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

2021-12-22 2021-12-22 2021-12-22

Չորեքշաբթի Chorekshapti Wednesday

ԴՁ Ta Tsa Ta Tsa (Mode 7)

ԼԱ. օր Յիսնակի Պահոց 31. or Hisnagi Bahots Day 31 of the Fast of Nativity/Theophany

Ընթերցուածս Պօղոս Առաքեալի Ընթերցուածս Պօղոս Առաքեալի 
եբրայեցիներուն ուղղուած նամակէն եբրայեցիներուն ուղղուած նամակէն 

2.1-10 (ARWA)2.1-10 (ARWA)

Ŭntertsvadzs Boghos Aṙakyali Ŭntertsvadzs Boghos Aṙakyali 
yeprayetsineroon ooghghvadz yeprayetsineroon ooghghvadz 

namagen 2.1-10 (ARWA)namagen 2.1-10 (ARWA)

A Reading from the Epistle of A Reading from the Epistle of 
Apostle Paul to the Hebrews Apostle Paul to the Hebrews 

2:1-10 (NKJV)2:1-10 (NKJV)

1 Անոր համար պէտք է ա՛լ աւելի 
ուշադրութիւն ընենք մեր լսած 
բաներուն, որ չըլլայ թէ պակսինք։

1 Anor hamar bedk e a՛l aveli 
ooshatrootyoon ŭnenk mer lsadz 
paneroon, vor chŭlla te bagsink:

1 Therefore we must give the more 
earnest heed to the things we have 
heard, lest we drift away.

2 Վասն զի եթէ այն խօսքը որ 
հրեշտակներուն ձեռքով ըսուեցաւ, 
հաստատուն եղաւ եւ ամէն յանցանք 
ու անհնազանդութիւն արդար 
հատուցում առին,

2 Vasn zi yete ayn khoskŭ vor 
hreshdagneroon tzeṙkov ŭsvetsav, 
hasdadoon yeghav yev amen 
hantsank oo anhnazantootyoon 
artar hadootsoom aṙin,

2 For if the word spoken through 
angels proved steadfast, and every 
transgression and disobedience 
received a just reward,

3 հապա մենք ի՞նչպէս պիտի 
ազատինք՝ եթէ անհոգ ըլլանք 
այնպիսի մեծ փրկութեան մը մասին, 
որ նախ Տէրոջմէն հռչակուեցաւ ու 
լսողներուն ձեռքով հաստատուեցաւ.

3 haba menk i՞nchbes bidi azadink՝ 
yete anhok ŭllank aynbisi medz 
prgootyan mŭ masin, vor nakh 
Derochmen hṙchagvetsav oo 
lsoghneroon tzeṙkov hasdadvetsav.

3 how shall we escape if we neglect 
so great a salvation, which at the 
first began to be spoken by the 
Lord, and was confirmed to us by 
those who heard Him,

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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4 Աստուած ալ վկայեց նշաններով 
ու հրաշքներով եւ զանազան 
զօրութիւններով ու Սուրբ Հոգիին 
պարգեւներովը, ինչպէս ինք 
կամեցաւ։

4 Asdvadz al vgayets nshannerov 
oo hrashknerov yev zanazan 
zorootyoonnerov oo Soorp Hokiin 
barkevnerovŭ, inchbes ink 
gametsav:

4 God also bearing witness both 
with signs and wonders, with 
various miracles, and gifts of the 
Holy Spirit, according to His own 
will?

5 Վասն զի ո՛չ թէ հրեշտակներուն 
հնազանդեցուց այն գալու աշխարհը, 
որուն վրայով մենք կը խօսինք.

5 Vasn zi vo՛ch te hreshdagneroon 
hnazantetsoots ayn kaloo 
ashkharhŭ, voroon vrayov menk 
gŭ khosink.

5 For He has not put the world 
to come, of which we speak, in 
subjection to angels.

6 Հապա մէկը տեղ մը վկայեց ու 
ըսաւ. «Մարդը ի՞նչ է՝ որ զանիկա կը 
յիշես կամ մարդու որդին՝ որ անոր 
այցելութիւն կ՚ընես։

6 Haba megŭ degh mŭ vgayets oo 
ŭsav. «Martŭ i՞nch e՝ vor zaniga gŭ 
hishes gam martoo vortin՝ vor anor 
aytselootyoon g՚ŭnes:

6 But one testified in a certain 
place, saying: “What is man that 
You are mindful of him, Or the son 
of man that You take care of him?

7 Քիչ մը վար ըրիր զանիկա 
հրեշտակներէն. փառքով ու 
պատուով պսակեցիր զանիկա եւ քու 
ձեռքերուդ գործերուն վրայ կեցուցիր 
զանիկա,

7 Kich mŭ var ŭrir zaniga 
hreshdagneren. paṙkov oo badvov 
bsagetsir zaniga yev koo tzeṙkeroot 
kordzeroon vra getsootsir zaniga,

7 You have made him a little lower 
than the angels; You have crowned 
him with glory and honor, And set 
him over the works of Your hands.

8 Ամէն բան անոր ոտքերուն տակ 
հնազանդեցուցիր»։ Ուստի ամէնքը 
անոր հնազանդեցուց, անոր 
չհնազանդող բան չձգեց. բայց հիմա 
ամէնքը անոր հնազանդած չենք 
տեսներ։

8 Amen pan anor vodkeroon 
dag hnazantetsootsir»: Oosdi 
amenkŭ anor hnazantetsoots, anor 
chhnazantogh pan chtzkets. payts 
hima amenkŭ anor hnazantadz 
chenk desner:

8 You have put all things in 
subjection under his feet.” For in 
that He put all in subjection under 
him, He left nothing that is not put 
under him. But now we do not yet 
see all things put under him.
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9 Սակայն Յիսուսը փառքով ու 
պատուով պսակուած կը տեսնենք՝ 
որ հրեշտակներէն քիչ մը վար եղած 
էր մահուան չարչարանքին համար, 
որպէս զի Աստուծոյ շնորհքովը 
ամենուն համար մահ ճաշակէ։

9 Sagayn Hisoosŭ paṙkov oo 
badvov bsagvadz gŭ desnenk՝ 
vor hreshdagneren kich mŭ var 
yeghadz er mahvan charcharankin 
hamar, vorbes zi Asdoodzo 
shnorhkovŭ amenoon hamar mah 
jashage:

9 But we see Jesus, who was made 
a little lower than the angels, for 
the suffering of death crowned 
with glory and honor, that He, by 
the grace of God, might taste death 
for everyone.

10 Որովհետեւ կը վայլէ, որ Ան 
(որուն համար եւ որով եղան բոլոր 
բաները) շատ որդիներ փառքը 
մտնելու համար, իրենց փրկութեան 
առաջնորդը չարչարանքով 
կատարեալ ընէ։ ֍

10 Vorovhedev gŭ vayle, vor An 
(voroon hamar yev vorov yeghan 
polor panerŭ) shad vortiner paṙkŭ 
mdneloo hamar, irents prgootyan 
aṙachnortŭ charcharankov 
gadaryal ŭne: ֍

10 For it was fitting for Him, for 
whom are all things and by whom 
are all things, in bringing many 
sons to glory, to make the captain 
of their salvation perfect through 
sufferings. ֍

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

17.11-19 (ARWA)17.11-19 (ARWA)

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

17.11-19 (ARWA)17.11-19 (ARWA)

A Reading from the Holy Gospel A Reading from the Holy Gospel 
of Jesus Christ according to Luke of Jesus Christ according to Luke 

17:11-19 (NKJV)17:11-19 (NKJV)

11 Երբ Յիսուս Երուսաղէմ կ՚երթար, 
Սամարիայի եւ Գալիլիայի մէջտեղէն 
անցաւ։

11 Yerp Hisoos Yeroosaghem 
g՚ertar, Samariayi yev Kaliliayi 
mechdeghen antsav:

11 Now it happened as He went to 
Jerusalem that He passed through 
the midst of Samaria and Galilee.

12 Երբ գիւղ մը պիտի մտնէր, տասը 
բորոտ մարդիկ հանդիպեցան անոր, 
որոնք հեռուն կայնեցան,

12 Yerp kyoogh mŭ bidi mdner, 
dasŭ porod martig hantibetsan 
anor, voronk heṙoon gaynetsan,

12 Then as He entered a certain 
village, there met Him ten men 
who were lepers, who stood afar 
off.

13 ձայներնին վերցուցին ու ըսին. 
«Յիսո՛ւս վարդապետ, ողորմէ մեզի»։

13 tzaynernin vertsootsin oo ŭsin. 
«Hiso՛os vartabed, voghorme mezi»:

13 And they lifted up their voices 
and said, “Jesus, Master, have 
mercy on us!”
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14 Տեսնելով՝ անոնց ըսաւ. «Գացէք 
դուք ձեզ քահանաներուն ցուցուցէք»։ 
Երբ կ՚երթային, մաքրուեցան։

14 Desnelov՝ anonts ŭsav. 
«Katsek took tzez kahananeroon 
tsootsootsek»: Yerp g՚ertayin, 
makrvetsan:

14 So when He saw them, He said 
to them, “Go, show yourselves to 
the priests.” And so it was that as 
they went, they were cleansed.

15 Անոնցմէ մէկը, երբ տեսաւ թէ 
բժշկուեցաւ, ետ դարձաւ ու մեծ 
ձայնով փառք կու տար Աստուծոյ

15 Anontsme megŭ, yerp desav te 
pjhshgvetsav, yed tartzav oo medz 
tzaynov paṙk goo dar Asdoodzo

15 And one of them, when he saw 
that he was healed, returned, and 
with a loud voice glorified God,

16 ու երեսի վրայ անոր ոտքը 
իյնալով՝ շնորհակալ կ՚ըլլար անոր։ 
Ինք Սամարացի էր։

16 oo yeresi vra anor vodkŭ 
iynalov՝ shnorhagal g՚ŭllar anor: 
Ink Samaratsi er:

16 and fell down on his face at His 
feet, giving Him thanks. And he 
was a Samaritan.

17 Յիսուս ըսաւ. «Չէ՞ որ տասն ալ 
մաքրուեցան, իսկ այն ինը ո՞ւր են։

17 Hisoos ŭsav. «Che՞ vor dasn al 
makrvetsan, isg ayn inŭ o՞or yen:

17 So Jesus answered and said, 
“Were there not ten cleansed? But 
where are the nine?

18 Այս օտարազգիէն զատ ուրիշներ 
չգտնուեցա՞ն՝ որ դառնալով Աստուծոյ 
փառք տային»։

18 Ays odarazkien zad oorishner 
chkdnvetsa՞n՝ vor taṙnalov 
Asdoodzo paṙk dayin»:

18 “Were there not any found 
who returned to give glory to God 
except this foreigner?”

19 Եւ ըսաւ անոր. «Ելի՛ր, գնա՛, քու 
հաւատքդ քեզ բժշկեց»։ ֍

19 Yev ŭsav anor. «Yeli՛r, kna՛, koo 
havadkt kez pjhshgets»: ֍

19 And He said to him, “Arise, go 
your way. Your faith has made you 
well.” ֍


