
ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 1 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

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

2021-12-18 2021-12-18 2021-12-18

Շաբաթ Shapat Saturday

ԲՁ Pen Tza Pen Tsa (Mode 3)

ԻԷ. օր Յիսնակի Պահոց ~ Սրբոյն Նիկողայոսի 
Զմիւռնացւոյ սքանչելագործ հայրապետին

27. or Hisnagi Bahots ~ Srpooyn Nigoghayosi 
Zmivṙnatsvo skanchelakordz hayrabedin

Day 27 of the Fast of Nativity/Theophany ~ 
Saint James of Nisibis

Ընթերցուածս յԱռակաց Ընթերցուածս յԱռակաց 
իմաստութեան Սողոմոնի 7.12-20 իմաստութեան Սողոմոնի 7.12-20 

(ARCZ)(ARCZ)

Ŭntertsvadzs hAṙagats Ŭntertsvadzs hAṙagats 
imasdootyan Soghomoni 7.12-20 imasdootyan Soghomoni 7.12-20 

(ARCZ)(ARCZ)

A Reading from the Wisdom of A Reading from the Wisdom of 
Solomon 7:12-20 (NRSV)Solomon 7:12-20 (NRSV)

12 Ուրա՛խ եղէ ընդ ամենեսին որոց 
առաջնորդէր իմաստութիւն. բայց 
գիտէի ո՛չ զնա` թէ ծնո՛ւնդ իցէ սոցա։

12 Oora՛kh yeghe ŭnt amenesin 
vorots aṙachnorter imasdootyoon. 
payts kidei vo՛ch zna` te dzno՛ont 
itse sotsa:

12 I rejoiced in them all, because 
wisdom leads them; but I did not 
know that she was their mother.

13 Առանց նենգութեան ուսայ, 
եւ առանց նախանձո՛ւ բաշխեցից. 
զմեծութիւն նորա ո՛չ թաքուցից։

13 Aṙants nenkootyan oosa, yev 
aṙants nakhantzo՛o pashkhetsits. 
zmedzootyoon nora vo՛ch takootsits:

13 I learned without guile and I 
impart without grudging; I do not 
hide her wealth,

14 զի անպակաս գա՛նձ է նա 
մարդկան։ Որով որք վարեցան` 
առ Աստուած առաքեցին 
զբարեկամութիւն, վասն առ ՛ի 
խրատուէ պարգեւացն ընծայեալք։

14 zi anbagas ka՛ntz e na martgan: 
Vorov vork varetsan` aṙ Asdvadz 
aṙaketsin zparegamootyoon, 
vasn aṙ ՛i khradve barkevatsn 
ŭndzayyalk:

14 for it is an unfailing treasure 
for mortals; those who get it obtain 
friendship with God, commended 
for the gifts that come from 
instruction.

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 2 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

15 Բայց ինձ տացէ՛ Աստուած ասել 
ըստ միտս, եւ խորհել արժանաւոր 
ըստ բանից ասացելոց. զի նա՛ իսկ 
եւ իմաստութեան առաջնորդ է, եւ 
իմաստնոց ուղղիչ։

15 Payts intz datse՛ Asdvadz asel 
ŭsd mids, yev khorhel arjhanavor 
ŭsd panits asatselots. zi na՛ isg 
yev imasdootyan aṙachnort e, yev 
imasdnots ooghghich:

15 May God grant me to speak 
with judgment, and to have 
thoughts worthy of what I have 
received; for he is the guide even 
of wisdom and the corrector of the 
wise.

16 Զի ՛ի ձեռի՛ն նորա եմք, եւ մե՛ք` եւ 
բանք մեր, եւ ամենայն հանճար` եւ 
գործոց խելամտութիւն։

16 Zi ՛i tzeṙi՛n nora yemk, 
yev me՛k` yev pank mer, yev 
amenayn hanjar` yev kordzots 
khelamdootyoon:

16 For both we and our words 
are in his hand, as are all 
understanding and skill in crafts.

17 Զի նա՛ ետ ինձ զանվրէպ 
գիտութիւն զեղելոցս, գիտել 
զհաստատութիւն աշխարհի, եւ 
զազդեցութիւն բնութեանց։

17 Zi na՛ yed intz zanvreb 
kidootyoon zeghelotss, kidel 
zhasdadootyoon ashkharhi, yev 
zaztetsootyoon pnootyants:

17 For it is he who gave me 
unerring knowledge of what exists, 
to know the structure of the world 
and the activity of the elements;

18 զսկիզբն եւ զկատարած եւ զմէջ 
ժամանակաց. զշրջանաց փոփոխումն, 
եւ զշրջել ժամանակաց։

18 zsgizpn yev zgadaradz yev 
zmech jhamanagats. zshrchanats 
popokhoomn, yev zshrchel 
jhamanagats:

18 the beginning and end and 
middle of times, the alternations 
of the solstices and the changes of 
the seasons,

19 Զտարեաց բոլորմունս, եւ 
զաստեղաց դիրս։

19 Zdaryats polormoons, yev 
zasdeghats tirs:

19 the cycles of the year and the 
constellations of the stars,

20 զբարս անասնոց, եւ 
զգազանութիւն գազանաց. զհողմոց 
բռնութիւնս, եւ զխօսս մարդկան. 
զայլակերպութիւնս տնկոց, եւ 
զզօրութիւնս արմատոց։ ֍

20 zpars anasnots, yev 
zkazanootyoon kazanats. 
zhoghmots pṙnootyoons, 
yev zkhoss martgan. 
zaylagerbootyoons dngots, yev 
zzorootyoons armadots: ֍

20 the natures of animals and 
the tempers of wild animals, the 
powers of spirits and the thoughts 
of human beings, the varieties of 
plants and the virtues of roots. ֍



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 3 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

Ընթերցուածս յԵսայեայի Ընթերցուածս յԵսայեայի 
Մարգարէէ 44.1-5 (ARCZ)Մարգարէէ 44.1-5 (ARCZ)

Ŭntertsvadzs hEsayyai Markaree Ŭntertsvadzs hEsayyai Markaree 
44.1-5 (ARCZ)44.1-5 (ARCZ)

A Reading from the Prophecy of A Reading from the Prophecy of 
Isaiah 44:1-5 (NKJV)Isaiah 44:1-5 (NKJV)

1 Բայց արդ լուր, Յակոբ ծառայ իմ, եւ 
Իսրայէլ, զոր ընտրեցիդ։

1 Payts art loor, Hagop dzaṙa im, 
yev Israyel, zor ŭndretsit:

1 “Yet hear now, O Jacob My 
servant, And Israel whom I have 
chosen.

2 Այսպէս ասէ Տէր Աստուած 
որ արար զքեզ, եւ որ ստեղծ 
զքեզ յորովայնէ, եւ տակաւին 
օգնականութիւն գտցես. մի՛ երկնչիր, 
ծառայ իմ Յակոբ, եւ սիրեցեալդ իմ 
Իսրայէլ, զոր ընտրեցի։

2 Aysbes ase Der Asdvadz vor 
arar zkez, yev vor sdeghdz 
zkez horovayne, yev dagavin 
oknaganootyoon kdtses. mi՛ 
yergnchir, dzaṙa im Hagop, yev 
siretsyalt im Israyel, zor ŭndretsi:

2 Thus says the LORD who made 
you And formed you from the 
womb, who will help you: ‘Fear 
not, O Jacob My servant; And you, 
Jeshurun, whom I have chosen.

3 զի ես տաց ջուր ի ծարաւ որոց 
գնան յանջրդւոջ. եդից զՈգի իմ ի 
վերայ զաւակի քո` եւ զօրհնութիւնս 
իմ ի վերայ որդւոց քոց։

3 zi yes dats choor i dzarav vorots 
knan hanchrtvoch. yetits zOki im i 
vera zavagi ko` yev zorhnootyoons 
im i vera vortvots kots:

3 For I will pour water on him who 
is thirsty, And floods on the dry 
ground; I will pour My Spirit on 
your descendants, And My blessing 
on your offspring;

4 Եւ զուարճասցին իբրեւ զխոտ 
ջրարբի, եւ որպէս զուռ ի մէջ գնացից 
ջրոց։

4 Yev zvarjastsin iprev zkhod 
chrarpi, yev vorbes zooṙ i mech 
knatsits chrots:

4 They will spring up among 
the grass Like willows by the 
watercourses.’

5 Մին ասասցէ. Աստուծոյ եմ ես, 
եւ մեւսն խրախոյս բարձցէ յանուն 
Աստուծոյ Յակոբայ. եւ մեւսն գիր 
հանցէ ձեռամբ իւրով թէ Աստուծոյ 
եմ ես, եւ յանուն Իսրայելի խրախոյս 
բարձցէ։ ֍

5 Min asastse. Asdoodzo yem yes, 
yev mevsn khrakhooys partztse 
hanoon Asdoodzo Hagopa. yev 
mevsn kir hantse tzeṙamp yoorov 
te Asdoodzo yem yes, yev hanoon 
Israyeli khrakhooys partztse: ֍

5 One will say, ‘I am the LORD's’; 
Another will call himself by the 
name of Jacob; Another will write 
with his hand, ‘The LORD's,’ And 
name himself by the name of 
Israel. ֍



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 4 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

Ընթերցուածս Պօղոսի առաքելոյն Ընթերցուածս Պօղոսի առաքելոյն 
յԵբրայեցւոց թղթոյն 13.17-21 յԵբրայեցւոց թղթոյն 13.17-21 

(ARWZ)(ARWZ)

Ŭntertsvadzs Boghosi aṙakelooyn Ŭntertsvadzs Boghosi aṙakelooyn 
hEprayetsvots tghtooyn 13.17-21 hEprayetsvots tghtooyn 13.17-21 

(ARWZ)(ARWZ)

A Reading from the Epistle of A Reading from the Epistle of 
Paul to the Hebrews 13:17-21 Paul to the Hebrews 13:17-21 

(NKJV)(NKJV)

17 Մտի՛կ ըրէք ձեր առաջնորդներուն 
խօսքը, որովհետեւ անոնք անքուն 
կը հսկեն ձեր հոգիներուն համար, 
գիտնալով՝ որ հաշիւ պիտի տան ձեզի 
համար. եւ հնազանդ եղէք անոնց, 
որպէսզի ուրախութեամբ կատարեն 
իրենց պաշտօնը եւ ո՛չ թէ հառաչելով, 
որովհետեւ ատիկա ձեր օգուտին 
համար չ’ըլլար։

17 Mdi՛g ŭrek tzer aṙachnortneroon 
khoskŭ, vorovhedev anonk ankoon 
gŭ hsgen tzer hokineroon hamar, 
kidnalov՝ vor hashiv bidi dan 
tzezi hamar. yev hnazant yeghek 
anonts, vorbeszi oorakhootyamp 
gadaren irents bashdonŭ yev vo՛ch 
te haṙachelov, vorovhedev adiga 
tzer okoodin hamar ch’ŭllar:

17 Obey those who rule over you, 
and be submissive, for they watch 
out for your souls, as those who 
must give account. Let them do 
so with joy and not with grief, for 
that would be unprofitable for you.

18 Աղօթեցէ՛ք մեզի համար, 
որովհետեւ համոզուած ենք թէ մեր 
խիղճը մաքուր է, եւ կ’ուզենք ամէն 
բանի մէջ ուղիղը գործել։

18 Aghotetse՛k mezi hamar, 
vorovhedev hamozvadz yenk 
te mer khighjŭ makoor e, yev 
g’oozenk amen pani mech ooghighŭ 
kordzel:

18 Pray for us; for we are confident 
that we have a good conscience, 
in all things desiring to live 
honorably.

19 Մանաւանդ կ’աղաչեմ որ աղօթէք 
ինծի համար, որպէսզի կարենամ 
աւելի շուտ ձեզի վերադառնալ։

19 Manavant g’aghachem vor 
aghotek indzi hamar, vorbeszi 
garenam aveli shood tzezi 
verataṙnal:

19 But I especially urge you to do 
this, that I may be restored to you 
the sooner.
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20 Թող խաղաղութեան Աստուածը 
ձեզի կարողութիւն տայ՝ ամէն 
տեսակ բարեգործութեամբ իր կամքը 
կատարելու, որովհետեւ ի՛նքն էր որ 
մեռելներէն յարուցանեց մեր Տէր 
Յիսուսը, ան՝ որ իր արիւնով կնքուած 
յաւիտենական ուխտով Հովուապետ 
եղաւ ամբողջ հօտին։

20 Togh khaghaghootyan 
Asdvadzŭ tzezi garoghootyoon da՝ 
amen desag parekordzootyamp ir 
gamkŭ gadareloo, vorovhedev i՛nkn 
er vor meṙelneren harootsanets 
mer Der Hisoosŭ, an՝ vor ir 
aryoonov gnkvadz havidenagan 
ookhdov Hovvabed yeghav 
ampoghch hodin:

20 Now may the God of peace who 
brought up our Lord Jesus from 
the dead, that great Shepherd of 
the sheep, through the blood of the 
everlasting covenant,

21 Աստուած ինչ որ կը կամենայ՝ թող 
ներգործէ մեր մէջ Յիսուս Քրիստոսի 
միջոցաւ, որուն փա՜ռք յաւիտեանս։ 
Ամէն։ ֍

21 Asdvadz inch vor gŭ gamena՝ 
togh nerkordze mer mech Hisoos 
Krisdosi michotsav, voroon pa՜ṙk 
havidyans: Amen: ֍

21 make you complete in every 
good work to do His will, working 
in you what is well pleasing in His 
sight, through Jesus Christ, to 
whom be glory forever and ever. 
Amen. ֍



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 6 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի 
Յիսուսի Քրիստոսի ըստ Յովհաննու Յիսուսի Քրիստոսի ըստ Յովհաննու 

9.39-10.10 (ARWZ)9.39-10.10 (ARWZ)

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

9.39-10.10 (ARWZ)9.39-10.10 (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 

9:39-10:10 (NKJV)9:39-10:10 (NKJV)

39 Յիսուս ըսաւ.- Դատաստան 
ընելու եկայ այս աշխարհը, որպէսզի 
չտեսնողները տեսնեն եւ անոնք որ կը 
տեսնեն՝ կուրնան։

39 Hisoos ŭsav.- Tadasdan ŭneloo 
yega ays ashkharhŭ, vorbeszi 
chdesnoghnerŭ desnen yev anonk 
vor gŭ desnen՝ goornan:

39 And Jesus said, “For judgment 
I have come into this world, that 
those who do not see may see, and 
that those who see may be made 
blind.”

40 Փարիսեցիներէն ոմանք, որ շուրջն 
էին, լսեցին ասիկա եւ հարցուցին.- 
Արդեօք մե՞նք ալ կոյր ենք։

40 Parisetsineren vomank, vor 
shoorchn ein, lsetsin asiga yev 
hartsootsin.- Artyok me՞nk al gooyr 
yenk:

40 Then some of the Pharisees who 
were with Him heard these words, 
and said to Him, “Are we blind 
also?”

41 Յիսուս անոնց պատասխանեց.- 
Եթէ կոյր ըլլայիք՝ մեղք պիտի 
չունենայիք. բայց քանի կ’ըսէք թէ 
կը տեսնէք, կը նշանակէ՝ թէ ձեր 
մեղաւոր ըլլալը կը հաստատէք։

41 Hisoos anonts badaskhanets.- 
Yete gooyr ŭllayik՝ meghk bidi 
choonenayik. payts kani g’ŭsek te 
gŭ desnek, gŭ nshanage՝ te tzer 
meghavor ŭllalŭ gŭ hasdadek:

41 Jesus said to them, “If you were 
blind, you would have no sin; but 
now you say, ‘We see.’ Therefore 
your sin remains.

1 Հաստատ գիտցէք, ան որ 
ոչխարներուն փարախը դռնէն չի 
մտներ, այլ ուրիշ տեղէ կը մագլցի, 
անիկա գող է եւ աւազակ.

1 Hasdad kidtsek, an vor 
vochkharneroon parakhŭ tṙnen 
chi mdner, ayl oorish deghe gŭ 
makltsi, aniga kogh e yev avazag.

1 “Most assuredly, I say to you, he 
who does not enter the sheepfold 
by the door, but climbs up some 
other way, the same is a thief and 
a robber.

2 իսկ ան որ դռնէն կը մտնէ, անիկա 
ոչխարներուն հովիւն է։

2 isg an vor tṙnen gŭ mdne, aniga 
vochkharneroon hovivn e:

2 “But he who enters by the door is 
the shepherd of the sheep.

3 Դռնապանը դուռը կը բանայ անոր 
եւ ոչխարները իր ձայնին կը հետեւին։ 
Իրենց անուններով կը կանչէ իր 
ոչխարները եւ դուրս կը տանի 
զանոնք։

3 Tṙnabanŭ tooṙŭ gŭ pana anor 
yev vochkharnerŭ ir tzaynin gŭ 
hedevin: Irents anoonnerov gŭ 
ganche ir vochkharnerŭ yev toors 
gŭ dani zanonk:

3 “To him the doorkeeper opens, 
and the sheep hear his voice; and 
he calls his own sheep by name 
and leads them out.
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4 Եւ երբ իր ոչխարները դուրս 
կը հանէ՝ ի՛նք կ’առաջնորդէ, եւ 
ոչխարները կը հետեւին իրեն, 
որովհետեւ իր ձայնը կը ճանչնան։

4 Yev yerp ir vochkharnerŭ toors 
gŭ hane՝ i՛nk g’aṙachnorte, yev 
vochkharnerŭ gŭ hedevin iren, 
vorovhedev ir tzaynŭ gŭ janchnan:

4 “And when he brings out his 
own sheep, he goes before them; 
and the sheep follow him, for they 
know his voice.

5 Օտարին չեն հետեւիր. 
ընդհակառակը, կը փախչին անկէ, 
որովհետեւ օտարներուն ձայնը չեն 
ճանչնար։

5 Odarin chen hedevir. 
ŭnthagaṙagŭ, gŭ pakhchin ange, 
vorovhedev odarneroon tzaynŭ 
chen janchnar:

5 “Yet they will by no means follow 
a stranger, but will flee from him, 
for they do not know the voice of 
strangers.”

6 Յիսուս այս առակը խօսեցաւ 
անոնց, սակայն անոնք չհասկցան թէ 
ի՛նչ ըսել կ’ուզէր իրենց։

6 Hisoos ays aṙagŭ khosetsav 
anonts, sagayn anonk chhasgtsan 
te i՛nch ŭsel g’oozer irents:

6 Jesus used this illustration, but 
they did not understand the things 
which He spoke to them.

7 Ուստի Յիսուս կրկին ըսաւ 
անոնց.- Հաստատ գիտցէք, թէ ե՛ս եմ 
ոչխարներուն դուռը։

7 Oosdi Hisoos grgin ŭsav anonts.- 
Hasdad kidtsek, te ye՛s yem 
vochkharneroon tooṙŭ:

7 Then Jesus said to them again, 
“Most assuredly, I say to you, I am 
the door of the sheep.

8 Բոլոր անոնք որոնք ինձմէ առաջ 
եկան, գող էին եւ աւազակ. բայց 
ոչխարները անոնց չհետեւեցան։

8 Polor anonk voronk intzme 
aṙach yegan, kogh ein yev avazag. 
payts vochkharnerŭ anonts 
chhedevetsan:

8 “All who ever came before Me are 
thieves and robbers, but the sheep 
did not hear them.

9 Ե՛ս եմ դուռը։ Ով որ ինձմէ անցնելով 
ներս մտնէ՝ պիտի փրկուի. պիտի 
մտնէ եւ ելլէ եւ ճարակ գտնէ։

9 Ye՛s yem tooṙŭ: Ov vor intzme 
antsnelov ners mdne՝ bidi prgvi. 
bidi mdne yev yelle yev jarag kdne:

9 “I am the door. If anyone enters 
by Me, he will be saved, and will 
go in and out and find pasture.

10 Գողը կու գայ միայն գողնալու, 
սպաննելու եւ փճացնելու համար։ Ես 
եկայ՝ որպէսզի կեանք ունենան, եւ 
լեցուն կեանք ունենան։ ֍

10 Koghŭ goo ka miayn koghnaloo, 
sbanneloo yev pjatsneloo hamar: 
Yes yega՝ vorbeszi gyank oonenan, 
yev letsoon gyank oonenan: ֍

10 “The thief does not come except 
to steal, and to kill, and to destroy. 
I have come that they may have 
life, and that they may have it 
more abundantly. ֍


