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

2022-01-15 2022-01-15 2022-01-15

Շաբաթ Shapat Saturday

ԴՁ Ta Tza Ta Tza

Տօն Ծննդեան սրբոյն Յովհաննու Կարապետին, 
Մկրտչին եւ Վկային

Don Dznntyan srpooyn Hovhannoo Garabedin, 
Mgrdchin yev Vgayin

Feast of the Birth of St. John the Forerunner, 
Baptist, and Martyr

Ընթերցուածս յԱռակաց Սողոմոնայ Ընթերցուածս յԱռակաց Սողոմոնայ 
8.4-11 (ARCZ)8.4-11 (ARCZ)

Ŭntertsvadzs hAṙagats Ŭntertsvadzs hAṙagats 
Soghomona 8.4-11 (ARCZ)Soghomona 8.4-11 (ARCZ)

A Reading from the Proverbs of A Reading from the Proverbs of 
Solomon 8:4-11 (NKJV)Solomon 8:4-11 (NKJV)

4 Զձեզ աղաչեմ, ո՛վ մարդիկ, եւ 
բաշխեմ զբարբառ իմ որդւոց 
մարդկան։

4 Ztzez aghachem, o՛v martig, yev 
pashkhem zparpaṙ im vortvots 
martgan:

4 “To you, O men, I call, And my 
voice is to the sons of men.

5 Իմացարուք, անմեղք, 
զխորագիտութիւն. եւ անխրատք, դիք 
ի սիրտս ձեր։

5 Imatsarook, anmeghk, 
zkhorakidootyoon. yev ankhradk, 
tik i sirds tzer:

5 O you simple ones, understand 
prudence, And you fools, be of an 
understanding heart.

6 Ունկն դիք ինձ, զի զպարկեշտս 
բարբառիմ, եւ բղխեմ ի շրթանց իմոց 
զուղղութիւնս։

6 Oongn tik intz, zi zbargeshds 
parpaṙim, yev pghkhem i shrtants 
imots zooghghootyoons:

6 Listen, for I will speak of 
excellent things, And from the 
opening of my lips will come right 
things;

7 Զի զճշմարտութիւն խոկասցէ 
կոկորդ իմ, եւ պիղծ են առաջի իմ 
շրթունք սուտք։

7 Zi zjshmardootyoon khogastse 
gogort im, yev bighdz yen aṙachi 
im shrtoonk soodk:

7 For my mouth will speak truth; 
Wickedness is an abomination to 
my lips.

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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8 Արդարութեամբ են ամենայն 
պատգամք բերանոյ իմոյ, եւ ոչ 
ինչ գոյ ի նոսա ծռութիւն եւ ոչ 
թիւրութիւն։

8 Artarootyamp yen amenayn 
badkamk perano imo, yev voch 
inch ko i nosa dzṙootyoon yev voch 
tyoorootyoon:

8 All the words of my mouth are 
with righteousness; Nothing 
crooked or perverse is in them.

9 Ամենայն ինչ ուղիղ է իմաստնոց, 
եւ յարմարեալ այնոցիկ ոյք գտանեն 
զգիտութիւն։

9 Amenayn inch ooghigh e 
imasdnots, yev harmaryal aynotsig 
voyk kdanen zkidootyoon:

9 They are all plain to him who 
understands, And right to those 
who find knowledge.

10 Ընկալարուք զխրատ` եւ մի՛ 
զարծաթ, եւ զգիտութիւն քան զոսկի 
ընտիր։

10 Ŭngalarook zkhrad` yev mi՛ 
zardzat, yev zkidootyoon kan zosgi 
ŭndir:

10 Receive my instruction, and not 
silver, And knowledge rather than 
choice gold;

11 Լաւ է իմաստութիւն քան զականս 
պատուականս, եւ ամենայն ինչ 
պատուական չարժէ զնա։ ֍

11 Lav e imasdootyoon kan zagans 
badvagans, yev amenayn inch 
badvagan charjhe zna: ֍

11 For wisdom is better than 
rubies, And all the things one may 
desire cannot be compared with 
her. ֍

Ընթերցուածս ՚ի Մաղաքեայէ Ընթերցուածս ՚ի Մաղաքեայէ 
Մարգարէէ 4.4-6 (ARCZ)Մարգարէէ 4.4-6 (ARCZ)

Ŭntertsvadzs ՚i Maghakyae Ŭntertsvadzs ՚i Maghakyae 
Markaree 4.4-6 (ARCZ)Markaree 4.4-6 (ARCZ)

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

4 Յիշեցէք զօրէնսն Մովսիսի ծառայի 
իմոյ, որպէս պատուիրեցի նմա ի 
Քորէբ, զամենայն զհրամանս եւ 
զիրաւունս։

4 Hishetsek zorensn Movsisi 
dzaṙayi imo, vorbes badviretsi nma 
i Korep, zamenayn zhramans yev 
ziravoons:

4 “Remember the Law of Moses, 
My servant, Which I commanded 
him in Horeb for all Israel, With 
the statutes and judgments.

5 Եւ ահա ես առաքեմ առ ձեզ զԵղիա 
Թեզբացի, մինչչեւ եկեալ իցէ օր 
Տեառն մեծ եւ երեւելի։

5 Yev aha yes aṙakem aṙ tzez 
zEghia Tezpatsi, minchchev yegyal 
itse or Dyaṙn medz yev yereveli:

5 Behold, I will send you Elijah 
the prophet Before the coming of 
the great and dreadful day of the 
LORD.
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6 որ պատրաստեսցէ զսիրտս հօր առ 
որդի, եւ զսիրտս առն առ ընկեր իւր, 
գուցէ եկեալ հարկանիցեմ զերկիր 
միանգամայն։ ֍

6 vor badrasdestse zsirds hor aṙ 
vorti, yev zsirds aṙn aṙ ŭnger yoor, 
kootse yegyal harganitsem zergir 
miankamayn: ֍

6 And he will turn The hearts of 
the fathers to the children, And 
the hearts of the children to their 
fathers, Lest I come and strike the 
earth with a curse.” ֍

Ընթերցուածս յԵսայեայ Մարգարէէ Ընթերցուածս յԵսայեայ Մարգարէէ 
40.3-5 (ARCZ)40.3-5 (ARCZ)

Ŭntertsvadzs hEsayya Markaree Ŭntertsvadzs hEsayya Markaree 
40.3-5 (ARCZ)40.3-5 (ARCZ)

A Reading from the Prophecy of A Reading from the Prophecy of 
Isaiah 40:3-5 (NKJV) Isaiah 40:3-5 (NKJV) 

3 Ձայն բարբառոյ յանապատի։ 
Պատրաստ արարէք զճանապարհս 
Տեառն, եւ ուղիղ արարէք զշաւիղս 
Աստուծոյ մերոյ։

3 Tzayn parpaṙo hanabadi: 
Badrasd ararek zjanabarhs Dyaṙn, 
yev ooghigh ararek zshavighs 
Asdoodzo mero:

3 The voice of one crying in the 
wilderness: “Prepare the way of 
the LORD; Make straight in the 
desert A highway for our God.

4 Ամենայն ձորք լցցին, եւ ամենայն 
լերինք եւ բլուրք խոնարհեսցին. 
եւ եղիցին ամենայն դժուարինք ի 
դիւրինս, եւ առապարքն ի դաշտս։

4 Amenayn tzork ltstsin, yev 
amenayn lerink yev ploork 
khonarhestsin. yev yeghitsin 
amenayn tjhvarink i tyoorins, yev 
aṙabarkn i tashds:

4 Every valley shall be exalted 
And every mountain and hill 
brought low; The crooked places 
shall be made straight And the 
rough places smooth;

5 Եւ երեւեսցին փառքն Տեառն, եւ 
տեսցէ ամենայն մարմին զփրկութիւն 
Աստուծոյ. զի Տէր խօսեցաւ։ ֍

5 Yev yerevestsin paṙkn Dyaṙn, 
yev destse amenayn marmin 
zprgootyoon Asdoodzo. zi Der 
khosetsav: ֍

5 The glory of the LORD shall be 
revealed, And all flesh shall see 
it together; For the mouth of the 
LORD has spoken.” ֍

Ընթերցուածս ՚ի Գործոց Առաքելոց Ընթերցուածս ՚ի Գործոց Առաքելոց 
13.25-33 (ARWZ)13.25-33 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs ՚i Kordzots Ŭntertsvadzs ՚i Kordzots 
Aṙakelots 13.25-33 (ARWZ)Aṙakelots 13.25-33 (ARWZ)

A Reading from the Acts of the A Reading from the Acts of the 
Apostles 13:25-33 (NKJV) Apostles 13:25-33 (NKJV) 

25 Եւ իր պաշտօնը լրացնելու 
ժամանակ, Յովհաննէս ըսաւ. «Ո՞վ 
կը կարծէք զիս։ Ես ձեր սպասած 
անձը չեմ։ Ահա ինձմէ ետք կու գայ 
անիկա, որուն կօշիկները հանելու իսկ 
արժանի չեմ ես»։

25 Yev ir bashdonŭ lratsneloo 
jhamanag, Hovhannes ŭsav. «O՞v 
gŭ gardzek zis: Yes tzer sbasadz 
antzŭ chem: Aha intzme yedk 
goo ka aniga, voroon goshignerŭ 
haneloo isg arjhani chem yes»:

25 “And as John was finishing his 
course, he said, ‘Who do you think 
I am? I am not He. But behold, 
there comes One after me, the 
sandals of whose feet I am not 
worthy to loose.’
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26 Եղբայրնե՛ր, Աբրահամեան տոհմի 
զաւակներ եւ ձեր մէջ գտնուող 
աստուածավախ մարդիկ. փրկութեան 
այս պատգամը Աստուած ձեզի ղրկեց։

26 Yeghpayrne՛r, Aprahamyan 
dohmi zavagner yev tzer mech 
kdnvogh asdvadzavakh martig. 
prgootyan ays badkamŭ Asdvadz 
tzezi ghrgets:

26 “Men and brethren, sons of 
the family of Abraham, and those 
among you who fear God, to you 
the word of this salvation has been 
sent.

27 Որովհետեւ Երուսաղէմի 
բնակիչները եւ իրենց իշխանները 
չճանչցան Յիսուսը, եւ զայն 
դատապարտելով՝ կատարած եղան 
խօսքը մարգարէներուն, որ ամէն 
Շաբաթ օր կը կարդային։

27 Vorovhedev Yeroosaghemi 
pnagichnerŭ yev irents 
ishkhannerŭ chjanchtsan Hisoosŭ, 
yev zayn tadabardelov՝ gadaradz 
yeghan khoskŭ markareneroon, 
vor amen Shapat or gŭ gartayin:

27 “For those who dwell in 
Jerusalem, and their rulers, 
because they did not know Him, 
nor even the voices of the Prophets 
which are read every Sabbath, 
have fulfilled them in condemning 
Him.

28 Եւ թէպէտ մահուան արժանի 
յանցանք մը չգտան անոր վրայ, 
սակայն Պիղատոսէն պահանջեցին որ 
սպաննուի։

28 Yev tebed mahvan arjhani 
hantsank mŭ chkdan anor vra, 
sagayn Bighadosen bahanchetsin 
vor sbannvi:

28 “And though they found no 
cause for death in Him, they asked 
Pilate that He should be put to 
death.

29 Երբ անոր մասին բոլոր 
գրուածները կատարած եղան, զայն 
խաչէն իջեցուցին եւ գերեզման դրին։

29 Yerp anor masin polor 
krvadznerŭ gadaradz yeghan, 
zayn khachen ichetsootsin yev 
kerezman trin:

29 “Now when they had fulfilled 
all that was written concerning 
Him, they took Him down from the 
tree and laid Him in a tomb.

30 Բայց Աստուած զայն մեռելներէն 
յարուցանեց,

30 Payts Asdvadz zayn meṙelneren 
harootsanets,

30 “But God raised Him from the 
dead.

31 եւ Յիսուս բազմաթիւ օրեր 
երեւցաւ անոնց՝ որոնք իրեն հետ 
Գալիլեայէն Երուսաղէմ եկած էին, 
եւ որոնք հիմա իր վկաներն են 
ժողովուրդին առջեւ։

31 yev Hisoos pazmativ orer 
yerevtsav anonts՝ voronk iren hed 
Kalilyaen Yeroosaghem yegadz 
ein, yev voronk hima ir vganern 
yen jhoghovoortin aṙchev:

31 “He was seen for many days by 
those who came up with Him from 
Galilee to Jerusalem, who are His 
witnesses to the people.
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32 Մենք ալ, ահա, ձեզի կ’աւետենք, 
թէ Աստուած մեր հայրերուն տուած 
իր խոստումը

32 Menk al, aha, tzezi g’avedenk, 
te Asdvadz mer hayreroon dvadz ir 
khosdoomŭ

32 “And we declare to you glad 
tidings—that promise which was 
made to the fathers.

33 կատարեց մեր օրերուն, որ 
անոնց որդիներն ենք։ Այդ խոստումը 
կատարեց՝ Յիսուսը յարուցանելով, 
ինչպէս երկրորդ սաղմոսին մէջ ալ 
գրուած է. «Իմ որդիս ես դուն, այսօր 
քեզ ծնայ»։ ֍

33 gadarets mer oreroon, vor 
anonts vortinern yenk: Ayt 
khosdoomŭ gadarets՝ Hisoosŭ 
harootsanelov, inchbes yergrort 
saghmosin mech al krvadz e. «Im 
vortis yes toon, aysor kez dzna»: ֍

33 “God has fulfilled this for us 
their children, in that He has 
raised up Jesus. As it is also 
written in the second Psalm: ‘You 
are My Son, Today I have begotten 
You.’ ֍

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

1.57-80 (ARWZ)1.57-80 (ARWZ)

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

1.57-80 (ARWZ)1.57-80 (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 

1:57-80 (NKJV)1:57-80 (NKJV)

57 Եղիսաբէթի ծննդաբերութեան 
ժամանակը հասաւ եւ զաւակ մը 
ծնաւ։

57 Yeghisapeti dznntaperootyan 
jhamanagŭ hasav yev zavag mŭ 
dznav:

57 Now Elizabeth's full time came 
for her to be delivered, and she 
brought forth a son.

58 Դրացիներն ու ազգականները 
երբ լսեցին, թէ որքան մեծ եղած է 
Տիրոջ ողորմութիւնը անոր հանդէպ՝ 
ուրախացան Եղիսաբէթի հետ։

58 Tratsinern oo azkagannerŭ yerp 
lsetsin, te vorkan medz yeghadz 
e Diroch voghormootyoonŭ anor 
hanteb՝ oorakhatsan Yeghisapeti 
hed:

58 When her neighbors and 
relatives heard how the Lord had 
shown great mercy to her, they 
rejoiced with her.

59 Փոքրիկին ծննդեան ութերորդ օրը 
եկան զայն թլփատելու, եւ երբ զայն 
իր հօր անունով Զաքարիա պիտի 
կոչէին,

59 Pokrigin dznntyan ooterort orŭ 
yegan zayn tlpadeloo, yev yerp 
zayn ir hor anoonov Zakaria bidi 
gochein,

59 So it was, on the eighth day, 
that they came to circumcise the 
child; and they would have called 
him by the name of his father, 
Zacharias.

60 մայրը ըսաւ.- Ո՛չ, Յովհաննէս 
պիտի կոչուի.

60 mayrŭ ŭsav.- Vo՛ch, Hovhannes 
bidi gochvi.

60 His mother answered and said, 
“No; he shall be called John.”
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61 Սակայն ներկաները կ’առարկէին, 
ըսելով.- Բայց ձեր գերդաստանին մէջ 
Յովհաննէս անունով մէկը չկա՛յ։

61 Sagayn nerganerŭ g’aṙargein, 
ŭselov.- Payts tzer kertasdanin 
mech Hovhannes anoonov megŭ 
chga՛:

61 But they said to her, “There is 
no one among your relatives who is 
called by this name.”

62 Այս պատճառով նշանացի դիմեցին 
հօրը, գիտնալու համար թէ ի՛նչ կ’ուզէ 
որ կոչուի մանուկը։

62 Ays badjaṙov nshanatsi 
timetsin horŭ, kidnaloo hamar te 
i՛nch g’ooze vor gochvi manoogŭ:

62 So they made signs to his 
father—what he would have him 
called.

63 Զաքարիա տախտակ մը ուզեց 
եւ գրեց՝ Յովհաննէս։ Բոլորն ալ 
զարմացան։

63 Zakaria dakhdag mŭ oozets 
yev krets՝ Hovhannes: Polorn al 
zarmatsan:

63 And he asked for a writing 
tablet, and wrote, saying, “His 
name is John.” So they all 
marveled.

64 Նոյն վայրկեանին Զաքարիայի 
լեզուն բացուեցաւ, սկսաւ խօսիլ եւ 
օրհնել զԱստուած։

64 Nooyn vargyanin Zakariayi 
lezoon patsvetsav, sgsav khosil yev 
orhnel zAsdvadz:

64 Immediately his mouth was 
opened and his tongue loosed, and 
he spoke, praising God.

65 Վախ ինկաւ բոլոր ներկաներուն 
եւ դրացիներուն մէջ, որոնք ասիկա 
լսեցին, եւ Հրէաստանի լեռնակողմը 
ամէն մարդ այս մասին կը խօսէր։

65 Vakh ingav polor nerganeroon 
yev tratsineroon mech, voronk 
asiga lsetsin, yev Hreasdani 
leṙnagoghmŭ amen mart ays 
masin gŭ khoser:

65 Then fear came on all who 
dwelt around them; and all these 
sayings were discussed throughout 
all the hill country of Judea.

66 Ասիկա լսելով՝ ամէնքն ալ կը 
խորհէին ու կ’ըսէին.- Արդեօք այս 
մանուկը ի՞նչպիսի մէկը պիտի ըլլայ։ 
Եւ Տիրոջ զօրութիւնը անոր հետ էր։

66 Asiga lselov՝ amenkn al gŭ 
khorhein oo g’ŭsein.- Artyok ays 
manoogŭ i՞nchbisi megŭ bidi ŭlla: 
Yev Diroch zorootyoonŭ anor hed 
er:

66 And all those who heard them 
kept them in their hearts, saying, 
“What kind of child will this be?” 
And the hand of the Lord was with 
him.

67 Հայրը՝ Զաքարիան, Սուրբ Հոգիով 
լեցուած՝մարգարէացաւ, ըսելով.

67 Hayrŭ՝ Zakarian, Soorp Hokiov 
letsvadz՝markareatsav, ŭselov.

67 Now his father Zacharias was 
filled with the Holy Spirit, and 
prophesied, saying:
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68 «Օրհնեա՜լ է Իսրայէլի Տէր 
Աստուածը, որ օգնութեան հասաւ եւ 
փրկութիւն բերաւ իր ժողովուրդին։

68 «Orhnya՜l e Israyeli Der 
Asdvadzŭ, vor oknootyan 
hasav yev prgootyoon perav ir 
jhoghovoortin:

68 “Blessed is the Lord God of 
Israel, For He has visited and 
redeemed His people,

69 Իր ծառային՝ Դաւիթի սերունդէն 
հզօր Փրկիչ մը տուաւ մեզի։

69 Ir dzaṙayin՝ Taviti seroonten 
hzor Prgich mŭ dvav mezi:

69 And has raised up a horn of 
salvation for us In the house of His 
servant David,

70 Իր սուրբ մարգարէներուն միջոցաւ 
կանուխէն մեզի խոստացաւ

70 Ir soorp markareneroon 
michotsav ganookhen mezi 
khosdatsav

70 As He spoke by the mouth of 
His holy prophets, Who have been 
since the world began,

71 փրկել մեր թշնամիներէն ու բոլոր 
մեզատողներէն,

71 prgel mer tshnamineren oo 
polor mezadoghneren,

71 That we should be saved from 
our enemies And from the hand of 
all who hate us,

72 եւ մեր հայրերուն հանդէպ իր 
ողորմութիւնը ցոյց տալ՝ իր սուրբ 
ուխտին հաւատարիմ մնալով,

72 yev mer hayreroon hanteb ir 
voghormootyoonŭ tsooyts dal՝ ir 
soorp ookhdin havadarim mnalov,

72 To perform the mercy promised 
to our fathers And to remember 
His holy covenant,

73 մեզի տալու այն՝ ինչ որ երդումով 
մեր հօր Աբրահամի խոստացած էր,

73 mezi daloo ayn՝ inch vor 
yertoomov mer hor Aprahami 
khosdatsadz er,

73 The oath which He swore to our 
father Abraham:

74 որպէսզի առանց վախի, այլեւս 
մեր թշնամիներէն փրկուած՝ զինք 
պաշտենք

74 vorbeszi aṙants vakhi, aylevs 
mer tshnamineren prgvadz՝ zink 
bashdenk

74 To grant us that we, Being 
delivered from the hand of our 
enemies, Might serve Him without 
fear,

75 մեր կեանքի բոլոր օրերուն, եւ 
իրեն ներկայանանք որպէս սուրբ եւ 
արդար մարդիկ։

75 mer gyanki polor oreroon, yev 
iren nergayanank vorbes soorp yev 
artar martig:

75 In holiness and righteousness 
before Him all the days of our life.
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76 Եւ դուն, զաւա՛կս, Բարձրեալին 
մարգարէն պիտի կոչուիս եւ Տիրոջ 
առջեւէն պիտի քալես՝ անոր ճամբան 
պատրաստելու,

76 Yev toon, zava՛gs, Partzryalin 
markaren bidi gochvis yev Diroch 
aṙcheven bidi kales՝ anor jampan 
badrasdeloo,

76 “And you, child, will be called 
the prophet of the Highest; For you 
will go before the face of the Lord 
to prepare His ways,

77 որպէսզի գիտցնես իր 
ժողովուրդին, թէ պիտի փրկուին՝ 
իրենց մեղքերուն ներում գտնելով.

77 vorbeszi kidtsnes ir 
jhoghovoortin, te bidi prgvin՝ 
irents meghkeroon neroom 
kdnelov.

77 To give knowledge of salvation 
to His people By the remission of 
their sins,

78 որովհետեւ Աստուած իր գթառատ 
ողորմութեամբ իբրեւ Արեգակ՝ 
երկինքէն պիտի ծագի մեր վրայ,

78 vorovhedev Asdvadz ir ktaṙad 
voghormootyamp iprev Arekag՝ 
yerginken bidi dzaki mer vra,

78 Through the tender mercy 
of our God, With which the 
Dayspring from on high has visited 
us;

79 եւ յայտնուի մեզի, որ խաւարի 
մէջ եւ մահուան շուքին տակ կը 
մնայինք, որպէսզի մեր ոտքերը դէպի 
խաղաղութեան ճամբան ուղղէ»։

79 yev haydnvi mezi, vor khavari 
mech yev mahvan shookin dag gŭ 
mnayink, vorbeszi mer vodkerŭ 
tebi khaghaghootyan jampan 
ooghghe»:

79 To give light to those who sit in 
darkness and the shadow of death, 
To guide our feet into the way of 
peace.”

80 Փոքրիկը կ’աճէր մարմինով 
եւ կը զօրանար հոգիով։ Անիկա 
անապատին մէջ կը բնակէր մինչեւ 
այն օրը, երբ երեւցաւ Իսրայէլի 
մէջ։ ֍

80 Pokrigŭ g’ajer marminov yev gŭ 
zoranar hokiov: Aniga anabadin 
mech gŭ pnager minchev ayn orŭ, 
yerp yerevtsav Israyeli mech: ֍

80 So the child grew and became 
strong in spirit, and was in 
the deserts till the day of his 
manifestation to Israel. ֍


