
լաւ գիտէք, թէ ճիշդ ինչպէս գողը 
չսպասուած ժամուն կու գայ, այնպէս 
ալ Տիրոջ Օրը չսպասուած ժամուն 
պիտի գայ։

2 vorovhedev antzamp took shad 
lav kidek, te jisht inchbes koghŭ 
chsbasvadz jhamoon goo ka, 
aynbes al Diroch Orŭ chsbasvadz 
jhamoon bidi ka։

2 For you yourselves know 
perfectly that the day of the Lord 
so comes as a thief in the night.

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 2 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

3 Երբ որ մարդիկ ըսեն՝ «Հանգիստ 
ենք եւ ապահով», ճիշդ այն ատեն՝ 
յանկարծակի վրայ պիտի հասնի 
կործանումը, ինչպէս երկունքը 
յանկարծ կը բռնէ յղի կինը, եւ 
ազատում պիտի չունենան։

3 Yerp vor martig ŭsen՝ «Hankisd 
yenk yev abahov», jisht ayn 
aden՝ hangardzagi vra bidi hasni 
gordzanoomŭ, inchbes yergoonkŭ 
hangardz gŭ pṙne hghi ginŭ, yev 
azadoom bidi choonenan:

3 For when they say, “Peace and 
safety!” then sudden destruction 
comes upon them, as labor pains 
upon a pregnant woman. And they 
shall not escape.

4 Բայց դուք, եղբայրնե՛ր, դուք 
խաւարին մէջ չէք, որ Տիրոջ Օրը 
գողին պէս ձեզ անակնկալի բերէ։

4 Payts took, yeghpayrne՛r, took 
khavarin mech chek, vor Diroch 
Orŭ koghin bes tzez anagngali 
pere:

4 But you, brethren, are not in 
darkness, so that this Day should 
overtake you as a thief.

5 Որովհետեւ դուք բոլորդ լոյսի 
որդիներ էք, ցերեկի որդիներ։ 
Գիշերին չենք պատկանիր, ո՛չ ալ 
խաւարին։

5 Vorovhedev took polort looysi 
vortiner ek, tseregi vortiner: 
Kisherin chenk badganir, vo՛ch al 
khavarin:

5 You are all sons of light and sons 
of the day. We are not of the night 
nor of darkness.

6 Հետեւաբար քունով չտարուինք 
ուրիշներուն նման, այլ՝ արթուն եւ 
զգաստ ըլլանք,

6 Hedevapar koonov chdarvink 
oorishneroon nman, ayl՝ artoon 
yev zkasd ŭllank,

6 Therefore let us not sleep, as 
others do, but let us watch and be 
sober.

7 որովհետեւ քնացողները գիշերն 
է որ կը քնանան, գինովցողներն ալ 
գիշերն է որ կը գինովնան։

7 vorovhedev knatsoghnerŭ 
kishern e vor gŭ knanan, 
kinovtsoghnern al kishern e vor gŭ 
kinovnan:

7 For those who sleep, sleep at 
night, and those who get drunk are 
drunk at night.

8 Բայց մենք, քանի ցերեկին կը 
պատկանինք՝ պատրաստ ըլլանք, 
հաւատքի եւ սիրոյ զրահը հագած, եւ 
փրկութեան յոյսի սաղաւարտը դրած 
մեր գլխուն։

8 Payts menk, kani tseregin 
gŭ badganink՝ badrasd ŭllank, 
havadki yev siro zrahŭ hakadz, 
yev prgootyan hooysi saghavardŭ 
tradz mer klkhoon:

8 But let us who are of the day be 
sober, putting on the breastplate of 
faith and love, and as a helmet the 
hope of salvation.
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9 Որովհետեւ Աստուած մեզ չէ՛ 
ընտրած որպէսզի իր բարկութեան 
առարկան դառնանք, այլ՝ որպէսզի 
իր փրկութիւնը ժառանգենք մեր 
Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի ձեռքով։

9 Vorovhedev Asdvadz mez che՛ 
ŭndradz vorbeszi ir pargootyan 
aṙargan taṙnank, ayl՝ vorbeszi 
ir prgootyoonŭ jhaṙankenk mer 
Diroch Hisoos Krisdosi tzeṙkov:

9 For God did not appoint us to 
wrath, but to obtain salvation 
through our Lord Jesus Christ,

10 Արդարեւ, Քրիստոս մեզի համար 
մեռաւ, որպէսզի մենք իրմով 
կենդանի ըլլանք, իր գալուստին 
ատեն ողջ ըլլանք թէ մեռած։

10 Artarev, Krisdos mezi hamar 
meṙav, vorbeszi menk irmov 
gentani ŭllank, ir kaloosdin aden 
voghch ŭllank te meṙadz:

10 who died for us, that whether 
we wake or sleep, we should live 
together with Him.

11 Հետեւաբար՝ քաջալերեցէ՛ք իրար 
եւ իրարու հաւատքը ամրապնդեցէք, 
ինչպէս արդէն կ’ընէք։ ֍

11 Hedevapar՝ kachaleretse՛k irar 
yev iraroo havadkŭ amrabntetsek, 
inchbes arten g’ŭnek: ֍

11 Therefore comfort each other 
and edify one another, just as you 
also are doing. ֍

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

13.10-17 (ARWZ)13.10-17 (ARWZ)

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

13.10-17 (ARWZ)13.10-17 (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 

13:10-17 (NKJV)13:10-17 (NKJV)

10 Շաբաթ օր մը Յիսուս 
ժողովարանին մէջ կ’ուսուցանէր։

10 Shapat or mŭ Hisoos 
jhoghovaranin mech g’oosootsaner:

10 Now He was teaching in one of 
the synagogues on the Sabbath.

11 Հոն կին մը կար, որ տասնըութը 
տարիէ ի վեր հիւանդ էր՝ չար ոգիէ 
բռնուած ըլլալով, եւ այս պատճառով՝ 
մէջքը ծռած կը քալէր եւ բնաւ չէր 
կրնար շտկուիլ։

11 Hon gin mŭ gar, vor dasnŭootŭ 
darie i ver hivant er՝ char vokie 
pṙnvadz ŭllalov, yev ays badjaṙov՝ 
mechkŭ dzṙadz gŭ kaler yev pnav 
cher grnar shdgvil:

11 And behold, there was a woman 
who had a spirit of infirmity 
eighteen years, and was bent over 
and could in no way raise herself 
up.

12 Երբ Յիսուս տեսաւ կինը, իր 
մօտ կանչեց զայն եւ ըսաւ.- Ո՛վ կին, 
հիւանդութենէդ բժշկուած ես։

12 Yerp Hisoos desav ginŭ, ir mod 
ganchets zayn yev ŭsav.- O՛v gin, 
hivantootenet pjhshgvadz yes:

12 But when Jesus saw her, He 
called her to Him and said to her, 
“Woman, you are loosed from your 
infirmity.”
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13 Յիսուս ձեռքերը անոր վրայ դրաւ, 
եւ կինը անմիջապէս բժշկուեցաւ եւ 
սկսաւ զԱստուած փառաւորել։

13 Hisoos tzeṙkerŭ anor vra trav, 
yev ginŭ anmichabes pjhshgvetsav 
yev sgsav zAsdvadz paṙavorel:

13 And He laid His hands on her, 
and immediately she was made 
straight, and glorified God.

14 Ժողովրդապետը բարկացաւ, 
որովհետեւ Յիսուս Շաբաթ 
օրով կատարեց բժշկութիւնը, եւ 
ժողովուրդին դառնալով ըսաւ.- 
Շաբթուան մէջ վեց օր կարելի է 
աշխատիլ, ուստի այդ օրերուն եկէք 
եւ բժշկուեցէք եւ ո՛չ թէ Շաբաթ օր։

14 Jhoghovrtabedŭ pargatsav, 
vorovhedev Hisoos Shapat orov 
gadarets pjhshgootyoonŭ, yev 
jhoghovoortin taṙnalov ŭsav.- 
Shaptvan mech vets or gareli e 
ashkhadil, oosdi ayt oreroon yegek 
yev pjhshgvetsek yev vo՛ch te 
Shapat or:

14 But the ruler of the synagogue 
answered with indignation, 
because Jesus had healed on the 
Sabbath; and he said to the crowd, 
“There are six days on which men 
ought to work; therefore come and 
be healed on them, and not on the 
Sabbath day.”

15 Տէրը անոր պատասխանեց.- 
Կեղծաւորնե՛ր, ձեզմէ իւրաքանչիւրը 
Շաբաթ օրով իր եզը կամ էշը 
ախոռէն չի՞ քակեր եւ տանելով ջուր 
չի՞ տար անոր։

15 Derŭ anor badaskhanets.- 
Geghdzavorne՛r, tzezme 
yoorakanchyoorŭ Shapat orov ir 
yezŭ gam eshŭ akhoṙen chi՞ kager 
yev danelov choor chi՞ dar anor:

15 The Lord then answered him 
and said, “Hypocrite! Does not 
each one of you on the Sabbath 
loose his ox or donkey from the 
stall, and lead it away to water it?

16 Իսկ այս կինը,որ Աբրահամի 
աղջիկ է եւ Սատանային կողմէ 
տասնըութը տարիէ ի վեր գերուած, 
չէ՞ր արժեր որ Շաբաթ օրով ազատէի։

16 Isg ays ginŭ,vor Aprahami 
aghchig e yev Sadanayin goghme 
dasnŭootŭ darie i ver kervadz, 
che՞r arjher vor Shapat orov azadei:

16 “So ought not this woman, 
being a daughter of Abraham, 
whom Satan has bound—think of 
it—for eighteen years, be loosed 
from this bond on the Sabbath?”

17 Այս խօսքին վրայ անոնք որոնք կը 
հակառակէին Յիսուսի՝ ամչցան, մինչ 
ամբողջ ժողովուրդը կ’ուրախանար 
Յիսուսի կատարած բոլոր 
հրաշագործութիւններուն համար։ ֍

17 Ays khoskin vra anonk voronk 
gŭ hagaṙagein Hisoosi՝ amchtsan, 
minch ampoghch jhoghovoortŭ 
g’oorakhanar Hisoosi gadaradz 
polor hrashakordzootyoonneroon 
hamar: ֍

17 And when He said these things, 
all His adversaries were put to 
shame; and all the multitude 
rejoiced for all the glorious things 
that were done by Him. ֍


