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

2022-02-02 2022-02-02 2022-02-02

Չորեքշաբթի Chorekshapti Wednesday

ԱՁ Ayp Tsa Ayp Tsa

Պահք Bahk Fast

Ընթերցուածս Պօղոս Առաքեալի ՚ի Ընթերցուածս Պօղոս Առաքեալի ՚ի 
Տիմոթէոս երկրորդ թղթոյն Տիմոթէոս երկրորդ թղթոյն 2.20-26 2.20-26 

(ARWZ)(ARWZ)

Ŭntertsvadzs Boghos Aṙakyali Ŭntertsvadzs Boghos Aṙakyali 
՚i Dimoteos yergrort tghtooyn ՚i Dimoteos yergrort tghtooyn 

2.20-26 (ARWZ)2.20-26 (ARWZ)

A Reading from the Second A Reading from the Second 
Epistle of Apostle Paul to Epistle of Apostle Paul to 
Timothy Timothy 2:20-26 (NKJV)2:20-26 (NKJV)

20 Մեծ տունի մը մէջ միայն ոսկիէ 
եւ արծաթէ անօթներ չեն ըլլար, 
այլ նաեւ փայտէ ու կաւէ անօթներ։ 
Յստակ է՝ թէ առաջինները 
թանկագին են, իսկ միւսները՝ 
անարժէք։

20 Medz dooni mŭ mech miayn 
vosgie yev ardzate anotner chen 
ŭllar, ayl nayev payde oo gave 
anotner: Hsdag e՝ te aṙachinnerŭ 
tangakin yen, isg myoosnerŭ՝ 
anarjhek:

20 But in a great house there are 
not only vessels of gold and silver, 
but also of wood and clay, some for 
honor and some for dishonor.

21 Արդ, ով որ ինքզինք մաքրէ նման 
մեղքերէ, Տիրոջ համար թանկագին 
անօթ մը կը դառնայ, մաքուր եւ 
պատրաստ՝ ամէն տեսակի բարի 
ծառայութիւն մատուցանելու։

21 Art, ov vor inkzink makre nman 
meghkere, Diroch hamar tangakin 
anot mŭ gŭ taṙna, makoor yev 
badrasd՝ amen desagi pari 
dzaṙayootyoon madootsaneloo:

21 Therefore if anyone cleanses 
himself from the latter, he will be 
a vessel for honor, sanctified and 
useful for the Master, prepared for 
every good work.

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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22 Երիտասարդական 
ցանկութիւններէն փախի՛ր, եւ 
արդարութեան, հաւատքի, սիրոյ, 
խաղաղութեան ու սրբութեան 
հետամուտ եղիր, անոնց պէս՝ որոնք 
մաքուր սրտով կ’աղօթեն Աստուծոյ։

22 Yeridasartagan 
tsangootyoonneren pakhi՛r, 
yev artarootyan, havadki, siro, 
khaghaghootyan oo srpootyan 
hedamood yeghir, anonts bes՝ 
voronk makoor srdov g’aghoten 
Asdoodzo։

22 Flee also youthful lusts; but 
pursue righteousness, faith, love, 
peace with those who call on the 
Lord out of a pure heart.

23 Յիմար եւ անօգուտ վէճերէ 
հրաժարէ՛, գիտնալով որ անոնցմէ 
կռիւներ կը ծագին։

23 Himar yev anokood vejere 
hrajhare՛, kidnalov vor anontsme 
gṙyooner gŭ dzakin:

23 But avoid foolish and ignorant 
disputes, knowing that they 
generate strife.

24 Աստուծոյ ծառան պէտք չէ 
կռուի, այլ պէտք է հեզ ըլլայ բոլորին 
հանդէպ, կարող ըլլայ Աւետարանը 
սորվեցնելու, ներողամիտ ըլլայ՝

24 Asdoodzo dzaṙan bedk che 
gṙvi, ayl bedk e hez ŭlla polorin 
hanteb, garogh ŭlla Avedaranŭ 
sorvetsneloo, neroghamid ŭlla՝

24 And a servant of the Lord must 
not quarrel but be gentle to all, 
able to teach, patient,

25 որպէսզի քաղցրութեամբ խրատէ 
հակառակողները, որովհետեւ 
Աստուած միշտ ալ առիթ կու տայ 
որ անոնք դառնան իրենց սխալէն եւ 
ճշմարտութիւնը ճանչնան,

25 vorbeszi kaghtsrootyamp 
khrade hagaṙagoghnerŭ, 
vorovhedev Asdvadz mishd al aṙit 
goo da vor anonk taṙnan irents 
skhalen yev jshmardootyoonŭ 
janchnan,

25 in humility correcting 
those who are in opposition, if 
God perhaps will grant them 
repentance, so that they may know 
the truth,

26 եւ զգաստանալով՝ դուրս գան 
Սատանային որոգայթներէն, որոնց 
մէջ բռնուած՝ անոր կամքը կը 
կատարեն։ ֍

26 yev zkasdanalov՝ toors kan 
Sadanayin vorokaytneren, voronts 
mech pṙnvadz՝ anor gamkŭ gŭ 
gadaren: ֍

26 and that they may come to their 
senses and escape the snare of the 
devil, having been taken captive 
by him to do his will. ֍
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Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի 
Յիսուսի Քրիստոսի ըստ Յովհաննու Յիսուսի Քրիստոսի ըստ Յովհաննու 

6.48-55 (ARWZ)6.48-55 (ARWZ)

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

6.48-55 (ARWZ)6.48-55 (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 

6:48-55 (NKJV)6:48-55 (NKJV)

48 Ե՛ս եմ կեանքի հացը։ 48 Ye՛s yem gyanki hatsŭ: 48 “I am the bread of life.

49 Ձեր հայրերը մանանան կերան 
անապատին մէջ, բայց մեռան.

49 Tzer hayrerŭ mananan geran 
anabadin mech, payts meṙan.

49 “Your fathers ate the manna in 
the wilderness, and are dead.

50 մինչդեռ ով որ ուտէ երկինքէն 
իջած այս հացէն՝ պիտի չմեռնի։

50 minchteṙ ov vor oode yerginken 
ichadz ays hatsen՝ bidi chmeṙni:

50 “This is the bread which comes 
down from heaven, that one may 
eat of it and not die.

51 Ես եմ կենդանի հացը, որ 
երկինքէն իջած է. ով որ այս հացէն 
ուտէ՝ յաւիտեան պիտի ապրի։ Հացը 
որ ես պիտի տամ՝ իմ մարմինս է, 
որպէսզի աշխարհը կեանք ունենայ։

51 Yes yem gentani hatsŭ, vor 
yerginken ichadz e. ov vor ays 
hatsen oode՝ havidyan bidi abri: 
Hatsŭ vor yes bidi dam՝ im 
marmins e, vorbeszi ashkharhŭ 
gyank oonena:

51 “I am the living bread which 
came down from heaven. If anyone 
eats of this bread, he will live 
forever; and the bread that I shall 
give is My flesh, which I shall give 
for the life of the world.”

52 Այս խօսքին վրայ Հրեաները 
սկսան իրարու հետ բուռն կերպով 
վիճաբանիլ, ըսելով.- Ի՞նչպէս կրնայ 
այս մարդը իր մարմինը մեզի տալ 
ուտելու համար։

52 Ays khoskin vra Hryanerŭ 
sgsan iraroo hed pooṙn gerbov 
vijapanil, ŭselov.- I՞nchbes grna 
ays martŭ ir marminŭ mezi dal 
oodeloo hamar:

52 The Jews therefore quarreled 
among themselves, saying, “How 
can this Man give us His flesh to 
eat?”
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53 Յիսուս ըսաւ անոնց.- Լաւ գիտցէք, 
որ եթէ չուտէք Մարդու Որդիին 
մարմինէն եւ չխմէք անոր արիւնէն՝ 
կեանք պիտի չունենաք ձեր մէջ։

53 Hisoos ŭsav anonts.- Lav 
kidtsek, vor yete choodek Martoo 
Vortiin marminen yev chkhmek 
anor aryoonen՝ gyank bidi 
choonenak tzer mech:

53 Then Jesus said to them, “Most 
assuredly, I say to you, unless you 
eat the flesh of the Son of Man and 
drink His blood, you have no life in 
you.

54 Ով որ մարմինէս կ’ուտէ եւ 
արիւնէս կը խմէ՝ յաւիտենական 
կեանք կ’ունենայ եւ ես անոր 
յարութիւն պիտի տամ վերջին օրը,

54 Ov vor marmines g’oode yev 
aryoones gŭ khme՝ havidenagan 
gyank g’oonena yev yes anor 
harootyoon bidi dam verchin orŭ,

54 “Whoever eats My flesh and 
drinks My blood has eternal life, 
and I will raise him up at the last 
day.

55 քանի մարմինս ճշմարիտ կերակուր 
է եւ արիւնս՝ ճշմարիտ խմելիք։ ֍

55 kani marmins jshmarid 
geragoor e yev aryoons՝ jshmarid 
khmelik: ֍

55 “For My flesh is food indeed, 
and My blood is drink indeed. ֍


