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

2022-01-22 2022-01-22 2022-01-22

Շաբաթ Shapat Saturday

ԳԿ Kim Gen Kim Gen

Տօն Սրբոց հայրապետացն Աթանասի եւ Կիւրղի Don Srpots hayrabedatsn Atanasi yev Gyoorghi Feast of Athanasius and Cyril of Alexandria

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

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

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

2 Յոր վայր մտանեն թշնամանք, անդ 
են եւ անարգանք. բերան խոնարհաց 
խոկայ զիմաստութիւն։

2 Hor vayr mdanen tshnamank, 
ant yen yev anarkank. peran 
khonarhats khoga zimasdootyoon:

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

3 Կատարելութիւն ուղղոց 
առաջնորդեսցէ նոցա, եւ 
գայթակղութիւն արհամարհողաց 
աւերեսցէ զնոսա։

3 Gadarelootyoon ooghghots 
aṙachnortestse notsa, yev 
kaytagghootyoon arhamarhoghats 
averestse znosa:

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

4 Ոչ օգնեսցեն ինչք յաւուր 
բարկութեան, այլ արդարութիւն 
փրկէ ի մահուանէ։ Մեռաւ արդար` 
եւ եթող զղջումն յոյժ. յանդուգն 
եւ ոտնհարութեամբ լինի կորուստ 
ամպարշտաց։

4 Voch oknestsen inchk havoor 
pargootyan, ayl artarootyoon prge i 
mahvane: Meṙav artar` yev yetogh 
zghchoomn hooyjh. hantookn 
yev vodnharootyamp lini goroosd 
ambarshdats:

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

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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5 Արդարութիւն ամբծի ուղղէ 
զճանապարհս, եւ յամպարշտութիւն 
անկանի անիրաւն։

5 Artarootyoon ampdzi ooghghe 
zjanabarhs, yev hambarshdootyoon 
angani aniravn:

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

6 Արդարութիւն արանց ուղղոց փրկէ 
զնոսա, եւ անմտութեամբ կորնչին 
անօրէնք։

6 Artarootyoon arants ooghghots 
prge znosa, yev anmdootyamp 
gornchin anorenk:

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

7 Ի վախճանել առն արդարոյ` 
ոչ կորնչի յոյս, բայց պարծանք 
ամպարշտաց կորիցեն։

7 I vakhjanel aṙn artaro` voch 
gornchi hooys, payts bardzank 
ambarshdats goritsen:

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

8 Արդար` յորսողաց փրծանի, եւ 
փոխանակ նորա մատնի ամպարիշտն։

8 Artar` horsoghats prdzani, yev 
pokhanag nora madni ambarishdn:

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

9 Ի բերանս անօրինաց` որոգայթ 
ընկերաց, իմաստութիւն արդարոց 
յաջողեալ է։

9 I perans anorinats` vorokayt 
ŭngerats, imasdootyoon artarots 
hachoghyal e:

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

10 Ի բարութեան արդարոց 
յօրինեցաւ քաղաք, եւ ի կորստեան 
ամպարշտաց եղեւ ուրախութիւն։

10 I parootyan artarots 
horinetsav kaghak, yev i 
gorsdyan ambarshdats yeghev 
oorakhootyoon:

10 When it goes well with the 
righteous, the city rejoices; And 
when the wicked perish, there is 
jubilation.

11 Յօրհնութեան ուղղոց բարձրասցի 
քաղաք, եւ բերանօք ամպարշտաց 
կործանեսցի։ ֍

11 Horhnootyan ooghghots 
partzrastsi kaghak, yev peranok 
ambarshdats gordzanestsi: ֍

11 By the blessing of the upright 
the city is exalted, But it is 
overthrown by the mouth of the 
wicked. ֍
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Ընթերցուածս յԵսայեայ Մարգարէէ Ընթերցուածս յԵսայեայ Մարգարէէ 
61.3-7 (ARCZ)61.3-7 (ARCZ)

Ŭntertsvadzs hEsayya Markaree Ŭntertsvadzs hEsayya Markaree 
61.3-7 (ARCZ)61.3-7 (ARCZ)

A Reading from the Prophecy of A Reading from the Prophecy of 
Isaiah 61:3-7 (NKJV)Isaiah 61:3-7 (NKJV)

3 տալ սգաւորաց Սիոնի փառս. 
փոխանակ մոխրոյն` օծումն 
ուրախութեան, եւ սգաւորացն 
հանդերձ փառաց` փոխանակ ոգւոցն 
վհատութեան, եւ կոչեսցին նոքա 
ազգք արդարութեան` տունկ Տեառն 
ի փառս։

3 dal skavorats Sioni paṙs. 
pokhanag mokhrooyn` odzoomn 
oorakhootyan, yev skavoratsn 
hantertz paṙats` pokhanag 
vokvotsn vhadootyan, yev 
gochestsin noka azkk artarootyan` 
doong Dyaṙn i paṙs:

3 To console those who mourn 
in Zion, To give them beauty for 
ashes, The oil of joy for mourning, 
The garment of praise for the 
spirit of heaviness; That they may 
be called trees of righteousness, 
The planting of the LORD, that He 
may be glorified.”

4 Եւ շինեսցեն զաւերակսն 
յաւիտենից, եւ զյառաջագոյն 
աւերեալսն կանգնեսցեն, եւ 
նորոգեսցեն զքաղաքս աւերեալս 
ազգաց մինչեւ յազգս։

4 Yev shinestsen zaveragsn 
havidenits, yev zhaṙachakooyn 
averyalsn ganknestsen, yev 
norokestsen zkaghaks averyals 
azkats minchev hazks:

4 And they shall rebuild the old 
ruins, They shall raise up the 
former desolations, And they 
shall repair the ruined cities, The 
desolations of many generations.

5 Եւ եկեսցեն օտարածինք, հովիւք 
խաշանց քոց, եւ այլազգիք մաճակալք 
եւ այգեգործք քո։

5 Yev yegestsen odaradzink, 
hovivk khashants kots, yev 
aylazkik majagalk yev aykekordzk 
ko:

5 Strangers shall stand and feed 
your flocks, And the sons of the 
foreigner Shall be your plowmen 
and your vinedressers.

6 Բայց դուք` քահանայք Տեառն 
կոչեսջիք, պաշտօնեայք Աստուծոյ 
մերոյ անուանեսջիք, զզօրութիւն 
ազգաց կերիջիք, եւ մեծութեամբ 
նոցա սքանչելի լինիջիք։

6 Payts took` kahanayk Dyaṙn 
gocheschik, bashdonyak Asdoodzo 
mero anvaneschik, zzorootyoon 
azkats gerichik, yev medzootyamp 
notsa skancheli linichik:

6 But you shall be named the 
priests of the LORD, They shall 
call you the servants of our God. 
You shall eat the riches of the 
Gentiles, And in their glory you 
shall boast.
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7 Փոխանակ ամօթոյ ձերոյ` կրկին 
ուրախութիւն, եւ փոխանակ 
անարգանաց ձերոց` ցնծութիւն, 
եւ ապա զերկիրն յերկրորդում 
ժառանգեսցեն, եւ ուրախութիւն 
յաւիտենից ի վերայ գլխոց նոցա։ ֍

7 Pokhanag amoto tzero` grgin 
oorakhootyoon, yev pokhanag 
anarkanats tzerots` tsndzootyoon, 
yev aba zergirn hergrortoom 
jhaṙankestsen, yev oorakhootyoon 
havidenits i vera klkhots notsa: ֍

7 Instead of your shame you shall 
have double honor, And instead 
of confusion they shall rejoice in 
their portion. Therefore in their 
land they shall possess double; 
Everlasting joy shall be theirs. ֍

Ընթերցուածս յԵբրայեցւոց թղթոյն Ընթերցուածս յԵբրայեցւոց թղթոյն 
13.7-9 (ARWZ)13.7-9 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs hEprayetsvots Ŭntertsvadzs hEprayetsvots 
tghtooyn 13.7-9 (ARWZ)tghtooyn 13.7-9 (ARWZ)

A Reading from the Epistle to the A Reading from the Epistle to the 
Hebrews 13:7-9 (NKJV)Hebrews 13:7-9 (NKJV)

7 Յիշեցէ՛ք ձեր առաջնորդները, 
որոնք Աստուծոյ խօսքը բերին ձեզի։ 
Նայեցէք թէ ի՛նչպէս ապրեցան եւ 
ի՛նչպէս մեռան անոնք, եւ օրինակ 
առէք անոնց հաւատքէն։

7 Hishetse՛k tzer aṙachnortnerŭ, 
voronk Asdoodzo khoskŭ perin 
tzezi: Nayetsek te i՛nchbes 
abretsan yev i՛nchbes meṙan 
anonk, yev orinag aṙek anonts 
havadken:

7 Remember those who rule over 
you, who have spoken the word 
of God to you, whose faith follow, 
considering the outcome of their 
conduct.

8 Յիսուս Քրիստոս նո՛յնն է միշտ 
երէկ, այսօր եւ յաւիտեան։

8 Hisoos Krisdos no՛oynn e mishd 
yereg, aysor yev havidyan:

8 Jesus Christ is the same 
yesterday, today, and forever.

9 Տեսակ-տեսակ օտարոտի 
ուսուցումներէ մի՛ տարուիք։ Լաւ 
է որ սիրտը Աստուծոյ շնորհքով 
ամրապնդուի, քան՝ ուտելիքներու 
եւ չուտելիքներու վերաբերող 
կանոններով, որոնց հետեւողները 
ոեւէ բանով չօգտուեցան։ ֍

9 Desag-desag odarodi 
oosootsoomnere mi՛ darvik: Lav 
e vor sirdŭ Asdoodzo shnorhkov 
amrabntvi, kan՝ oodelikneroo 
yev choodelikneroo veraperogh 
ganonnerov, voronts hedevoghnerŭ 
voyeve panov chokdvetsan: ֍

9 Do not be carried about with 
various and strange doctrines. 
For it is good that the heart be 
established by grace, not with 
foods which have not profited 
those who have been occupied with 
them. ֍
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Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի 
Յիսուսի Քրիստոսի ըստ Յովհաննու Յիսուսի Քրիստոսի ըստ Յովհաննու 

16.33-17.8 (ARWZ)16.33-17.8 (ARWZ)

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

16.33-17.8 (ARWZ)16.33-17.8 (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 

16:33-17:8 (NKJV)16:33-17:8 (NKJV)

33 Ասոնք խօսեցայ ձեզի, որպէսզի 
ինձմով խաղաղութիւն ունենաք։ 
Աշխարհի վրայ նեղութիւն պիտի 
ունենաք, բայց քաջալերուեցէ՛ք, 
որովհետեւ ես յաղթեցի աշխարհին։

33 Asonk khosetsa tzezi, vorbeszi 
intzmov khaghaghootyoon 
oonenak: Ashkharhi vra 
neghootyoon bidi oonenak, payts 
kachalervetse՛k, vorovhedev yes 
haghtetsi ashkharhin:

33 “These things I have spoken 
to you, that in Me you may have 
peace. In the world you will have 
tribulation; but be of good cheer, I 
have overcome the world.”

1 Յիսուս այս խօսքերը վերջացնելէ 
ետք աչքերը երկինք բարձրացուց եւ 
ըսաւ.- Հա՜յր, ժամանակը հասած է, 
փառաւորէ՛ Որդիդ, որպէսզի Որդիդ 
ալ քեզ փառաւորէ։

1 Hisoos ays khoskerŭ 
verchatsnele yedk achkerŭ yergink 
partzratsoots yev ŭsav.- Ha՜yr, 
jhamanagŭ hasadz e, paṙavore՛ 
Vortit, vorbeszi Vortit al kez 
paṙavore:

1 Jesus spoke these words, lifted 
up His eyes to heaven, and said: 
“Father, the hour has come. 
Glorify Your Son, that Your Son 
also may glorify You,

2 Դուն անոր իշխանութիւն տուիր 
ամբողջ մարդկութեան վրայ, 
որպէսզի յաւիտենական կեանք տայ 
բոլոր անոնց՝ որ իրեն տուիր։

2 Toon anor ishkhanootyoon 
dvir ampoghch martgootyan vra, 
vorbeszi havidenagan gyank da 
polor anonts՝ vor iren dvir:

2 “as You have given Him 
authority over all flesh, that He 
should give eternal life to as many 
as You have given Him.

3 Եւ յաւիտենական կեանքը քեզ 
ճանչնա՛լն է՝ որպէս ճշմարիտ միակ 
Աստուած եւ ճանչնալ Յիսուս 
Քրիստոսը՝ որ դուն ղրկեցիր։

3 Yev havidenagan gyankŭ kez 
janchna՛ln e՝ vorbes jshmarid 
miag Asdvadz yev janchnal Hisoos 
Krisdosŭ՝ vor toon ghrgetsir:

3 “And this is eternal life, that 
they may know You, the only true 
God, and Jesus Christ whom You 
have sent.

4 Երկրի վրայ ես քեզ փառաւորեցի՝ 
ամբողջացնելով այն գործը որ ինծի 
տուիր որ կատարեմ։

4 Yergri vra yes kez paṙavoretsi՝ 
ampoghchatsnelov ayn kordzŭ vor 
indzi dvir vor gadarem:

4 “I have glorified You on the 
earth. I have finished the work 
which You have given Me to do.
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5 Եւ այժմ, ո՜վ Հայր, փառաւորէ՛ զիս 
այն փառքով որ ունէի քու հետդ՝ 
աշխարհի գոյութենէն առաջ։

5 Yev ayjhm, o՜v Hayr, paṙavore՛ 
zis ayn paṙkov vor oonei koo hedt՝ 
ashkharhi kooyootenen aṙach:

5 “And now, O Father, glorify Me 
together with Yourself, with the 
glory which I had with You before 
the world was.

6 Քեզ յայտնեցի բոլոր անոնց, որ 
ինծի տուիր այս աշխարհէն։ Անոնք 
քուկդ էին եւ ինծի տուիր զանոնք։ 
Անոնք խօսքերդ գործադրեցին

6 Kez haydnetsi polor anonts, vor 
indzi dvir ays ashkharhen: Anonk 
koogt ein yev indzi dvir zanonk: 
Anonk khoskert kordzatretsin

6 “I have manifested Your name to 
the men whom You have given Me 
out of the world. They were Yours, 
You gave them to Me, and they 
have kept Your word.

7 եւ հիմա գիտցան թէ ինչ որ ինծի 
տուիր՝ քեզմէ կու գայ,

7 yev hima kidtsan te inch vor 
indzi dvir՝ kezme goo ka,

7 “Now they have known that all 
things which You have given Me 
are from You.

8 որովհետեւ այն խօսքերը որ ինծի 
տուիր՝ ես իրենց տուի, եւ ընդունեցին 
ու ճշմարտապէս ճանչցան՝ որ ես 
քեզմէ ելայ, եւ հաւատացին թէ դուն 
ղրկեցիր զիս։ ֍

8 vorovhedev ayn khoskerŭ vor 
indzi dvir՝ yes irents dvi, yev 
ŭntoonetsin oo jshmardabes 
janchtsan՝ vor yes kezme yela, yev 
havadatsin te toon ghrgetsir zis: ֍

8 “For I have given to them the 
words which You have given Me; 
and they have received them, and 
have known surely that I came 
forth from You; and they have 
believed that You sent Me. ֍


