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

2021-12-29 2021-12-29 2021-12-29

Չորեքշաբթի Chorekshapti Wednesday

ԳԿ Kim Gen Kim Gen

ԼԸ. օր Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան Պահոց 38. or Dznntyan yev Asdvadzahaydnootyan 
Bahots

Day 38 of the Fast of Nativity and Theophany

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

5.11-6.8 (ARWZ)5.11-6.8 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Boghos Aṙakyali Ŭntertsvadzs Boghos Aṙakyali 
yeprayetsineroon ooghghvadz yeprayetsineroon ooghghvadz 

namagen 5.11-6.8 (ARWZ)namagen 5.11-6.8 (ARWZ)

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

5:11-6:8 (NKJV)5:11-6:8 (NKJV)

11 Այդ մասին մենք շատ ըսելիք 
ունինք, բայց կը դժուարանանք 
զանոնք բառերով բացատրելու, 
որովհետեւ ձեր ականջներն ու 
միտքերը բթացեր են։

11 Ayt masin menk shad ŭselik 
oonink, payts gŭ tjhvaranank 
zanonk paṙerov patsadreloo, 
vorovhedev tzer aganchnern oo 
midkerŭ ptatser yen:

11 of whom we have much to say, 
and hard to explain, since you 
have become dull of hearing.

12 Արդարեւ՝ դուք պէտք էր 
ուրիշներո՛ւն ուսուցանէիք մինչեւ 
հիմա, մինչդեռ դո՛ւք կրկին պէտք 
ունիք Աստուծոյ պատգամներուն 
ամենատարրական դասերը սորվելու։ 
Այլ խօսքով, կարծր կերակուրի տեղ՝ 
տակաւին կաթի կը կարօտիք։

12 Artarev՝ took bedk er 
oorishnero՛on oosootsaneik 
minchev hima, minchteṙ to՛ok 
grgin bedk oonik Asdoodzo 
badkamneroon amenadarragan 
taserŭ sorveloo: Ayl khoskov, 
gardzr geragoori degh՝ dagavin 
gati gŭ garodik:

12 For though by this time you 
ought to be teachers, you need 
someone to teach you again the 
first principles of the oracles of 
God; and you have come to need 
milk and not solid food.

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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13 Որովհետեւ ով որ կաթնկեր է՝ կը 
նշանակէ թէ մանուկ է, եւ անձնական 
փորձով չի՛ գիտեր շիտակը սխալէն 
զանազանել։

13 Vorovhedev ov vor gatnger 
e՝ gŭ nshanage te manoog e, 
yev antznagan portzov chi՛ kider 
shidagŭ skhalen zanazanel:

13 For everyone who partakes only 
of milk is unskilled in the word of 
righteousness, for he is a babe.

14 Մինչդեռ կարծր կերակուրը 
չափահասներուն համար է, որոնք 
վարժութեան ճամբով կրթած են 
չարն ու բարին զանազանելու իրենց 
զգայարանքը։

14 Minchteṙ gardzr geragoorŭ 
chapahasneroon hamar e, voronk 
varjhootyan jampov grtadz yen 
charn oo parin zanazaneloo irents 
zkayarankŭ:

14 But solid food belongs to those 
who are of full age, that is, those 
who by reason of use have their 
senses exercised to discern both 
good and evil.

1 Ուստի, քրիստոնէական հաւատքի 
նախագիտելիքները ձգելով՝ 
գանք չափահասներու յատուկ 
գիտելիքներուն։ Չենք ուզեր վերստին 
խօսիլ այն հիմնական գիտելիքներուն 
մասին, որոնք կը վերաբերին՝ 
մեռելական գործերէ ապաշխարելուն 
եւ Աստուծոյ հաւատալուն,

1 Oosdi, krisdoneagan havadki 
nakhakideliknerŭ tzkelov՝ 
kank chapahasneroo hadoog 
kidelikneroon: Chenk oozer 
versdin khosil ayn himnagan 
kidelikneroon masin, voronk gŭ 
veraperin՝ meṙelagan kordzere 
abashkhareloon yev Asdoodzo 
havadaloon,

1 Therefore, leaving the discussion 
of the elementary principles of 
Christ, let us go on to perfection, 
not laying again the foundation of 
repentance from dead works and of 
faith toward God,

2 քրիստոնէական 
դաստիարակութեամբ մկրտուելուն, 
ձեռնադրութեան, մեռելներու 
յարութեան եւ յաւիտենական 
դատաստանին։

2 krisdoneagan tasdiaragootyamp 
mgrdveloon, tzeṙnatrootyan, 
meṙelneroo harootyan yev 
havidenagan tadasdanin:

2 of the doctrine of baptisms, of 
laying on of hands, of resurrection 
of the dead, and of eternal 
judgment.

3 Այլ, Աստուծոյ թոյլտուութեամբ, 
կ’անցնինք չափահասներու յատուկ 
ուսուցումներուն։

3 Ayl, Asdoodzo tooyldvootyamp, 
g’antsnink chapahasneroo hadoog 
oosootsoomneroon:

3 And this we will do if God 
permits.
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4 Արդ, անոնք՝ որ անգամ մը 
լուսաւորուելով մկրտուելէ, երկնային 
պարգեւները վայելելէ, Սուրբ Հոգիին 
հաղորդակից դառնալէ,

4 Art, anonk՝ vor ankam mŭ 
loosavorvelov mgrdvele, yergnayin 
barkevnerŭ vayelele, Soorp Hokiin 
haghortagits taṙnale,

4 For it is impossible for those 
who were once enlightened, and 
have tasted the heavenly gift, and 
have become partakers of the Holy 
Spirit,

5 Աստուծոյ բարի խօսքը ճաշակելէ 
եւ հանդերձեալ աշխարհի 
սքանչելիքներուն նախաճաշակը 
առնելէ ետք՝

5 Asdoodzo pari khoskŭ jashagele 
yev hantertzyal ashkharhi 
skanchelikneroon nakhajashagŭ 
aṙnele yedk՝

5 and have tasted the good word of 
God and the powers of the age to 
come,

6 իրենց հաւատքը կը լքեն, 
այդպիսիները կարելի չէ երկրորդ 
անգամ ապաշխարութեան բերել։ 
Անկարելի է ատիկա, որովհետեւ այդ 
ձեւով իրենք իրենց համար վերստին 
խաչը կը հանեն Աստուծոյ Որդին, 
զայն հրապարակաւ խայտառակ 
ընելով։

6 irents havadkŭ gŭ lken, 
aytbisinerŭ gareli che yergrort 
ankam abashkharootyan perel: 
Angareli e adiga, vorovhedev ayt 
tzevov irenk irents hamar versdin 
khachŭ gŭ hanen Asdoodzo Vortin, 
zayn hrabaragav khaydaṙag 
ŭnelov:

6 if they fall away, to renew them 
again to repentance, since they 
crucify again for themselves the 
Son of God, and put Him to an 
open shame.

7 Արդարեւ, այն հողը որ իր վրայ 
տեղացած անձրեւները կ’ըմպէ 
եւ օգտակար բերք կու տայ 
զինք մշակողներուն՝ Աստուծմէ 
օրհնութիւն կը ստանայ։

7 Artarev, ayn hoghŭ vor ir vra 
deghatsadz antzrevnerŭ g’ŭmbe 
yev okdagar perk goo da zink 
mshagoghneroon՝ Asdoodzme 
orhnootyoon gŭ sdana։

7 For the earth which drinks in 
the rain that often comes upon it, 
and bears herbs useful for those 
by whom it is cultivated, receives 
blessing from God;

8 Իսկ այն հողը որ փուշ եւ տատասկ 
կը բուսցնէ՝ անպէտ է եւ անէծքի 
ենթակայ, եւ սահմանուած է 
այրուելու։ ֍

8 Isg ayn hoghŭ vor poosh yev 
dadasg gŭ poostsne՝ anbed e yev 
anedzki yentaga, yev sahmanvadz 
e ayrveloo: ֍

8 but if it bears thorns and 
briers, it is rejected and near to 
being cursed, whose end is to be 
burned. ֍
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Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի 
Յիսուսի Քրիստոսի ըստ Ղուկասու Յիսուսի Քրիստոսի ըստ Ղուկասու 

18.18-27 (ARWZ)18.18-27 (ARWZ)

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

18.18-27 (ARWZ)18.18-27 (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 

Luke 18:18-27 (NKJV)Luke 18:18-27 (NKJV)

18 Հրեայ իշխանաւոր մը Յիսուսի 
հարցուց.- Բարի՛ Վարդապետ, ի՞նչ 
պէտք է ընեմ յաւիտենական կեանքը 
ժառանգելու համար։

18 Hrya ishkhanavor mŭ Hisoosi 
hartsoots.- Pari՛ Vartabed, i՞nch 
bedk e ŭnem havidenagan gyankŭ 
jhaṙankeloo hamar:

18 Now a certain ruler asked Him, 
saying, “Good Teacher, what shall 
I do to inherit eternal life?”

19 Յիսուս ըսաւ անոր.- Ի՞նչու զիս 
բարի կը կոչես. միայն Աստուած բարի 
է։

19 Hisoos ŭsav anor.- I՞nchoo zis 
pari gŭ goches. miayn Asdvadz 
pari e:

19 So Jesus said to him, “Why do 
you call Me good? No one is good 
but One, that is, God.

20 Պատուիրանները գիտես. «Մի՛ 
շնար, մի՛ սպաններ, մի՛ գողնար, սուտ 
վկայութիւն մի՛ տար, պատուէ՛ հայրդ 
ու մայրդ»։

20 Badvirannerŭ kides. «Mi՛ shnar, 
mi՛ sbanner, mi՛ koghnar, sood 
vgayootyoon mi՛ dar, badve՛ hayrt 
oo mayrt»:

20 “You know the commandments: 
‘Do not commit adultery,’ ‘Do not 
murder,’ ‘Do not steal,’ ‘Do not 
bear false witness,’ ‘Honor your 
father and your mother.’”

21 Անիկա ըսաւ.- Այդ բոլորը 
պատանութենէս ի վեր պահած եմ։

21 Aniga ŭsav.- Ayt polorŭ 
badanootenes i ver bahadz yem:

21 And he said, “All these things I 
have kept from my youth.”

22 Յիսուս երբ ասիկա լսեց, ըսաւ 
իշխանաւորին.- Մէկ բան տակաւին 
պէտք է ընես։ Ինչ որ ունիս՝ ծախէ 
եւ աղքատներուն տուր. այդպիսով 
երկինքի մէջ գանձ պիտի ունենաս, եւ 
ապա եկուր հետեւէ ինծի։

22 Hisoos yerp asiga lsets, ŭsav 
ishkhanavorin.- Meg pan dagavin 
bedk e ŭnes: Inch vor oonis՝ 
dzakhe yev aghkadneroon door. 
aytbisov yerginki mech kantz bidi 
oonenas, yev aba yegoor hedeve 
indzi:

22 So when Jesus heard these 
things, He said to him, “You still 
lack one thing. Sell all that you 
have and distribute to the poor, 
and you will have treasure in 
heaven; and come, follow Me.”

23 Իշխանաւորը երբ ասիկա լսեց, 
տրտմեցաւ, որովհետեւ շատ 
հարուստ էր։

23 Ishkhanavorŭ yerp asiga lsets, 
drdmetsav, vorovhedev shad 
haroosd er:

23 But when he heard this, he 
became very sorrowful, for he was 
very rich.
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24 Յիսուս զայն տրտում տեսնելով, 
ըսաւ.- Որքա՜նդժուար է հարստութիւն 
ունեցողներուն համար՝ Աստուծոյ 
արքայութիւնը մտնել։

24 Hisoos zayn drdoom 
desnelov, ŭsav.- Vorka՜ntjhvar e 
harsdootyoon oonetsoghneroon 
hamar՝ Asdoodzo arkayootyoonŭ 
mdnel:

24 And when Jesus saw that he 
became very sorrowful, He said, 
“How hard it is for those who have 
riches to enter the kingdom of God!

25 Շատ աւելի դիւրին է որ պարանը 
ասեղի ծակէն մտնէ, քան հարուստը՝ 
Աստուծոյ արքայութիւնը։

25 Shad aveli tyoorin e vor 
baranŭ aseghi dzagen mdne, 
kan haroosdŭ՝ Asdoodzo 
arkayootyoonŭ:

25 “For it is easier for a camel 
to go through the eye of a needle 
than for a rich man to enter the 
kingdom of God.”

26 Անոնք որ լսեցին, ըսին.- Ուրեմն 
ո՞վ կրնայ փրկուիլ։

26 Anonk vor lsetsin, ŭsin.- 
Ooremn o՞v grna prgvil:

26 And those who heard it said, 
“Who then can be saved?”

27 Յիսուս պատասխանեց.- Ինչ որ 
անկարելի է մարդոց համար՝ կարելի 
է Աստուծոյ համար։ ֍

27 Hisoos badaskhanets.- Inch vor 
angareli e martots hamar՝ gareli e 
Asdoodzo hamar: ֍

27 But He said, “The things which 
are impossible with men are 
possible with God.” ֍


