
ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 1 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

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

2022-01-29 2022-01-29 2022-01-29

Շաբաթ Shapat Saturday

ԳՁ Kim Tza Kim Tsa

Տօն Սրբոյն Գրիգորի Աստուածաբանին Don Srpooyn Krikori Asdvadzapanin Feast of St. Gregory the Theologian

Ընթերցուածս յԱռակաց Սողոմոնայ Ընթերցուածս յԱռակաց Սողոմոնայ 
8.33-36 (ARWA)8.33-36 (ARWA)

Ŭntertsvadzs hAṙagats Ŭntertsvadzs hAṙagats 
Soghomona 8.33-36 (ARWA)Soghomona 8.33-36 (ARWA)

A Reading from the Proverbs of A Reading from the Proverbs of 
Solomon 8:33-36 (NKJV)Solomon 8:33-36 (NKJV)

33 Խրատի մտիկ ըրէք ու իմաստուն 
եղէ՛ք Ու զանիկա մի՛ մերժէք։

33 Khradi mdig ŭrek oo imasdoon 
yeghe՛k Oo zaniga mi՛ merjhek:

33 Hear instruction and be wise, 
And do not disdain it.

34 Երանի՜ այն մարդուն, որ ինծի 
մտիկ կ՚ընէ, Ամէն օր իմ դռներուս քով 
կը հսկէ Եւ իմ դրանդիքներս կը դիտէ։

34 Yerani՜ ayn martoon, vor indzi 
mdig g՚ŭne, Amen or im tṙneroos 
kov gŭ hsge Yev im trantikners gŭ 
tide:

34 Blessed is the man who listens 
to me, Watching daily at my gates, 
Waiting at the posts of my doors.

35 Վասն զի զիս գտնողը կեանք կը 
գտնէ Ու Տէրոջմէ շնորհք կը ստանայ։

35 Vasn zi zis kdnoghŭ gyank gŭ 
kdne Oo Derochme shnorhk gŭ 
sdana:

35 For whoever finds me finds life, 
And obtains favor from the LORD;

36 Բայց ինծի դէմ մեղանչողը իր 
հոգիին անիրաւութիւն կ՚ընէ։ Բոլոր 
զիս ատողները մահը կը սիրեն։ ֍

36 Payts indzi tem meghanchoghŭ 
ir hokiin aniravootyoon g՚ŭne: 
Polor zis adoghnerŭ mahŭ gŭ 
siren: ֍

36 But he who sins against me 
wrongs his own soul; All those who 
hate me love death.” ֍

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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Ընթերցուածս յՕսէէ Մարգարէէ Ընթերցուածս յՕսէէ Մարգարէէ 
10.12 (ARWA)10.12 (ARWA)

Ŭntertsvadzs hOsee Markaree Ŭntertsvadzs hOsee Markaree 
10.12 (ARWA)10.12 (ARWA)

A Reading from the Prophecy of A Reading from the Prophecy of 
Hosea 10:12 (NKJV)Hosea 10:12 (NKJV)

12 Ձեզի արդարութիւնով ցանեցէ՛ք 
Ու ողորմութիւնով հնձեցէ՛ք։ 
Չմշակուած երկիրը հերկեցէ՛ք, Քանզի 
Տէրը փնտռելու ատենն է, Մինչեւ 
ինք գայ ու ձեր վրայ արդարութիւն 
տեղացնէ։ ֍

12 Tzezi artarootyoonov tsanetse՛k 
Oo voghormootyoonov hntzetse՛k: 
Chmshagvadz yergirŭ hergetse՛k, 
Kanzi Derŭ pndṙeloo adenn 
e, Minchev ink ka oo tzer vra 
artarootyoon deghatsne: ֍

12 Sow for yourselves 
righteousness; Reap in mercy; 
Break up your fallow ground, For 
it is time to seek the LORD, Till 
He comes and rains righteousness 
on you. ֍

Ընթերցուածս յԱմոսայ Մարգարէէ Ընթերցուածս յԱմոսայ Մարգարէէ 
5.10-14 (ARWA)5.10-14 (ARWA)

Ŭntertsvadzs hAmosa Markaree Ŭntertsvadzs hAmosa Markaree 
5.10-14 (ARWA)5.10-14 (ARWA)

A Reading from the Prophecy of A Reading from the Prophecy of 
Amos 5:10-14 (NKJV)Amos 5:10-14 (NKJV)

10 Դրանը մէջ յանդիմանողը կ՚ատեն, 
Շիտակ խօսողէն կը զզուին։

10 Tranŭ mech hantimanoghŭ 
g՚aden, Shidag khosoghen gŭ zzvin:

10 They hate the one who rebukes 
in the gate, And they abhor the 
one who speaks uprightly.

11 Քանի որ աղքատին վրայ կը 
կոխէք Ու անկէ ցորենի պարգեւներ 
կ՚առնէք, Թէեւ տաշուած քարէ 
տուներ ալ շինէք, Անոնց մէջ պիտի 
չբնակիք։ Թէեւ ցանկալի այգիներ ալ 
տնկէք, Անոնց գինին պիտի չխմէք։

11 Kani vor aghkadin vra gŭ 
gokhek Oo ange tsoreni barkevner 
g՚aṙnek, Teyev dashvadz kare 
dooner al shinek, Anonts mech bidi 
chpnagik: Teyev tsangali aykiner 
al dngek, Anonts kinin bidi 
chkhmek:

11 Therefore, because you tread 
down the poor And take grain 
taxes from him, Though you have 
built houses of hewn stone, Yet 
you shall not dwell in them; You 
have planted pleasant vineyards, 
But you shall not drink wine from 
them.

12 Քանզի գիտեմ թէ որքան շատ են 
ձեր անօրէնութիւնները Եւ որքան մեծ 
են ձեր մեղքերը։ Արդարը կը նեղէք, 
կաշառք կ՚առնէք Ու դրանը մէջ 
տնանկներուն դատը կը ծռէք։

12 Kanzi kidem te vorkan shad 
yen tzer anorenootyoonnerŭ Yev 
vorkan medz yen tzer meghkerŭ: 
Artarŭ gŭ neghek, gashaṙk g՚aṙnek 
Oo tranŭ mech dnangneroon tadŭ 
gŭ dzṙek:

12 For I know your manifold 
transgressions And your mighty 
sins: Afflicting the just and taking 
bribes; Diverting the poor from 
justice at the gate.
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13 Անոր համար ան որ խելացի է, այն 
ատեն պիտի լռէ, Քանզի ժամանակը 
չար է։

13 Anor hamar an vor khelatsi 
e, ayn aden bidi lṙe, Kanzi 
jhamanagŭ char e:

13 Therefore the prudent keep 
silent at that time, For it is an evil 
time.

14 Բարութիւն փնտռեցէ՛ք, ո՛չ թէ՝ 
չարութիւն, որպէս զի ապրիք։ 
Այսպէս զօրքերու Տէր Աստոածը ձեզի 
հետ պիտի ըլլայ, ինչպէս ըսիք։ ֍

14 Parootyoon pndṙetse՛k, vo՛ch 
te՝ charootyoon, vorbes zi abrik: 
Aysbes zorkeroo Der Asdoadzŭ 
tzezi hed bidi ŭlla, inchbes ŭsik: ֍

14 Seek good and not evil, That 
you may live; So the LORD God of 
hosts will be with you, As you have 
spoken. ֍

Ընթերցուածս ՚ի Գործոց Առաքելոց Ընթերցուածս ՚ի Գործոց Առաքելոց 
2.25-32 (ARWA)2.25-32 (ARWA)

Ŭntertsvadzs ՚i Kordzots Ŭntertsvadzs ՚i Kordzots 
Aṙakelots 2.25-32 (ARWA)Aṙakelots 2.25-32 (ARWA)

A Reading from the Acts of the A Reading from the Acts of the 
Apostles 2:25-32 (NKJV)Apostles 2:25-32 (NKJV)

25 Վասն զի Դաւիթ անոր համար 
կ՚ըսէ. ‘Ամէն ատեն Տէրը կը տեսնեմ 
իմ առջեւս, քանզի իմ աջ կողմս է, 
որպէս զի չսասանիմ.

25 Vasn zi Tavit anor hamar g՚ŭse. 
‘Amen aden Derŭ gŭ desnem im 
aṙchevs, kanzi im ach goghms e, 
vorbes zi chsasanim.

25 “For David says concerning 
Him: ‘I foresaw the LORD always 
before my face, For He is at my 
right hand, that I may not be 
shaken.

26 անոր համար ուրախ եղաւ 
իմ սիրտս ու իմ լեզուս ցնծաց. 
նաեւ իմ մարմինս ալ յուսով պիտի 
հանգստանայ,

26 anor hamar oorakh yeghav 
im sirds oo im lezoos tsndzats. 
nayev im marmins al hoosov bidi 
hanksdana,

26 Therefore my heart rejoiced, 
and my tongue was glad; Moreover 
my flesh also will rest in hope.

27 վասն զի իմ անձս գերեզմանին 
մէջ պիտի չթողուս ու քու Սուրբիդ ալ 
ապականութիւն տեսնել պիտի չտաս։

27 vasn zi im antzs kerezmanin 
mech bidi chtoghoos oo koo Soorpit 
al abaganootyoon desnel bidi 
chdas:

27 For You will not leave my soul 
in Hades, Nor will You allow Your 
Holy One to see corruption.

28 Կենաց ճամբաները ինծի 
ճանչցուցիր. քու երեսիդ 
ուրախութիւնովը զիս պիտի լեցնես’։

28 Genats jampanerŭ indzi 
janchtsootsir. koo yeresit 
oorakhootyoonovŭ zis bidi letsnes’:

28 You have made known to me 
the ways of life; You will make me 
full of joy in Your presence.’
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29 Մարդի՛կ եղբայրներ, արժան 
է համարձակ ըսել ձեզի Դաւիթ 
նահապետին համար, որ մեռաւ ու 
թաղուեցաւ եւ անոր գերեզմանը 
մինչեւ այսօր մեր մէջն է։

29 Marti՛g yeghpayrner, arjhan 
e hamartzag ŭsel tzezi Tavit 
nahabedin hamar, vor meṙav oo 
taghvetsav yev anor kerezmanŭ 
minchev aysor mer mechn e:

29 “Men and brethren, let me 
speak freely to you of the patriarch 
David, that he is both dead and 
buried, and his tomb is with us to 
this day.

30 Արդ որովհետեւ անիկա 
մարգարէ էր եւ գիտէր թէ Աստուած 
հաստատ երդում ըրաւ իրեն, թէ 
իր երիկամունքներուն պտուղէն՝ 
մարմնի կողմանէ՝ Քրիստոսը պիտի 
յարուցանէ որ իր աթոռը նստի,

30 Art vorovhedev aniga 
markare er yev kider te Asdvadz 
hasdad yertoom ŭrav iren, te ir 
yerigamoonkneroon bdooghen՝ 
marmni goghmane՝ Krisdosŭ bidi 
harootsane vor ir atoṙŭ nsdi,

30 “Therefore, being a prophet, 
and knowing that God had sworn 
with an oath to him that of the 
fruit of his body, according to the 
flesh, He would raise up the Christ 
to sit on his throne,

31 ինք կանխատեսութեամբ 
խօսեցաւ Քրիստոսին յարութեանը 
համար եւ թէ անոր անձը գերեզմանը 
չթողուեցաւ եւ անոր մարմինը 
ապականութիւն չտեսաւ։

31 ink gankhadesootyamp 
khosetsav Krisdosin harootyanŭ 
hamar yev te anor antzŭ 
kerezmanŭ chtoghvetsav yev anor 
marminŭ abaganootyoon chdesav:

31 “he, foreseeing this, spoke 
concerning the resurrection of the 
Christ, that His soul was not left 
in Hades, nor did His flesh see 
corruption.

32 Աստուած այս Յիսուսը 
յարուցանեց, որուն մենք ամէնքս ալ 
վկայ ենք։ ֍

32 Asdvadz ays Hisoosŭ 
harootsanets, voroon menk 
amenks al vga yenk: ֍

32 “This Jesus God has raised up, 
of which we are all witnesses. ֍
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Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի 
Յիսուսի Քրիստոսի ըստ Յովհաննու Յիսուսի Քրիստոսի ըստ Յովհաննու 

10.11-16 (ARWA)10.11-16 (ARWA)

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

10.11-16 (ARWA)10.11-16 (ARWA)

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 ‘Ես եմ բարի հովիւը’. բարի հովիւը 
իր կեանքը ոչխարներուն համար կը 
դնէ։

11 ‘Es yem pari hovivŭ’. pari 
hovivŭ ir gyankŭ vochkharneroon 
hamar gŭ tne:

11 “I am the good shepherd. The 
good shepherd gives His life for the 
sheep.

12 Բայց վարձկանը, որ հովիւ չէ ու 
ոչխարները իրը չեն, երբ կը տեսնէ որ 
գայլը կու գայ, կը թողու ոչխարները 
ու կը փախչի եւ գայլը կը յափշտակէ 
ոչխարները ու զանոնք կը ցրուէ։

12 Payts vartzganŭ, vor hoviv che 
oo vochkharnerŭ irŭ chen, yerp gŭ 
desne vor kaylŭ goo ka, gŭ toghoo 
vochkharnerŭ oo gŭ pakhchi yev 
kaylŭ gŭ hapshdage vochkharnerŭ 
oo zanonk gŭ tsrve:

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 Եւ վարձկանը կը փախչի, վասն 
զի վարձկան է ու ինք հոգ չ’ըներ 
ոչխարներուն համար։

13 Yev vartzganŭ gŭ pakhchi, vasn 
zi vartzgan e oo ink hok ch’ŭner 
vochkharneroon hamar:

13 “The hireling flees because he is 
a hireling and does not care about 
the sheep.

14 Ես եմ բարի հովիւը, կը ճանչնամ 
իմիններս ու կը ճանչցուիմ իմիններէս։

14 Yes yem pari hovivŭ, gŭ 
janchnam iminners oo gŭ 
janchtsvim iminneres:

14 “I am the good shepherd; and I 
know My sheep, and am known by 
My own.

15 Ինչպէս Հայրը զիս կը ճանչնայ, ես 
ալ Հայրը կը ճանչնամ ու իմ կեանքս 
ոչխարներուն համար կը դնեմ։

15 Inchbes Hayrŭ zis gŭ janchna, 
yes al Hayrŭ gŭ janchnam oo im 
gyanks vochkharneroon hamar gŭ 
tnem:

15 “As the Father knows Me, even 
so I know the Father; and I lay 
down My life for the sheep.

16 Ուրիշ ոչխարներ ալ ունիմ, որոնք 
այս բակէն չեն. զանոնք ալ պէտք 
է որ բերեմ ու իմ ձայնիս մտիկ 
պիտի ընեն եւ ըլլան մէկ հօտ ու մէկ 
հովիւ։ ֍

16 Oorish vochkharner al oonim, 
voronk ays pagen chen. zanonk 
al bedk e vor perem oo im tzaynis 
mdig bidi ŭnen yev ŭllan meg hod 
oo meg hoviv: ֍

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. ֍


