
ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 1 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

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

2021-12-15 2021-12-15 2021-12-15

Չորեքշաբթի Chorekshapti Wednesday

ԴԿ Ta Gen Ta Gen (Mode 8)

ԻԴ. օր Յիսնակի Պահոց 24. or Hisnagi Bahots Day 24 of the Fast of Nativity/Theophany

Ընթերցուածս Պօղոս Առաքեալի Ընթերցուածս Պօղոս Առաքեալի 
երկրորդ թեսաղոնիկեցիներուն երկրորդ թեսաղոնիկեցիներուն 

ուղղուած նամակէն 2.1-16 (ARWZ)ուղղուած նամակէն 2.1-16 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Boghos Aṙakyali Ŭntertsvadzs Boghos Aṙakyali 
yergrort tesaghonigetsineroon yergrort tesaghonigetsineroon 
ooghghvadz namagen 2.1-16 ooghghvadz namagen 2.1-16 

(ARWZ)(ARWZ)

A Reading from the Second A Reading from the Second 
Epistle of Apostle Paul to the Epistle of Apostle Paul to the 
Thessalonians 2:1-16 (NKJV)Thessalonians 2:1-16 (NKJV)

1 Ինչ կը վերաբերի մեր Տիրոջ 
ՅիսուսՔրիստոսի գալուստին եւ անոր 
քով մեր հաւաքուելուն, կ’աղաչեմ, 
եղբայրնե՛ր,

1 Inch gŭ veraperi mer Diroch 
HisoosKrisdosi kaloosdin yev anor 
kov mer havakveloon, g’aghachem, 
yeghpayrne՛r,

1 Now, brethren, concerning the 
coming of our Lord Jesus Christ 
and our gathering together to Him, 
we ask you,

2 թող շուտով ձեր միտքերը 
չպղտորին եւ տակնուվրայ չըլլաք, 
երբ լսէք թէ Տիրոջ Օրը եկած 
հասած է։ Մենք այդպիսի բան չենք 
ըսած, ո՛չ Հոգիին յայտնութեամբ, 
ո՛չ մեր քարոզութեամբ եւ ո՛չ ալ 
նամակներով, որպէս թէ մեր կողմէ 
գրուած։

2 togh shoodov tzer midkerŭ 
chbghdorin yev dagnoovra chŭllak, 
yerp lsek te Diroch Orŭ yegadz 
hasadz e: Menk aytbisi pan chenk 
ŭsadz, vo՛ch Hokiin haydnootyamp, 
vo՛ch mer karozootyamp yev vo՛ch 
al namagnerov, vorbes te mer 
goghme krvadz:

2 not to be soon shaken in mind 
or troubled, either by spirit or by 
word or by letter, as if from us, as 
though the day of Christ had come.

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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3 Չըլլա՛յ որ մէկը ձեզ խաբէ ոեւէ 
ձեւով։ Որովհետեւ Տիրոջ Օրը պիտի 
չգայ՝ մինչեւ որ նախ չգայ Տիրոջ 
դէմ վերջին ապստամբութիւնը, 
եւ չյայտնուի անօրէնութեան 
մարմնացումը եղող մարդը, կորուստի 
սահմանուած

3 Chŭlla՛ vor megŭ tzez khape 
voyeve tzevov: Vorovhedev Diroch 
Orŭ bidi chka՝ minchev vor 
nakh chka Diroch tem verchin 
absdampootyoonŭ, yev ch-haydnvi 
anorenootyan marmnatsoomŭ 
yeghogh martŭ, goroosdi 
sahmanvadz

3 Let no one deceive you by any 
means; for that Day will not come 
unless the falling away comes first, 
and the man of sin is revealed, the 
son of perdition,

4 հակառակորդը, որ պիտի 
ընդդիմանայ աստուած կոչուած եւ 
մարդոցմէ պաշտուած ոեւէ բանի։ 
Մինչեւ իսկ Աստուծոյ տաճարին մէջ 
պիտի նստի եւ ինքզինքին համար 
պիտի յայտարարէ՝ թէ աստուած է։

4 hagaṙagortŭ, vor bidi ŭnttimana 
asdvadz gochvadz yev martotsme 
bashdvadz voyeve pani: Minchev 
isg Asdoodzo dajarin mech bidi 
nsdi yev inkzinkin hamar bidi 
haydarare՝ te asdvadz e:

4 who opposes and exalts himself 
above all that is called God or that 
is worshiped, so that he sits as 
God in the temple of God, showing 
himself that he is God.

5 Չէ՞ք յիշեր որ այս բաները ըսի ձեզի, 
երբ տակաւին ձեր մօտ էի։

5 Che՞k hisher vor ays panerŭ ŭsi 
tzezi, yerp dagavin tzer mod ei:

5 Do you not remember that when 
I was still with you I told you these 
things?

6 Դուք լաւ գիտէք՝ թէ ի՛նչ բանն է որ 
չի ձգեր որ այդ հակառակորդը հիմա 
յայտնուի, մինչեւ ժամանակը գայ։

6 Took lav kidek՝ te i՛nch pann e 
vor chi tzker vor ayt hagaṙagortŭ 
hima haydnvi, minchev 
jhamanagŭ ka։

6 And now you know what is 
restraining, that he may be 
revealed in his own time.

7 Ներկայիս արդէն իսկ 
անօրէնութեան այդ խորհրդաւոր 
ոյժը գործի վրայ է. բայց պիտի 
չյայտնուի՝ մինչեւ որ անոր արգելք 
եղողը մէջտեղէն վերցուի։

7 Nergayis arten isg anorenootyan 
ayt khorhrtavor oojhŭ kordzi vra e. 
payts bidi ch-haydnvi՝ minchev vor 
anor arkelk yeghoghŭ mechdeghen 
vertsvi:

7 For the mystery of lawlessness 
is already at work; only He who 
now restrains will do so until He is 
taken out of the way.
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8 Միայն այն ատեն պիտի յայտնուի 
Անօրէնը, զոր Տէր Յիսուս պիտի 
սպաննէ իր բերնին շունչով եւ պիտի 
ոչնչացնէ իր յայտնութեամբը, իր 
գալստեան ատեն։

8 Miayn ayn aden bidi haydnvi 
Anorenŭ, zor Der Hisoos bidi 
sbanne ir pernin shoonchov 
yev bidi vochnchatsne ir 
haydnootyampŭ, ir kalsdyan aden:

8 And then the lawless one will 
be revealed, whom the Lord will 
consume with the breath of His 
mouth and destroy with the 
brightness of His coming.

9 Մինչ այդ, Անօրէնը, որ 
Սատանային ներգործութեամբ պիտի 
գայ, ամենայն զօրութեամբ կեղծ 
հրաշքներ եւ սքանչելիքներ պիտի 
կատարէ,

9 Minch ayt, Anorenŭ, vor 
Sadanayin nerkordzootyamp bidi 
ka, amenayn zorootyamp geghdz 
hrashkner yev skanchelikner bidi 
gadare,

9 The coming of the lawless one is 
according to the working of Satan, 
with all power, signs, and lying 
wonders,

10 եւ ամէն տեսակի չար 
խաբեբայութեամբ պիտի հրապուրէ 
անոնք՝ որ կորուստի ճամբուն մէջ 
են։ Քանի որ անոնք չսիրեցին եւ 
չընդունեցին ճշմարտութիւնը որ 
զիրենք պիտի փրկէր,

10 yev amen desagi char 
khapepayootyamp bidi hraboore 
anonk՝ vor goroosdi jampoon mech 
yen: Kani vor anonk chsiretsin yev 
chŭntoonetsin jshmardootyoonŭ 
vor zirenk bidi prger,

10 and with all unrighteous 
deception among those who perish, 
because they did not receive the 
love of the truth, that they might 
be saved.

11 Աստուած ալ մոլորութեան 
ազդեցութեան պիտի ենթարկէ 
զանոնք, որպէսզի ստութեան 
հաւատան։

11 Asdvadz al molorootyan 
aztetsootyan bidi yentarge zanonk, 
vorbeszi sdootyan havadan:

11 And for this reason God will 
send them strong delusion, that 
they should believe the lie,

12 Այսպիսով պիտի դատապարտուին 
բոլոր անոնք՝ որոնք չհաւատացին 
ճշմարտութեան, այլ՝ անիրաւութիւն 
գործելուն մէջ փնտռեցին իրենց 
հաճոյքը։

12 Aysbisov bidi tadabardvin 
polor anonk՝ voronk chhavadatsin 
jshmardootyan, ayl՝ aniravootyoon 
kordzeloon mech pndṙetsin irents 
hajooykŭ:

12 that they all may be condemned 
who did not believe the truth but 
had pleasure in unrighteousness.
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13 Բայց մենք միշտ Աստուծոյ 
գոհութիւն պէտք է յայտնենք ձեզի 
համար, եղբայրներ, որովհետեւ 
Տէրը սիրեց ձեզ։ Աստուած ձեզ 
ընտրեց՝ որպէս փրկութեան 
առաջին պտուղները, որպէսզի իր 
սուրբ ժողովուրդը ըլլաք Սուրբ 
Հոգիին միջոցաւ եւ ճշմարտութեան 
հաւատալով։

13 Payts menk mishd Asdoodzo 
kohootyoon bedk e haydnenk tzezi 
hamar, yeghpayrner, vorovhedev 
Derŭ sirets tzez: Asdvadz tzez 
ŭndrets՝ vorbes prgootyan aṙachin 
bdooghnerŭ, vorbeszi ir soorp 
jhoghovoortŭ ŭllak Soorp Hokiin 
michotsav yev jshmardootyan 
havadalov:

13 But we are bound to give 
thanks to God always for you, 
brethren beloved by the Lord, 
because God from the beginning 
chose you for salvation through 
sanctification by the Spirit and 
belief in the truth,

14 Աստուած ձեզ այդ փրկութեան 
հրաւիրեց մեր քարոզած 
Աւետարանով, որպէսզի մեր Տիրոջ 
Յիսուս Քրիստոսի փառքը ունենաք։

14 Asdvadz tzez ayt prgootyan 
hravirets mer karozadz 
Avedaranov, vorbeszi mer Diroch 
Hisoos Krisdosi paṙkŭ oonenak:

14 to which He called you by our 
gospel, for the obtaining of the 
glory of our Lord Jesus Christ.

15 Ուստի, եղբայրներ, հաստատուն 
մնացէք եւ ամուր պահեցէք 
աւանդութիւնները որ սորվեցաք 
մեզմէ, ըլլա՛յ խօսքով, ըլլա՛յ նամակով։

15 Oosdi, yeghpayrner, hasdadoon 
mnatsek yev amoor bahetsek 
avantootyoonnerŭ vor sorvetsak 
mezme, ŭlla՛ khoskov, ŭlla՛ 
namagov:

15 Therefore, brethren, stand fast 
and hold the traditions which you 
were taught, whether by word or 
our epistle.

16 Եւ մեր Տէրը ինք՝ Յիսուս 
Քրիստոս, եւ Աստուած՝ մեր Հայրը, 
որ մեզ սիրեց եւ իբրեւ շնորհք՝ 
մնայուն մխիթարութիւն մը եւ 
հաստատուն յոյս մը տուաւ մեզի,

16 Yev mer Derŭ ink՝ Hisoos 
Krisdos, yev Asdvadz՝ mer Hayrŭ, 
vor mez sirets yev iprev shnorhk՝ 
mnayoon mkhitarootyoon mŭ yev 
hasdadoon hooys mŭ dvav mezi,

16 Now may our Lord Jesus Christ 
Himself, and our God and Father, 
who has loved us and given us 
everlasting consolation and good 
hope by grace,

17 թող սրտապնդեն եւ զօրացնեն 
ձեզ, որպէսզի միշտ խօսիք ու գործէք 
ինչ որ բարի է։ ֍

17 togh srdabnten yev zoratsnen 
tzez, vorbeszi mishd khosik oo 
kordzek inch vor pari e: ֍

17 comfort your hearts and 
establish you in every good word 
and work. ֍
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Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի 
Յիսուսի Քրիստոսի ըստ Ղուկասու Յիսուսի Քրիստոսի ըստ Ղուկասու 

14.25-27 (ARWZ)14.25-27 (ARWZ)

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

14.25-27 (ARWZ)14.25-27 (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 

14:25-27 (NKJV)14:25-27 (NKJV)

25 Բազմաթիւ ժողովուրդ Յիսուսի 
հետ կ’երթար։ Յիսուս անոնց 
դառնալով՝ ըսաւ.

25 Pazmativ jhoghovoort Hisoosi 
hed g’ertar: Hisoos anonts 
taṙnalov՝ ŭsav.

25 Now great multitudes went 
with Him. And He turned and said 
to them,

26 Ով որ ինծի կու գայ եւ զիս աւելի 
չի սիրեր քան իր հայրն ու մայրը, 
կինն ու զաւակները, եղբայրներն ու 
քոյրերը, ինչպէս նաեւ իր իսկ անձը, 
չի կրնար ինծի աշակերտ ըլլալ։

26 Ov vor indzi goo ka yev zis aveli 
chi sirer kan ir hayrn oo mayrŭ, 
ginn oo zavagnerŭ, yeghpayrnern 
oo kooyrerŭ, inchbes nayev ir isg 
antzŭ, chi grnar indzi ashagerd 
ŭllal:

26 “If anyone comes to Me and 
does not hate his father and 
mother, wife and children, 
brothers and sisters, yes, and his 
own life also, he cannot be My 
disciple.

27 Որովհետեւ ով որ իր խաչը 
չ’առներ եւ ինծի չի հետեւիր, ինծի 
աշակերտ չի կրնար ըլլալ։ ֍

27 Vorovhedev ov vor ir khachŭ 
ch’aṙner yev indzi chi hedevir, 
indzi ashagerd chi grnar ŭllal: ֍

27 “And whoever does not bear his 
cross and come after Me cannot be 
My disciple. ֍


