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

2022-01-19 2022-01-19 2022-01-19

Չորեքշաբթի Chorekshapti Wednesday

ԲՁ Pen Tza Pen Tsa

Պահք Bahk Fast

Ընթերցուածս Պօղոս Առաքելոյն Ընթերցուածս Պօղոս Առաքելոյն 
՚ի Տիմոթէոսի առաջին թղթոյն ՚ի Տիմոթէոսի առաջին թղթոյն 

2.8-3.13 (ARWZ)2.8-3.13 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Boghos Aṙakelooyn Ŭntertsvadzs Boghos Aṙakelooyn 
՚i Dimoteosi aṙachin tghtooyn ՚i Dimoteosi aṙachin tghtooyn 

2.8-3.13 (ARWZ)2.8-3.13 (ARWZ)

A Reading from the First Epistle A Reading from the First Epistle 
of Apostle Paul to Timothy of Apostle Paul to Timothy 

2:8-3:13 (NKJV)2:8-3:13 (NKJV)

8 Կ’ուզեմ որ ամենուրեք, երբ այր 
մարդիկ աղօթքի կանգնին՝ Աստուծոյ 
բարձրացուցած իրենց ձեռքերը 
արդար գործերով լեցուն ըլլան, 
եւ ո՛չ թէ վրէժխնդրութեամբ եւ 
անիրաւութեամբ։

8 G’oozem vor amenoorek, yerp ayr 
martig aghotki ganknin՝ Asdoodzo 
partzratsootsadz irents tzeṙkerŭ 
artar kordzerov letsoon ŭllan, yev 
vo՛ch te vrejhkhntrootyamp yev 
aniravootyamp:

8 I desire therefore that the 
men pray everywhere, lifting up 
holy hands, without wrath and 
doubting;

9 Նոյնպէս կ’ուզեմ որ կիներ իրենք 
զիրենք զարդարեն խոնարհութեան 
զարդերով, ամօթխածութեամբ եւ 
պարկեշտութեամբ։ Ո՛չ թէ մազերու 
յարդարանքով կամ ոսկեղէնով, 
մարգարիտներով կամ սուղ 
զգեստներով,

9 Nooynbes g’oozem vor 
giner irenk zirenk zartaren 
khonarhootyan zarterov, 
amotkhadzootyamp yev 
bargeshdootyamp: Vo՛ch te 
mazeroo hartarankov gam 
vosgeghenov, markaridnerov gam 
soogh zkesdnerov,

9 in like manner also, that the 
women adorn themselves in 
modest apparel, with propriety 
and moderation, not with braided 
hair or gold or pearls or costly 
clothing,

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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10 այլ՝ բարի գործերով, ինչպէս որ 
աստուածպաշտութեամբ ապրիլ 
յանձն առած կիներուն կը վայելէ։

10 ayl՝ pari kordzerov, inchbes 
vor asdvadzbashdootyamp abril 
hantzn aṙadz gineroon gŭ vayele:

10 but, which is proper for women 
professing godliness, with good 
works.

11 Եկեղեցական հաւաքոյթներուն՝ 
կիներ պէտք է սորվող ըլլան 
միայն, լռութեամբ եւ կատարեալ 
հնազանդութեամբ։

11 Yegeghetsagan 
havakooytneroon՝ giner bedk e 
sorvogh ŭllan miayn, lṙootyamp 
yev gadaryal hnazantootyamp:

11 Let a woman learn in silence 
with all submission.

12 Չեմ արտօներ որ կին մը 
այր մարդուն սորվեցնէ կամ 
հեղինակութիւն բանեցնէ անոր վրայ։ 
Ընդհակառակը, պէտք է լուռ մնայ,

12 Chem ardoner vor gin mŭ 
ayr martoon sorvetsne gam 
heghinagootyoon panetsne anor 
vra: Ŭnthagaṙagŭ, bedk e looṙ 
mna,

12 And I do not permit a woman to 
teach or to have authority over a 
man, but to be in silence.

13 որովհետեւ նախ Ադամ էր որ 
ստեղծուեցաւ, եւ յետոյ միայն Եւա։

13 vorovhedev nakh Atam er vor 
sdeghdzvetsav, yev hedo miayn 
Yeva:

13 For Adam was formed first, 
then Eve.

14 Եւ յետոյ, Ադամ չէր որ 
խաբուեցաւ, այլ՝ կինն էր որ 
խաբուելով յանցանքի մէջ ինկաւ։

14 Yev hedo, Atam cher vor 
khapvetsav, ayl՝ ginn er vor 
khapvelov hantsanki mech ingav:

14 And Adam was not deceived, 
but the woman being deceived, fell 
into transgression.

15 Բայց եւ այնպէս՝ կինն ալ կը 
փրկուի զաւակներ ծնելուն համար, 
եթէ ապրի պարկեշտութեամբ, 
հաւատքով, սիրով եւ սրբութեամբ։

15 Payts yev aynbes՝ ginn al gŭ 
prgvi zavagner dzneloon hamar, 
yete abri bargeshdootyamp, 
havadkov, sirov yev srpootyamp:

15 Nevertheless she will be saved 
in childbearing if they continue in 
faith, love, and holiness, with self-
control.

1 Մէկ բան որոշ է, որ 
եպիսկոպոսութեան ձգտողը բարի 
գործի է որ կը ցանկայ։

1 Meg pan vorosh e, vor 
yebisgobosootyan tzkdoghŭ pari 
kordzi e vor gŭ tsanga:

1 This is a faithful saying: If a man 
desires the position of a bishop, he 
desires a good work.
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2 Արդ, եպիսկոպոսը պէտք է 
անմեղադրելի ըլլայ. մէկ կնոջ 
ամուսին, զուսպ, զգաստ, 
մեղմաբարոյ, հիւրասէր եւ 
ուսուցանելու ատակ։

2 Art, yebisgobosŭ bedk 
e anmeghatreli ŭlla. meg 
gnoch amoosin, zoosb, zkasd, 
meghmaparo, hyooraser yev 
oosootsaneloo adag:

2 A bishop then must be 
blameless, the husband of one 
wife, temperate, sober-minded, of 
good behavior, hospitable, able to 
teach;

3 Պէտք չէ գինեմոլ ըլլայ, ո՛չ ալ 
կոպիտ, այլ՝ ազնիւ. ո՛չ կռուազան եւ 
ո՛չ ալ դրամասէր։

3 Bedk che kinemol ŭlla, vo՛ch al 
gobid, ayl՝ azniv. vo՛ch gṙvazan yev 
vo՛ch al tramaser:

3 not given to wine, not violent, 
not greedy for money, but gentle, 
not quarrelsome, not covetous;

4 Իր սեփական ընտանիքին լաւ 
վերակացութիւն ընող պէտք է 
ըլլայ. եւ ունենայ զաւակներ՝ որոնք 
իրեն հնազանդ ըլլան ամենայն 
ակնածանքով։

4 Ir sepagan ŭndanikin lav 
veragatsootyoon ŭnogh bedk e 
ŭlla. yev oonena zavagner՝ voronk 
iren hnazant ŭllan amenayn 
agnadzankov:

4 one who rules his own house 
well, having his children in 
submission with all reverence

5 Այլապէս, եթէ իր սեփական 
ընտանիքին վերակացու չի կրնար 
ըլլալ, ի՞նչպէս պիտի կարենայ 
Աստուծոյ եկեղեցիին հոգ տանիլ։

5 Aylabes, yete ir sepagan 
ŭndanikin veragatsoo chi grnar 
ŭllal, i՞nchbes bidi garena Asdoodzo 
yegeghetsiin hok danil:

5 (for if a man does not know how 
to rule his own house, how will he 
take care of the church of God?);

6 Պէտք չէ հաւատքի մէջ նորադարձ 
մը ըլլայ, որպէսզի չըլլայ որ 
հպարտանալով՝ դատապարտութեան 
տակ իյնայ Սատանային պէս։

6 Bedk che havadki mech 
noratartz mŭ ŭlla, vorbeszi chŭlla 
vor hbardanalov՝ tadabardootyan 
dag iyna Sadanayin bes:

6 not a novice, lest being puffed 
up with pride he fall into the same 
condemnation as the devil.

7 Այլ՝ պէտք է լաւ անուն ունենայ 
նոյնիսկ ոչ-քրիստոնեայ մարդոց մէջ, 
որպէսզի չըլլայ որ նախատանքի 
առարկայ դառնայ եւ Սատանային 
լարած թակարդին մէջ իյնայ։

7 Ayl՝ bedk e lav anoon oonena 
nooynisg voch-krisdonya martots 
mech, vorbeszi chŭlla vor 
nakhadanki aṙarga taṙna yev 
Sadanayin laradz tagartin mech 
iyna:

7 Moreover he must have a good 
testimony among those who are 
outside, lest he fall into reproach 
and the snare of the devil.
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8 Նոյնպէս ալ սարկաւագները. 
պէտք է պարկեշտ ըլլան, եւ ո՛չ թէ 
կեղծաւոր, գինեսէր, կամ շահամոլ։

8 Nooynbes al sargavaknerŭ. 
bedk e bargeshd ŭllan, yev vo՛ch 
te geghdzavor, kineser, gam 
shahamol:

8 Likewise deacons must be 
reverent, not double-tongued, not 
given to much wine, not greedy for 
money,

9 Պէտք է մաքուր խիղճով 
պահեն հաւատքին յայտնեալ 
ճշմարտութիւնները։

9 Bedk e makoor khighjov 
bahen havadkin haydnyal 
jshmardootyoonnerŭ:

9 holding the mystery of the faith 
with a pure conscience.

10 Ասոնքեւս նախ պէտք է փորձուին 
եւ ապա միայն, եթէ անմեղադրելի 
ըլլան, իրենց պաշտօնին անցնին։

10 Asonkevs nakh bedk e portzvin 
yev aba miayn, yete anmeghatreli 
ŭllan, irents bashdonin antsnin:

10 But let these also first be 
tested; then let them serve as 
deacons, being found blameless.

11 Անոնց կիները նոյնպէս պէտք է 
պարկեշտ ըլլան. ո՛չ թէ չարախօս, այլ՝ 
զուսպ եւ ամէն բանի մէջ վստահելի։

11 Anonts ginerŭ nooynbes bedk e 
bargeshd ŭllan. vo՛ch te charakhos, 
ayl՝ zoosb yev amen pani mech 
vsdaheli:

11 Likewise, their wives must 
be reverent, not slanderers, 
temperate, faithful in all things.

12 Սարկաւագները պէտք է 
մէկ կնոջ ամուսին ըլլան, եւ թէ՛ 
իրենց զաւակներուն եւ թէ՛ իրենց 
ընտանիքին լաւ վերակացու եղած 
ըլլան։

12 Sargavaknerŭ bedk e meg 
gnoch amoosin ŭllan, yev te՛ 
irents zavagneroon yev te՛ irents 
ŭndanikin lav veragatsoo yeghadz 
ŭllan:

12 Let deacons be the husbands of 
one wife, ruling their children and 
their own houses well.

13 Որովհետեւ, լաւ ծառայութիւն 
ընողները թէ՛ իրենք իրենց 
համար վարկ կը շահին եւ թէ՛ մեծ 
համարձակութեամբ կրնան խօսիլ 
Քրիստոս Յիսուսի հանդէպ ունեցած 
իրենց հաւատքին մասին։ ֍

13 Vorovhedev, lav dzaṙayootyoon 
ŭnoghnerŭ te՛ irenk irents hamar 
varg gŭ shahin yev te՛ medz 
hamartzagootyamp grnan khosil 
Krisdos Hisoosi hanteb oonetsadz 
irents havadkin masin: ֍

13 For those who have served well 
as deacons obtain for themselves a 
good standing and great boldness 
in the faith which is in Christ 
Jesus. ֍
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Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի 
Յիսուսի Քրիստոսի ըստ Յովհաննու Յիսուսի Քրիստոսի ըստ Յովհաննու 

2.12-22 (ARWZ)2.12-22 (ARWZ)

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

2.12-22 (ARWZ)2.12-22 (ARWZ)

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

St. John 2:12-22 (NKJV)St. John 2:12-22 (NKJV)

12 Այս դէպքէն ետք՝ Յիսուս իր մօրը, 
եղբայրներուն եւ աշակերտներուն 
հետ Կափառնաում գնաց եւ քանի մը 
օր հոն մնաց։

12 Ays tebken yedk՝ Hisoos 
ir morŭ, yeghpayrneroon yev 
ashagerdneroon hed Gapaṙnaoom 
knats yev kani mŭ or hon mnats:

12 After this He went down to 
Capernaum, He, His mother, His 
brothers, and His disciples; and 
they did not stay there many days.

13 Հրեաներուն Զատիկը մօտ էր, եւ 
Յիսուս Երուսաղէմ գնաց։

13 Hryaneroon Zadigŭ mod er, yev 
Hisoos Yeroosaghem knats:

13 Now the Passover of the Jews 
was at hand, and Jesus went up to 
Jerusalem.

14 Տաճարին մէջ տեսաւ արջառ, 
ոչխար եւ աղաւնի ծախողները, 
ինչպէս նաեւ լումայափոխները, 
որոնք նստած էին սեղաններու ետին։

14 Dajarin mech desav 
archaṙ, vochkhar yev aghavni 
dzakhoghnerŭ, inchbes nayev 
loomayapokhnerŭ, voronk nsdadz 
ein seghanneroo yedin:

14 And He found in the temple 
those who sold oxen and sheep and 
doves, and the money changers 
doing business.

15 Չուանէ խարազան մը շինեց եւ 
սկսաւ տաճարէն դուրս հանել բոլորը, 
իրենց ոչխարներով եւ արջառներով. 
լումայափոխներուն պղնձադրամները 
ցիրուցան ըրաւ եւ անոնց սեղանները 
շրջեց։

15 Chvane kharazan mŭ shinets 
yev sgsav dajaren toors hanel 
polorŭ, irents vochkharnerov yev 
archaṙnerov. loomayapokhneroon 
bghntzatramnerŭ tsirootsan ŭrav 
yev anonts seghannerŭ shrchets:

15 When He had made a whip of 
cords, He drove them all out of the 
temple, with the sheep and the 
oxen, and poured out the changers’ 
money and overturned the tables.

16 Իսկ աղաւնեվաճառներուն ըսաւ.- 
Վերցուցէ՛ք ատոնք հոսկէ եւ Հօրս 
տունը վաճառատան մի՛ վերածէք։

16 Isg aghavnevajaṙneroon ŭsav.- 
Vertsootse՛k adonk hosge yev Hors 
doonŭ vajaṙadan mi՛ veradzek:

16 And He said to those who sold 
doves, “Take these things away! 
Do not make My Father's house a 
house of merchandise!”
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17 Այն ատեն իր աշակերտները 
յիշեցին Սուրբ գիրքին մէջ 
գրուածը. «Տանդ հանդէպ ունեցած 
նախանձախընդրութիւնս զիս պիտի 
այրէ»։

17 Ayn aden ir ashagerdnerŭ 
hishetsin Soorp kirkin mech 
krvadzŭ. «Dant hanteb oonetsadz 
nakhantzakhŭntrootyoons zis bidi 
ayre»:

17 Then His disciples remembered 
that it was written, “Zeal for Your 
house has eaten Me up.”

18 Սակայն Հրեայ ղեկավարները 
հարցուցին Յիսուսի.- Ի՞նչ նշանով 
կրնաս ցոյց տալ մեզի, թէ իրաւունք 
ունիս այս բաները ընելու։

18 Sagayn Hrya ghegavarnerŭ 
hartsootsin Hisoosi.- I՞nch nshanov 
grnas tsooyts dal mezi, te iravoonk 
oonis ays panerŭ ŭneloo:

18 So the Jews answered and said 
to Him, “What sign do You show to 
us, since You do these things?”

19 Յիսուս պատասխանեց.- 
Քանդեցէ՛ք այս տաճարը, եւ երեք 
օրէն ես պիտի վերաշինեմ զայն։

19 Hisoos badaskhanets.- 
Kantetse՛k ays dajarŭ, yev yerek 
oren yes bidi verashinem zayn:

19 Jesus answered and said to 
them, “Destroy this temple, and in 
three days I will raise it up.”

20 Հրեաները ըսին.- Դուն երեք օրէ՞ն 
պիտի վերաշինես. քառասունվեց 
տարի առաւ ասոր շինութիւնը։

20 Hryanerŭ ŭsin.- Toon yerek 
ore՞n bidi verashines. kaṙasoonvets 
dari aṙav asor shinootyoonŭ:

20 Then the Jews said, “It has 
taken forty-six years to build this 
temple, and will You raise it up in 
three days?”

21 Բայց տաճարը, որուն մասին 
Յիսուս կը խօսէր, իր մարմինն էր։

21 Payts dajarŭ, voroon masin 
Hisoos gŭ khoser, ir marminn er:

21 But He was speaking of the 
temple of His body.

22 Եւ երբ ինք մեռելներէն յարութիւն 
առաւ, աշակերտները յիշեցին թէ 
ա՛յդ էր ըսածը եւ հաւատացին Սուրբ 
գիրքին մէջ գրուածին եւ Յիսուսի 
խօսքին։ ֍

22 Yev yerp ink meṙelneren 
harootyoon aṙav, ashagerdnerŭ 
hishetsin te a՛yt er ŭsadzŭ yev 
havadatsin Soorp kirkin mech 
krvadzin yev Hisoosi khoskin: ֍

22 Therefore, when He had risen 
from the dead, His disciples 
remembered that He had said 
this to them; and they believed 
the Scripture and the word which 
Jesus had said. ֍


