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

2022-02-05 2022-02-05 2022-02-05

Շաբաթ Shapat Saturday

ԲԿ Pen Gen Pen Gen

Սրբոց որդւոց եւ թոռանց սրբոյն Գրիգորի 
Լուսաւորչին մերոյ Արիստակիսի, Վրթանիսի, 

Յուսկանն, Գրիգորիսի եւ Դանիելի

Srpots vortvots yev toṙants srpooyn Krikori 
Loosavorchin mero Arisdagisi, Vrtanisi, 

Hoosgann, Krikorisi yev Tanieli

Saint Gregory the Illuminator's Sons and 
Grandsons: Arisdages, Vrtanes, Hoosig, Krikoris, 

and Taniel

Ընթերցուածս յԵրեմեայ Մարգարէէ Ընթերցուածս յԵրեմեայ Մարգարէէ 
17.7-8 (ARWA)17.7-8 (ARWA)

Ŭntertsvadzs hEremya Markaree Ŭntertsvadzs hEremya Markaree 
17.7-8 (ARWA)17.7-8 (ARWA)

A Reading from the Prophecy of A Reading from the Prophecy of 
Jeremiah Jeremiah 17:7-8 (NKJV)17:7-8 (NKJV)

7 «Օրհնեալ ըլլայ այն մարդը, որ 
Տէրոջը կ՚ապաւինի Ու որուն յոյսը 
Տէրն է։

7 «Orhnyal ŭlla ayn martŭ, vor 
Derochŭ g՚abavini Oo voroon 
hooysŭ Dern e:

7 “Blessed is the man who trusts 
in the LORD, And whose hope is 
the LORD.

8 Անիկա ջուրերուն քով տնկուած 
ծառի պէս պիտի ըլլայ, Որ իր 
արմատները գետի քով երկնցնելով՝ 
Տաքութեան գալը չի տեսներ. Հապա 
անոր տերեւը կանանչ կ՚ըլլայ Ու 
երաշտութեան տարին նեղութիւն չի 
քաշեր Ու միշտ պտուղ պիտի տայ»։ ֍

8 Aniga chooreroon kov dngvadz 
dzaṙi bes bidi ŭlla, Vor ir 
armadnerŭ kedi kov yergntsnelov՝ 
Dakootyan kalŭ chi desner. Haba 
anor derevŭ gananch g՚ŭlla Oo 
yerashdootyan darin neghootyoon 
chi kasher Oo mishd bdoogh bidi 
da»: ֍

8 For he shall be like a tree 
planted by the waters, Which 
spreads out its roots by the river, 
And will not fear when heat comes; 
But its leaf will be green, And 
will not be anxious in the year 
of drought, Nor will cease from 
yielding fruit. ֍

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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Ընթերցուածս յԵսայեայ Մարգարէէ Ընթերցուածս յԵսայեայ Մարգարէէ 
61.3-7 (ARWA)61.3-7 (ARWA)

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

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

3 Սիօնի սգաւորները որոշելու Ու 
անոնց մոխիրի տեղ՝ փառք, Սուգի 
տեղ՝ ուրախութեան իւղ, Կոտրած 
հոգիի տեղ գովութեան պատմուճան 
տալու։ Եւ զանոնք պիտի անուանեն 
Արդարութեան բեւեկնիներ, Որոնք 
Տէրը տնկեր է իր փառքին համար։

3 Sioni skavornerŭ vorosheloo 
Oo anonts mokhiri degh՝ paṙk, 
Sooki degh՝ oorakhootyan yoogh, 
Godradz hokii degh kovootyan 
badmoojan daloo: Yev zanonk bidi 
anvanen Artarootyan pevegniner, 
Voronk Derŭ dnger e ir paṙkin 
hamar:

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 Հին աւերակները պիտի շինեն, 
Առաջուան կործանուածները պիտի 
կանգնեցնեն, Աւերուած քաղաքները 
Ու շատ դարերէ ի վեր աւերակ 
մնացածները պիտի նորոգեն։

4 Hin averagnerŭ bidi shinen, 
Aṙachvan gordzanvadznerŭ 
bidi ganknetsnen, Avervadz 
kaghaknerŭ Oo shad tarere i 
ver averag mnatsadznerŭ bidi 
noroken:

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 Օտարականները պիտի գան ու ձեր 
հօտերը պիտի հովուեն։ Օտարներուն 
որդիները ձեր երկրագործները եւ 
այգեգործները պիտի ըլլան։

5 Odaragannerŭ bidi kan oo tzer 
hoderŭ bidi hovven: Odarneroon 
vortinerŭ tzer yergrakordznerŭ 
yev aykekordznerŭ bidi ŭllan:

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

6 Բայց դուք Տէրոջը՝ քահանաներ, 
Մեր Աստուծոյն պաշտօնեաներ պիտի 
կոչուիք։ Ազգերուն հարստութիւնը 
պիտի ուտէք Ու անոնց փառքովը 
պիտի փառաւորուիք։

6 Payts took Derochŭ՝ kahananer, 
Mer Asdoodzooyn bashdonyaner 
bidi gochvik: Azkeroon 
harsdootyoonŭ bidi oodek Oo 
anonts paṙkovŭ bidi paṙavorvik:

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 Ձեր ամօթին տեղ՝ կրկին 
ուրախութիւն Եւ անարգանքին տեղ 
ձեր ժառանգութեանը մէջ պիտի 
ցնծաք, Ուստի ձեր երկրին մէջ 
կրկին ժառանգութիւն պիտի առնէք։ 
Յաւիտենական ուրախութիւն պիտի 
ունենաք։ ֍

7 Tzer amotin degh՝ grgin 
oorakhootyoon Yev anarkankin 
degh tzer jhaṙankootyanŭ mech 
bidi tsndzak, Oosdi tzer yergrin 
mech grgin jhaṙankootyoon 
bidi aṙnek: Havidenagan 
oorakhootyoon bidi oonenak: ֍

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. ֍
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Ընթերցուածս Պօղոս Առաքեալի Ընթերցուածս Պօղոս Առաքեալի 
՚ի Տիմոթէոսի երկրորդ թղթոյն ՚ի Տիմոթէոսի երկրորդ թղթոյն 

1.6-14 (ARWZ)1.6-14 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Boghos Aṙakyali Ŭntertsvadzs Boghos Aṙakyali 
՚i Dimoteosi yergrort tghtooyn ՚i Dimoteosi yergrort tghtooyn 

1.6-14 (ARWZ)1.6-14 (ARWZ)

A Reading from the Second A Reading from the Second 
Letter of Apostle Paul to Timothy Letter of Apostle Paul to Timothy 

1:6-14 (NKJV)1:6-14 (NKJV)

6 Այդ պատճառով ալ կը յիշեցնեմ 
քեզի, որ բոցավառ պահես այն 
շնորհքը որ Աստուած քեզի տուաւ՝ 
երբ քեզ ձեռնադրեցի։

6 Ayt badjaṙov al gŭ hishetsnem 
kezi, vor potsavaṙ bahes ayn 
shnorhkŭ vor Asdvadz kezi dvav՝ 
yerp kez tzeṙnatretsi:

6 Therefore I remind you to stir 
up the gift of God which is in you 
through the laying on of my hands.

7 Որովհետեւ Աստուած իր 
Հոգին մեզի տուաւ՝ որպէսզի մեր 
վախկոտութիւնը յաղթահարենք եւ 
զօրանանք, սիրով լեցուինք եւ զգաստ 
կեանք մը վարենք։

7 Vorovhedev Asdvadz ir 
Hokin mezi dvav՝ vorbeszi mer 
vakhgodootyoonŭ haghtaharenk 
yev zoranank, sirov letsvink yev 
zkasd gyank mŭ varenk:

7 For God has not given us a spirit 
of fear, but of power and of love 
and of a sound mind.

8 Հետեւաբար մի՛ վախնար մեր 
Տիրոջ մասին վկայութիւն տալու. մի՛ 
վախնար նաեւ խօսելու իմ մասիս, որ 
Տիրոջ համար բանտարկուած եմ։ Այլ՝ 
ինծի պէս յանձն առ Աւետարանին 
սիրոյն չարչարուիլ, որքան որ 
կարողութիւն տայ Աստուած,

8 Hedevapar mi՛ vakhnar mer 
Diroch masin vgayootyoon daloo. 
mi՛ vakhnar nayev khoseloo 
im masis, vor Diroch hamar 
pandargvadz yem: Ayl՝ indzi 
bes hantzn aṙ Avedaranin 
sirooyn charcharvil, vorkan vor 
garoghootyoon da Asdvadz,

8 Therefore do not be ashamed of 
the testimony of our Lord, nor of 
me His prisoner, but share with 
me in the sufferings for the gospel 
according to the power of God,

9 ան՝ որ մեզ փրկեց եւ իր սուրբ 
ժողովուրդը ըլլալու հրաւիրեց մեզ, 
ո՛չ թէ մեր արժանիքներուն համար, 
այլ՝ իր ծրագրին համաձայն եւ 
այն շնորհքին՝ որ մեզի տրուած 
էր Քրիստոս Յիսուսի միջոցաւ, 
յաւիտենական ժամանակներէն իսկ 
առաջ։

9 an՝ vor mez prgets yev ir soorp 
jhoghovoortŭ ŭllaloo hravirets 
mez, vo՛ch te mer arjhanikneroon 
hamar, ayl՝ ir dzrakrin 
hamatzayn yev ayn shnorhkin՝ 
vor mezi drvadz er Krisdos 
Hisoosi michotsav, havidenagan 
jhamanagneren isg aṙach:

9 who has saved us and called us 
with a holy calling, not according 
to our works, but according to His 
own purpose and grace which was 
given to us in Christ Jesus before 
time began,
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10 Այդ շնորհքը այժմ մեզի 
յայտնուեցաւ երեւումովը մեր Փրկչին՝ 
Յիսուս Քրիստոսի, որ մահուան 
իշխանութիւնը խափանեց եւ իր 
տուած աւետիսով անմահական 
կեանքը յայտնեց։

10 Ayt shnorhkŭ ayjhm mezi 
haydnvetsav yerevoomovŭ 
mer Prgchin՝ Hisoos Krisdosi, 
vor mahvan ishkhanootyoonŭ 
khapanets yev ir dvadz avedisov 
anmahagan gyankŭ haydnets:

10 but has now been revealed by 
the appearing of our Savior Jesus 
Christ, who has abolished death 
and brought life and immortality 
to light through the gospel,

11 Աստուած զիս առաքեալ եւ 
հեթանոսներուն ուսուցիչ կարգեց, 
որպէսզի այդ աւետիսը տամ անոնց.

11 Asdvadz zis aṙakyal yev 
hetanosneroon oosootsich garkets, 
vorbeszi ayt avedisŭ dam anonts.

11 to which I was appointed a 
preacher, an apostle, and a teacher 
of the Gentiles.

12 եւ ա՛յդ է պատճառը որ այս 
չարչարանքները կը կրեմ։ Բայց 
այդ չարչարանքները բնաւ զիս 
չեն վախցներ, որովհետեւ կը 
ճանչնամ Փրկիչս, որուն վստահած 
եմ, եւ համոզուած եմ՝ թէ ինք ինծի 
վստահուած այդ աւանդը պիտի 
պահէ մինչեւ դատաստանի օրը։

12 yev a՛yt e badjaṙŭ vor ays 
charcharanknerŭ gŭ grem: Payts 
ayt charcharanknerŭ pnav zis 
chen vakhtsner, vorovhedev 
gŭ janchnam Prgichs, voroon 
vsdahadz yem, yev hamozvadz 
yem՝ te ink indzi vsdahvadz 
ayt avantŭ bidi bahe minchev 
tadasdani orŭ:

12 For this reason I also suffer 
these things; nevertheless I am 
not ashamed, for I know whom I 
have believed and am persuaded 
that He is able to keep what I have 
committed to Him until that Day.

13 Դուն քեզի օրինակ ունեցիր այն 
ողջմիտ ուսուցումները որ ինձմէ 
լսեցիր, այն հաւատքով եւ սիրով՝ որ 
մենք՝ Քրիստոս Յիսուսի միացածներս 
ունինք։

13 Toon kezi orinag oonetsir ayn 
voghchmid oosootsoomnerŭ vor 
intzme lsetsir, ayn havadkov yev 
sirov՝ vor menk՝ Krisdos Hisoosi 
miatsadzners oonink:

13 Hold fast the pattern of sound 
words which you have heard from 
me, in faith and love which are in 
Christ Jesus.

14 Քեզի վստահուած բարի աւանդը 
պահէ Սուրբ Հոգիին օգնութեամբ, որ 
մեր մէջ կը բնակի։ ֍

14 Kezi vsdahvadz pari avantŭ 
bahe Soorp Hokiin oknootyamp, 
vor mer mech gŭ pnagi: ֍

14 That good thing which was 
committed to you, keep by the 
Holy Spirit who dwells in us. ֍
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Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի 
Յիսուսի Քրիստոսի ըստ Ղուկասու Յիսուսի Քրիստոսի ըստ Ղուկասու 

11.29-32 (ARWZ)11.29-32 (ARWZ)

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

11.29-32 (ARWZ)11.29-32 (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 

11:29-32 (NKJV)11:29-32 (NKJV)

29 Երբ ժողովուրդը սկսաւ խռնուիլ 
Յիսուսի շուրջ, անիկա սկսաւ ըսել.- 
Այս սերունդը չար սերունդ է. նշան 
կը խնդրէ, բայց Յովնան մարգարէին 
նշանէն զատ ուրիշ նշան պիտի 
չտրուի անոր։

29 Yerp jhoghovoortŭ sgsav 
khṙnvil Hisoosi shoorch, aniga 
sgsav ŭsel.- Ays seroontŭ char 
seroont e. nshan gŭ khntre, payts 
Hovnan markarein nshanen zad 
oorish nshan bidi chdrvi anor:

29 And while the crowds were 
thickly gathered together, He 
began to say, “This is an evil 
generation. It seeks a sign, and no 
sign will be given to it except the 
sign of Jonah the prophet.

30 Եւ ինչպէս Յովնան 
Նինուէացիներուն նշան եղաւ, 
նոյնպէս ալ Մարդու Որդին այս 
սերունդին նշան պիտի ըլլայ։

30 Yev inchbes Hovnan 
Ninveatsineroon nshan yeghav, 
nooynbes al Martoo Vortin ays 
seroontin nshan bidi ŭlla:

30 “For as Jonah became a sign to 
the Ninevites, so also the Son of 
Man will be to this generation.

31 Դատաստանի օրը Հարաւի 
թագուհին այս սերունդի մարդոց 
դիմաց պիտի կանգնի եւ պիտի 
դատապարտէ զիրենք, որովհետեւ 
անիկա իր հեռաւոր երկրէն եկաւ 
Սողոմոնի իմաստուն ուսուցումները 
լսելու համար։ Եւ ահա, Սողոմոնէն 
աւելի մեծ մէկը կայ հոս։

31 Tadasdani orŭ Haravi takoohin 
ays seroonti martots timats 
bidi gankni yev bidi tadabarde 
zirenk, vorovhedev aniga ir 
heṙavor yergren yegav Soghomoni 
imasdoon oosootsoomnerŭ lseloo 
hamar: Yev aha, Soghomonen aveli 
medz megŭ ga hos:

31 “The queen of the South will 
rise up in the judgment with 
the men of this generation and 
condemn them, for she came from 
the ends of the earth to hear the 
wisdom of Solomon; and indeed a 
greater than Solomon is here.

32 Դատաստանի օրը Նինուէացիները 
այս սերունդի մարդոց դիմաց պիտի 
կանգնին եւ պիտի դատապարտեն 
զիրենք, որովհետեւ անոնք Յովնանի 
քարոզութեամբ զղջացին իրենց 
մեղքերուն համար։ Եւ ահա, 
Յովնանէն աւելի մեծ մէկը կայ հոս։ ֍

32 Tadasdani orŭ Ninveatsinerŭ 
ays seroonti martots timats bidi 
ganknin yev bidi tadabarden 
zirenk, vorovhedev anonk Hovnani 
karozootyamp zghchatsin irents 
meghkeroon hamar: Yev aha, 
Hovnanen aveli medz megŭ ga 
hos: ֍

32 “The men of Nineveh will rise 
up in the judgment with this 
generation and condemn it, for 
they repented at the preaching of 
Jonah; and indeed a greater than 
Jonah is here. ֍


