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

2022-01-01 2022-01-01 2022-01-01

Շաբաթ Shapat Saturday

ԱՁ Ayp Tsa Ayp Tsa

ԽԱ. օր Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան 
Պահոց. Սրբոցն Բարսղի հայրապետին եւ եղբօր 

նորին Գրիգորի Նիւսացւոյն, Սեղբեստրոսի Հռովմայ 
հայրապետին եւ աբբայ Եփրեմի Խուրին Ասորւոյ

41. or Dznntyan yev Asdvadzahaydnootyan 
Bahots. Srpotsn Parsghi hayrabedin yev yeghpor 

norin Krikori Nivsatsvooyn, Seghpesdrosi 
Hṙovma hayrabedin yev appa Yepremi Khoorin 

Asorvo

Day 41 of the Fast of Nativity and Theophany. 
Basil the Great and his brother St. Gregory of 
Nyssa, Sylvester the Patriarch of Rome, and 

Ephrem the Syrian

Ալէլուիա։ Ալէլուիա։Ալէլուիա։ Ալէլուիա։ Alleluia: Alleluia:Alleluia: Alleluia: Alleluia. Alleluia.Alleluia. Alleluia.

Յիշեա, Տէր, զԴաւիթ, եւ զամենայն 
հեզութիւն նորա։ ֍

Hishya, Der, zTavit, yev zamenayn 
hezootyoon nora: ֍

Lord, Remember David and all his 
humility. ֍

Ընթերցուածս յԱռակաց Սողոմոնայ Ընթերցուածս յԱռակաց Սողոմոնայ 
11.2-11 (ARWA)11.2-11 (ARWA)

Ŭntertsvadzs hAṙagats Ŭntertsvadzs hAṙagats 
Soghomona 11.2-11 (ARWA)Soghomona 11.2-11 (ARWA)

A Reading from the Proverbs of A Reading from the Proverbs of 
Solomon 11:2-11 (NKJV)Solomon 11:2-11 (NKJV)

2 Երբ հպարտութիւնը գայ, 
անարգութիւնն ալ կու գայ, Բայց 
իմաստութիւնը խոնարհներուն հետ 
է։

2 Yerp hbardootyoonŭ ka, 
anarkootyoonn al goo ka, Payts 
imasdootyoonŭ khonarhneroon hed 
e:

2 When pride comes, then comes 
shame; But with the humble is 
wisdom.

3 Ուղիղներուն ճշմարտութիւնը 
անոնց կ՚առաջնորդէ, Բայց 
անօրէններուն ծռութիւնը զանոնք 
բնաջինջ կ՚ընէ։

3 Ooghighneroon jshmardootyoonŭ 
anonts g՚aṙachnorte, Payts 
anorenneroon dzṙootyoonŭ zanonk 
pnachinch g՚ŭne:

3 The integrity of the upright will 
guide them, But the perversity of 
the unfaithful will destroy them.

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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4 Բարկութեան օրը հարստութիւնը 
օգուտ մը չ՚ըներ, Բայց արդարութիւնը 
մահուանէ կ՚ազատէ։

4 Pargootyan orŭ harsdootyoonŭ 
okood mŭ ch՚ŭner, Payts 
artarootyoonŭ mahvane g՚azade:

4 Riches do not profit in the day of 
wrath, But righteousness delivers 
from death.

5 Կատարեալներուն արդարութիւնը 
անոնց ճամբան կը շտկէ, Բայց 
անիրաւը իր անիրաւութիւնովը 
կ՚իյնայ։

5 Gadaryalneroon artarootyoonŭ 
anonts jampan gŭ shdge, Payts 
aniravŭ ir aniravootyoonovŭ g՚iyna:

5 The righteousness of the 
blameless will direct his way 
aright, But the wicked will fall by 
his own wickedness.

6 Ուղիղներուն արդարութիւնը 
զանոնք կ՚ազատէ, Բայց անօրէնները 
իրենց չարութեանը մէջ կը բռնուին։

6 Ooghighneroon artarootyoonŭ 
zanonk g՚azade, Payts anorennerŭ 
irents charootyanŭ mech gŭ 
pṙnvin:

6 The righteousness of the 
upright will deliver them, But the 
unfaithful will be caught by their 
lust.

7 Երբ չար մարդը մեռնի, անոր 
ակնկալութիւնը կը կորսուի Եւ 
անօրէններուն յոյսը կ՚ոչնչանայ։

7 Yerp char martŭ meṙni, 
anor agngalootyoonŭ gŭ gorsvi 
Yev anorenneroon hooysŭ 
g՚vochnchana:

7 When a wicked man dies, his 
expectation will perish, And the 
hope of the unjust perishes.

8 Արդարը նեղութենէ կ՚ազատի Ու 
անոր տեղ ամբարիշտը կ՚երթայ։

8 Artarŭ neghootene g՚azadi Oo 
anor degh amparishdŭ g՚erta:

8 The righteous is delivered from 
trouble, And it comes to the wicked 
instead.

9 Կեղծաւորը բերնովը իր դրացին 
կը կորսնցնէ, Բայց արդարները 
գիտութեամբ կ՚ազատին։

9 Geghdzavorŭ pernovŭ ir tratsin 
gŭ gorsntsne, Payts artarnerŭ 
kidootyamp g՚azadin:

9 The hypocrite with his mouth 
destroys his neighbor, But through 
knowledge the righteous will be 
delivered.

10 Արդարներուն յաջողութեանը 
վրայ քաղաքը կ՚ուրախանայ Ու երբ 
չարերը կորսուին, ցնծութեան ձայն 
կը լսուի։

10 Artarneroon hachoghootyanŭ 
vra kaghakŭ g՚oorakhana Oo yerp 
charerŭ gorsvin, tsndzootyan 
tzayn gŭ lsvi:

10 When it goes well with the 
righteous, the city rejoices; And 
when the wicked perish, there is 
jubilation.
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11 Ուղիղներուն օրհնութիւնովը 
քաղաքը կը բարձրանայ, Բայց 
ամբարիշտներուն բերնովը կը 
կործանի։ ֍

11 Ooghighneroon orhnootyoonovŭ 
kaghakŭ gŭ partzrana, Payts 
amparishdneroon pernovŭ gŭ 
gordzani: ֍

11 By the blessing of the upright 
the city is exalted, But it is 
overthrown by the mouth of the 
wicked. ֍

Ընթերցուածս յԵսայեայ Մարգարէէ Ընթերցուածս յԵսայեայ Մարգարէէ 
4.2-6 (ARWA)4.2-6 (ARWA)

Ŭntertsvadzs hEsayya Markaree Ŭntertsvadzs hEsayya Markaree 
4.2-6 (ARWA)4.2-6 (ARWA)

A Reading from the Prophecy of A Reading from the Prophecy of 
Isaiah 4:2-6 (NKJV)Isaiah 4:2-6 (NKJV)

2 Այն օրը Տէրոջը շառաւիղը 
Փառաւոր ու պատուական պիտի 
ըլլայ Եւ Իսրայէլի ազատուածներուն՝ 
Երկրին պտուղը պարծանքի եւ 
պատիւի համար պիտի ըլլայ։

2 Ayn orŭ Derochŭ shaṙavighŭ 
Paṙavor oo badvagan bidi ŭlla Yev 
Israyeli azadvadzneroon՝ Yergrin 
bdooghŭ bardzanki yev badivi 
hamar bidi ŭlla:

2 In that day the Branch of the 
LORD shall be beautiful and 
glorious; And the fruit of the earth 
shall be excellent and appealing 
For those of Israel who have 
escaped.

3 Որպէս զի Սիօնի մէջ մնացածը 
Ու Երուսաղէմի մնացորդը, 
Այսինքն Երուսաղէմի մէջ բոլոր ողջ 
մնացողները, Սուրբ կոչուին,

3 Vorbes zi Sioni mech mnatsadzŭ 
Oo Yeroosaghemi mnatsortŭ, 
Aysinkn Yeroosaghemi mech polor 
voghch mnatsoghnerŭ, Soorp 
gochvin,

3 And it shall come to pass that 
he who is left in Zion and remains 
in Jerusalem will be called holy—
everyone who is recorded among 
the living in Jerusalem.

4 Երբ Տէրը Սիօնի աղջիկներուն 
աղտը լուայ Ու դատաստանի հոգիով 
եւ այրող հոգիով Երուսաղէմի 
արիւնները անոր մէջէն սրբէ։

4 Yerp Derŭ Sioni aghchigneroon 
aghdŭ lva Oo tadasdani hokiov 
yev ayrogh hokiov Yeroosaghemi 
aryoonnerŭ anor mechen srpe:

4 When the Lord has washed away 
the filth of the daughters of Zion, 
and purged the blood of Jerusalem 
from her midst, by the spirit of 
judgment and by the spirit of 
burning,
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5 Տէրը Սիօն լերանը վրայ Ու անոր 
ժողովարաններուն վրայ Ցորեկը ամպ 
եւ մէգ Ու գիշերը փայլուն կրակի 
բոց պիտի ստեղծէ, Որպէս զի բոլոր 
փառքին վրայ հովանի ըլլայ։

5 Derŭ Sion leranŭ vra Oo anor 
jhoghovaranneroon vra Tsoregŭ 
amb yev mek Oo kisherŭ payloon 
gragi pots bidi sdeghdze, Vorbes zi 
polor paṙkin vra hovani ŭlla:

5 then the LORD will create above 
every dwelling place of Mount 
Zion, and above her assemblies, a 
cloud and smoke by day and the 
shining of a flaming fire by night. 
For over all the glory there will be 
a covering.

6 Ցորեկը վրան պիտի ըլլայ, 
Տաքութեան համար՝ հովանի 
Եւ մրրիկին ու անձրեւի համար 
Ապաստանարան ու ծածկոց 
ըլլալու։ ֍

6 Tsoregŭ vran bidi ŭlla, 
Dakootyan hamar՝ hovani Yev 
mrrigin oo antzrevi hamar 
Abasdanaran oo dzadzgots 
ŭllaloo: ֍

6 And there will be a tabernacle 
for shade in the daytime from the 
heat, for a place of refuge, and for 
a shelter from storm and rain. ֍

Ալէլուիա։ Ալէլուիա։Ալէլուիա։ Ալէլուիա։ Alleluia: Alleluia:Alleluia: Alleluia: Alleluia. Alleluia.Alleluia. Alleluia.

Որպէս երդուաւ Տեառն, եւ ուխտս եդ 
Աստուծոյ Յակոբա։ ֍

Vorbes yertvav Dyaṙn, yev ookhds 
yet Asdoodzo Hagopa: ֍

How he sware unto the Lord, and 
vowed unto the God of Jacob. ֍

Ընթերցուածս Պօղոսի Ընթերցուածս Պօղոսի 
Առաքելոյն կողոսացւոց թղթոյն Առաքելոյն կողոսացւոց թղթոյն 

1.21-29 (ARWZ)1.21-29 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Boghosi Aṙakelooyn Ŭntertsvadzs Boghosi Aṙakelooyn 
goghosatsvots tghtooyn goghosatsvots tghtooyn 

1.21-29 (ARWZ)1.21-29 (ARWZ)

A Reading from the Letter A Reading from the Letter 
of St. Paul the Apostle to the of St. Paul the Apostle to the 
Colossians 1:21-29 (NKJV)Colossians 1:21-29 (NKJV)

21 Դուք ալ ժամանակին Աստուծմէ 
օտարացած էիք եւ թշնամացած 
իրեն՝ ձեր մտածելակերպով ու չար 
գործերով։

21 Took al jhamanagin Asdoodzme 
odaratsadz eik yev tshnamatsadz 
iren՝ tzer mdadzelagerbov oo char 
kordzerov:

21 And you, who once were 
alienated and enemies in your 
mind by wicked works, yet now He 
has reconciled

22 Բայց այժմ Քրիստոս իր 
մարդեղութեամբն ու մահուամբը ձեզ 
հաշտեցուց Աստուծոյ հետ, որպէսզի 
դուք անոր ներկայանաք մաքուր, 
անբիծ եւ անարատ։

22 Payts ayjhm Krisdos ir 
marteghootyampn oo mahvampŭ 
tzez hashdetsoots Asdoodzo hed, 
vorbeszi took anor nergayanak 
makoor, anpidz yev anarad:

22 in the body of His flesh through 
death, to present you holy, and 
blameless, and above reproach in 
His sight,
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23 Ուստի յարատեւեցէ՛ք ձեր 
հաւատքին մէջ, զայն ամուր հիմերու 
վրայ հաստատելով, անխախտ 
պահելով այն յոյսը՝ որ ունեցաք 
Աւետարանի քարոզութիւնը լսելով։ 
Ես՝ Պօղոսս, ինքս ալ ծառայ մըն եմ 
այդ Աւետարանին, որ երկինքի տակ 
գտնուող բոլոր արարածներուն կը 
քարոզուի։

23 Oosdi haradevetse՛k tzer 
havadkin mech, zayn amoor 
himeroo vra hasdadelov, ankhakhd 
bahelov ayn hooysŭ՝ vor oonetsak 
Avedarani karozootyoonŭ lselov: 
Yes՝ Boghoss, inks al dzaṙa mŭn 
yem ayt Avedaranin, vor yerginki 
dag kdnvogh polor araradzneroon 
gŭ karozvi:

23 if indeed you continue in the 
faith, grounded and steadfast, and 
are not moved away from the hope 
of the gospel which you heard, 
which was preached to every 
creature under heaven, of which I, 
Paul, became a minister.

24 Եւ հիմա, ուրախ եմ 
չարչարանքներուս մէջ, որ ձեր սիրոյն 
կը կրեմ, որովհետեւ Քրիստոսի 
կրած նեղութիւններուն պակասը իմ 
մարմինիս մէջ կ’ամբողջացնեմ՝ անոր 
մարմինին համար, որ եկեղեցին է։

24 Yev hima, oorakh yem 
charcharankneroos mech, vor 
tzer sirooyn gŭ grem, vorovhedev 
Krisdosi gradz neghootyoonneroon 
bagasŭ im marminis mech 
g’ampoghchatsnem՝ anor 
marminin hamar, vor 
yegeghetsin e:

24 I now rejoice in my sufferings 
for you, and fill up in my flesh 
what is lacking in the afflictions 
of Christ, for the sake of His body, 
which is the church,

25 Եւ ես եկեղեցիին ծառայ եղայ՝ 
իբրեւ Աստուծոյ կողմէ տրուած 
պարտականութիւն, որպէսզի իր 
ամբողջութեանը մէջ ձեզի քարոզեմ 
Աստուծոյ խօսքը,

25 Yev yes yegeghetsiin dzaṙa 
yegha՝ iprev Asdoodzo goghme 
drvadz bardaganootyoon, vorbeszi 
ir ampoghchootyanŭ mech tzezi 
karozem Asdoodzo khoskŭ,

25 of which I became a minister 
according to the stewardship from 
God which was given to me for 
you, to fulfill the word of God,

26 փրկութեան այն ծրագիրը՝ որ 
Աստուած անցեալ բոլոր դարերուն 
մարդկութեան բոլոր սերունդներէն 
ծածուկ պահած էր, եւ որ հիմա 
յայտնեց իր ընտրեալներուն։

26 prgootyan ayn dzrakirŭ՝ vor 
Asdvadz antsyal polor tareroon 
martgootyan polor seroontneren 
dzadzoog bahadz er, yev vor hima 
haydnets ir ŭndryalneroon:

26 the mystery which has been 
hidden from ages and from 
generations, but now has been 
revealed to His saints.
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27 Աստուած ուզեց անոնց ցոյց 
տալ՝ թէ ի՜նչ հարուստ ու փառաւոր 
է իր ծրագիրը, որ կը վերաբերի 
բոլոր ազգերուն. եւ այդ ծրագիրն 
է՝ Քրիստոսը ճանչցնել ձեզի, գալիք 
փառքին յոյսով։

27 Asdvadz oozets anonts tsooyts 
dal՝ te i՜nch haroosd oo paṙavor e 
ir dzrakirŭ, vor gŭ veraperi polor 
azkeroon. yev ayt dzrakirn e՝ 
Krisdosŭ janchtsnel tzezi, kalik 
paṙkin hooysov:

27 To them God willed to make 
known what are the riches of the 
glory of this mystery among the 
Gentiles: which is Christ in you, 
the hope of glory.

28 Ուստի մենք Քրիստոսը կը 
քարոզենք, հոգեւոր իմաստութեան 
բոլոր միջոցներով խրատելով 
բոլոր մարդիկը եւ ուսուցանելով 
բոլոր մարդոց, որպէսզի բոլորն ալ 
Աստուծոյ դիմաց կանգնեցնենք՝ 
Յիսուս Քրիստոսի միացած եւ 
հոգեւորապէս կատարեալ։

28 Oosdi menk Krisdosŭ gŭ 
karozenk, hokevor imasdootyan 
polor michotsnerov khradelov 
polor martigŭ yev oosootsanelov 
polor martots, vorbeszi polorn al 
Asdoodzo timats ganknetsnenk՝ 
Hisoos Krisdosi miatsadz yev 
hokevorabes gadaryal:

28 Him we preach, warning every 
man and teaching every man in 
all wisdom, that we may present 
every man perfect in Christ Jesus.

29 Ատոր համար է որ կ’աշխատիմ ու 
կը պայքարիմ, այն ոյժովը՝ որ իմ մէջս 
կը գործէ զօրեղապէս։ ֍

29 Ador hamar e vor g’ashkhadim 
oo gŭ baykarim, ayn oojhovŭ՝ vor 
im mechs gŭ kordze zoreghabes: ֍

29 To this end I also labor, striving 
according to His working which 
works in me mightily. ֍

Ալէլուիա։ Ալէլուիա։Ալէլուիա։ Ալէլուիա։ Alleluia: Alleluia:Alleluia: Alleluia: Alleluia. Alleluia.Alleluia. Alleluia.

Քահանայք քո զգեցցին 
զարդարութիւն. եւ սուրբք քո 
ցնծալով ցնծասցեն։

Kahanayk ko zketstsin 
zartarootyoon. yev soorpk ko 
tsndzalov tsndzastsen:

Let your priests be clothed in 
righteousness, and let your saints 
joyfully praise։ ֍

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.
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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. ֍


