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

2021-12-11 2021-12-11 2021-12-11

Շաբաթ Shapat Saturday

ԲԿ Pen Gen Pen Gen (Mode 4)

Ի. օր Յիսնակի Պահոց ~ Սրբոյն Նիկողայոսի 
Զմիւռնացւոյ սքանչելագործ հայրապետին

20. or Hisnagi Bahots ~ Srpooyn Nigoghayosi 
Zmivṙnatsvo skanchelakordz hayrabedin

Day 20 of the Fast of Nativity/Theophany ~ 
Saint Nicolas the Wonderworker the Bishop of 

Myra

Ընթերցուածս յԵզեկիէլէ Մարգարէէ Ընթերցուածս յԵզեկիէլէ Մարգարէէ 
3.16-19 (ARWA)3.16-19 (ARWA)

Ŭntertsvadzs hEzegiele Ŭntertsvadzs hEzegiele 
Markaree 3.16-19 (ARWA)Markaree 3.16-19 (ARWA)

A Reading from the Prophecy of A Reading from the Prophecy of 
Ezekiel 3:16-19 (NKJV)Ezekiel 3:16-19 (NKJV)

16 Եօթը օր ետքը Տէրոջը խօսքը ինծի 
եղաւ՝ ըսելով.

16 Yotŭ or yedkŭ Derochŭ khoskŭ 
indzi yeghav՝ ŭselov.

16 Now it came to pass at the end 
of seven days that the word of the 
LORD came to me, saying,

17 «Որդի մարդոյ, քեզ Իսրայէլի 
տանը դէտ դրի։ Երբ որ իմ բերնէս 
խօսք մը լսես զանոնք իմ կողմէ 
զգուշացուր։

17 «Vorti marto, kez Israyeli 
danŭ ted tri: Yerp vor im pernes 
khosk mŭ lses zanonk im goghme 
zkooshatsoor:

17 “Son of man, I have made you a 
watchman for the house of Israel; 
therefore hear a word from My 
mouth, and give them warning 
from Me:

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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18 Երբ ամբարիշտին ըսեմ թէ 
‘Անշուշտ պիտի մեռնի՛ս ու դուն 
զանիկա չզգուշացնես եւ չըսես 
որ ամբարիշտը ապրելու համար՝ 
իր չար ճամբայէն զգուշանայ, այն 
ամբարիշտը իր անօրէնութեանը մէջ 
պիտի մեռնի, բայց անոր արիւնը քու 
ձեռքէդ պիտի պահանջեմ։

18 Yerp amparishdin ŭsem te 
‘Anshooshd bidi meṙni՛s oo toon 
zaniga chzkooshatsnes yev chŭses 
vor amparishdŭ abreloo hamar՝ 
ir char jampayen zkooshana, ayn 
amparishdŭ ir anorenootyanŭ 
mech bidi meṙni, payts anor 
aryoonŭ koo tzeṙket bidi 
bahanchem:

18 “When I say to the wicked, ‘You 
shall surely die,’ and you give him 
no warning, nor speak to warn 
the wicked from his wicked way, 
to save his life, that same wicked 
man shall die in his iniquity; but 
his blood I will require at your 
hand.

19 Իսկ եթէ դուն ամբարիշտը 
զգուշացնես ու անիկա իր 
ամբարշտութենէն եւ չար ճամբայէն 
չդառնայ, անիկա իր անօրէնութեանը 
մէջ պիտի մեռնի, բայց դուն քու 
հոգիդ ազատած կ՚ըլլաս։ ֍

19 Isg yete toon amparishdŭ 
zkooshatsnes oo aniga ir 
amparshdootenen yev char 
jampayen chtaṙna, aniga ir 
anorenootyanŭ mech bidi meṙni, 
payts toon koo hokit azadadz 
g՚ŭllas: ֍

19 “Yet, if you warn the wicked, 
and he does not turn from his 
wickedness, nor from his wicked 
way, he shall die in his iniquity; 
but you have delivered your 
soul. ֍

Ընթերցուածս Պետրոս Առաքեալի ՚ի Ընթերցուածս Պետրոս Առաքեալի ՚ի 
Տիմոթէոսի երկրորդ թղթոյն 3.10-Տիմոթէոսի երկրորդ թղթոյն 3.10-

15 (ARWZ)15 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Bedros Aṙakyali ՚i Ŭntertsvadzs Bedros Aṙakyali ՚i 
Dimoteosi yergrort tghtooyn 3.10-Dimoteosi yergrort tghtooyn 3.10-

15 (ARWZ)15 (ARWZ)

A Reading from the Second First A Reading from the Second First 
Epistle of Paul to Timothy 3:10-Epistle of Paul to Timothy 3:10-

15 (NKJV)15 (NKJV)

10 Բայց դուն կառչած մնա իմ 
ուսուցումիս, կեանքի օրինակիս, 
յօժարութեանս, հաւատքիս, 
համբերատարութեանս, 
սիրոյս եւ յարատեւութեանս, 
որոնք ցուցաբերեցի՝ 
նոյնիսկ հալածանքներուս եւ 
չարչարանքներուս մէջ։

10 Payts toon gaṙchadz mna 
im oosootsoomis, gyanki 
orinagis, hojharootyans, 
havadkis, hamperadarootyans, 
sirooys yev haradevootyans, 
voronk tsootsaperetsi՝ 
nooynisg haladzankneroos yev 
charcharankneroos mech:

10 But you have carefully followed 
my doctrine, manner of life, 
purpose, faith, longsuffering, love, 
perseverance,
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11 Գիտես թէ ի՛նչ պատահեցաւ ինծի 
Անտիոքի, Իկոնիոնի եւ Լիստրայի մէջ. 
թէ ի՛նչպիսի հալածանքներ կրեցի, եւ 
այդ բոլորէն *Տէրը զիս ազատեց։

11 Kides te i՛nch badahetsav indzi 
Andioki, Igonioni yev Lisdrayi 
mech. te i՛nchbisi haladzankner 
gretsi, yev ayt poloren *Derŭ zis 
azadets:

11 persecutions, afflictions, which 
happened to me at Antioch, 
at Iconium, at Lystra—what 
persecutions I endured. And out of 
them all the Lord delivered me.

12 Նոյնպէս, բոլոր անոնք որոնք 
կ’ուզեն աստուածպաշտութեամբ 
*Քրիստոս Յիսուսի միացած ապրիլ, 
անպայման հալածանքներու պիտի 
ենթարկուին։

12 Nooynbes, polor anonk voronk 
g’oozen asdvadzbashdootyamp 
*Krisdos Hisoosi miatsadz abril, 
anbayman haladzankneroo bidi 
yentargvin:

12 Yes, and all who desire to live 
godly in Christ Jesus will suffer 
persecution.

13 Իսկ չար եւ խաբեբայ մարդիկ 
աւելի եւս պիտի յառաջանան 
չարութեան մէջ. իրենք մոլորած՝ 
ուրիշներն ալ պիտի մոլորեցնեն։

13 Isg char yev khapepa martig 
aveli yevs bidi haṙachanan 
charootyan mech. irenk moloradz՝ 
oorishnern al bidi moloretsnen:

13 But evil men and impostors will 
grow worse and worse, deceiving 
and being deceived.

14 Բայց դուն հաստա՛տ կեցիր 
քու սորված բաներուդ վրայ, 
որոնց ճշմարտութեան վստահ ես, 
որովհետեւ գիտես թէ որոնցմէ 
սորվեցար։

14 Payts toon hasda՛d getsir koo 
sorvadz paneroot vra, voronts 
jshmardootyan vsdah yes, 
vorovhedev kides te vorontsme 
sorvetsar:

14 But you must continue in the 
things which you have learned 
and been assured of, knowing from 
whom you have learned them,

15 Եւ արդէն մանուկ հասակէդ 
գիտես *Սուրբ գիրքերը, որոնք 
զօրութիւնը ունին քու միտքդ 
իմաստութեան բանալու՝ որպէսզի 
Քրիստոս Յիսուսի հաւատաս եւ 
փրկուիս։ ֍

15 Yev arten manoog hasaget 
kides *Soorp kirkerŭ, voronk 
zorootyoonŭ oonin koo midkt 
imasdootyan panaloo՝ vorbeszi 
Krisdos Hisoosi havadas yev 
prgvis: ֍

15 and that from childhood you 
have known the Holy Scriptures, 
which are able to make you wise 
for salvation through faith which 
is in Christ Jesus. ֍
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Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի 
Յիսուսի Քրիստոսի ըստ Յովհաննու Յիսուսի Քրիստոսի ըստ Յովհաննու 

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

Ŭntertsvadzs Srpo Avedarani Ŭntertsvadzs Srpo Avedarani 
Hisoosi Krisdosi ŭsd Hovhannoo Hisoosi Krisdosi ŭsd Hovhannoo 

10.11-16 (ARWZ)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.

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. ֍


