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

2022‑02‑16 2022‑02‑16 2022‑02‑16

Չորեքշաբթի Chorekshapti Wednesday

ԴՁ TTz Ta Tsa

Պահք Bahk Fast

Ընթերցուածս Պօղոս Առաքեալի Ընթերցուածս Պօղոս Առաքեալի 
՚ի Տիմոթէոս երկրորդ թղթոյն ՚ի Տիմոթէոս երկրորդ թղթոյն 

3.16‑4.8 (ARWZ)3.16‑4.8 (ARWZ)

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

3.16‑4.8 (ARWZ)3.16‑4.8 (ARWZ)

A Reading from the Second A Reading from the Second 
Epistle of Apostle Paul to Epistle of Apostle Paul to 
Timothy Timothy 3:16‑4:8 (NKJV)3:16‑4:8 (NKJV)

16 Աստուծոյ ներշնչումով գրուած 
բոլոր Սուրբ գիրքերը օգտակար են՝ 
թէ՛ ճշմարտութիւնը ուսուցանելու 
եւ թէ՛ սխալը հերքելու, մարդս ճիշդ 
ճամբու մէջ դնելու եւ արդար կեանքի 
մը դաստիարակութիւնը տալու 
համար.

16 Asdoodzo nershnchoomov 
krvadz polor Soorp kirkerŭ 
okdagar yen՝ te՛ jshmardootyoonŭ 
oosootsaneloo yev te՛ skhalŭ 
herkeloo, marts jisht jampoo 
mech tneloo yev artar gyanki mŭ 
tasdiaragootyoonŭ daloo hamar.

16 All Scripture is given by 
inspiration of God, and is 
profitable for doctrine, for reproof, 
for correction, for instruction in 
righteousness,

17 որպէսզի Աստուծոյ նուիրուած 
մարդը կատարեալ ըլլայ, ամէն 
տեսակի բարի գործերու պատրաստ։

17 vorbeszi Asdoodzo nvirvadz 
martŭ gadaryal ŭlla, amen desagi 
pari kordzeroo badrasd:

17 that the man of God may be 
complete, thoroughly equipped for 
every good work.

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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1 Ուստի, հետեւեալ պատուէրը կու 
տամ քեզի՝ Աստուծոյ եւ Յիսուս 
Քրիստոսի ներկայութեան, որ 
ողջերն ու մեռածները պիտի դատէ 
իր յայտնութեան օրը, երբ իր 
թագաւորութեամբը գայ.‑

1 Oosdi, hedevyal badverŭ goo 
dam kezi՝ Asdoodzo yev Hisoos 
Krisdosi nergayootyan, vor 
voghchern oo meṙadznerŭ bidi 
tade ir haydnootyan orŭ, yerp ir 
takavorootyampŭ ka.‑

1 I charge you therefore before God 
and the Lord Jesus Christ, who 
will judge the living and the dead 
at His appearing and His kingdom:

2 Աստուծոյ խօսքը քարոզէ եւ 
զայն յայտարարէ ամէն առիթով, 
առանց պատեհութիւնը կամ 
անպատեհութիւնը խորհելու, 
սխալները ուղղէ, եւ սաստէ կամ 
յորդորէ՝ մեծ համբերատարութեամբ 
ուսուցանելով։

2 Asdoodzo khoskŭ karoze yev 
zayn haydarare amen aṙitov, 
aṙants badehootyoonŭ gam 
anbadehootyoonŭ khorheloo, 
skhalnerŭ ooghghe, yev sasde gam 
hortore՝ medz hamperadarootyamp 
oosootsanelov:

2 Preach the word! Be ready 
in season and out of season. 
Convince, rebuke, exhort, with all 
longsuffering and teaching.

3 Որովհետեւ ժամանակ պիտի գայ, 
երբ մարդիկ ականջ պիտի չկախեն 
առողջ վարդապետութեան, այլ՝ 
իրենց սեփական ցանկութիւններուն 
համապատասխանող եւ զիրենք 
հաճոյացնող բաներու մասին խօսող 
ուսուցիչներ պիտի փնտռեն։

3 Vorovhedev jhamanag bidi ka, 
yerp martig aganch bidi chgakhen 
aṙoghch vartabedootyan, ayl՝ 
irents sepagan tsangootyoonneroon 
hamabadaskhanogh yev zirenk 
hajooyatsnogh paneroo masin 
khosogh oosootsichner bidi pndṙen:

3 For the time will come when they 
will not endure sound doctrine, 
but according to their own desires, 
because they have itching ears, 
they will heap up for themselves 
teachers;

4 Պիտի չուզեն ճշմարտութիւնը լսել, 
եւ առասպելներու ականջ տալով 
պիտի կորսուին։

4 Bidi choozen jshmardootyoonŭ 
lsel, yev aṙasbelneroo aganch dalov 
bidi gorsvin:

4 and they will turn their ears 
away from the truth, and be 
turned aside to fables.
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5 Բայց դուն միշտ արթուն եղիր, 
նեղութիւններու համբերէ, 
աւետարանիչի քու գործդ ըրէ եւ 
ծառայութիւնդ իր աւարտին հասցուր։

5 Payts toon mishd artoon yeghir, 
neghootyoonneroo hampere, 
avedaranichi koo kordzt ŭre 
yev dzaṙayootyoont ir avardin 
hastsoor:

5 But you be watchful in all things, 
endure afflictions, do the work of 
an evangelist, fulfill your ministry.

6 Որովհետեւ ես արդէն իսկ կեանքս 
իբրեւ զոհ Աստուծոյ նուիրած եմ եւ 
այս աշխարհէն մեկնումիս ժամանակն 
ալ մօտեցած է։

6 Vorovhedev yes arten isg gyanks 
iprev zoh Asdoodzo nviradz yem 
yev ays ashkharhen megnoomis 
jhamanagn al modetsadz e:

6 For I am already being poured 
out as a drink offering, and the 
time of my departure is at hand.

7 Բարի պատերազմը մղեցի, կեանքիս 
ընթացքը աւարտեցի, հաւատքը 
պահեցի։

7 Pari baderazmŭ mghetsi, 
gyankis ŭntatskŭ avardetsi, 
havadkŭ bahetsi:

7 I have fought the good fight, I 
have finished the race, I have kept 
the faith.

8 Ասկէ ետք ինծի կը մնայ միայն 
սպասել արդարութեան պսակին, 
որ Տէրը, արդար Դատաւորը, 
իբրեւ հատուցում՝ ինծի պիտի տայ 
դատաստանի օրը։ Եւ պիտի տայ ո՛չ 
միայն ինծի, այլ նաեւ բոլոր անոնց՝ 
որոնք սիրով կը սպասեն Տիրոջ 
յայտնուելուն։ ֍

8 Asge yedk indzi gŭ mna miayn 
sbasel artarootyan bsagin, vor 
Derŭ, artar Tadavorŭ, iprev 
hadootsoom՝ indzi bidi da 
tadasdani orŭ: Yev bidi da vo՛ch 
miayn indzi, ayl nayev polor 
anonts՝ voronk sirov gŭ sbasen 
Diroch haydnveloon: ֍

8 Finally, there is laid up for me 
the crown of righteousness, which 
the Lord, the righteous Judge, will 
give to me on that Day, and not to 
me only but also to all who have 
loved His appearing. ֍
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Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի 
Յիսուսի Քրիստոսի ըստ Յովհաննու Յիսուսի Քրիստոսի ըստ Յովհաննու 

7.1‑13 (ARWZ)7.1‑13 (ARWZ)

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

7.1‑13 (ARWZ)7.1‑13 (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 

7:1‑13 (NKJV)7:1‑13 (NKJV)

1 Ասկէ ետք Յիսուս Գալիլեայի մէջ կը 
շրջէր, քանի չէր ուզեր Հրէաստանի 
մէջ շրջիլ, որովհետեւ Հրեայ 
ղեկավարները կ’ուզէին սպաննել 
զինք։

1 Asge yedk Hisoos Kalilyai 
mech gŭ shrcher, kani cher 
oozer Hreasdani mech shrchil, 
vorovhedev Hrya ghegavarnerŭ 
g’oozein sbannel zink:

1 After these things Jesus walked 
in Galilee; for He did not want to 
walk in Judea, because the Jews 
sought to kill Him.

2 Երբ Հրեաներու Տաղաւարահարաց 
տօնը մօտեցաւ,

2 Yerp Hryaneroo 
Daghavaraharats donŭ modetsav,

2 Now the Jews’ Feast of 
Tabernacles was at hand.

3 Յիսուսի եղբայրները ըսին իրեն.‑ 
Հոսկէ ել եւ Հրէաստան գնա, 
որպէսզի հետեւորդներդ ալ տեսնեն 
քու կատարած գործերդ։

3 Hisoosi yeghpayrnerŭ ŭsin 
iren.‑ Hosge yel yev Hreasdan kna, 
vorbeszi hedevortnert al desnen 
koo gadaradz kordzert:

3 His brothers therefore said to 
Him, “Depart from here and go 
into Judea, that Your disciples also 
may see the works that You are 
doing.

4 Որովհետեւ ով որ կ’ուզէ 
հրապարակի վրայ յայտնի ըլլալ՝ 
գաղտնաբար չի գործեր։ Քանի դուն 
այս գործերը կը կատարես, դուն քեզ 
ճանչցուր աշխարհին։

4 Vorovhedev ov vor g’ooze 
hrabaragi vra haydni ŭllal՝ 
kaghdnapar chi kordzer: Kani toon 
ays kordzerŭ gŭ gadares, toon kez 
janchtsoor ashkharhin:

4 “For no one does anything in 
secret while he himself seeks to 
be known openly. If You do these 
things, show Yourself to the 
world.”

5 Որովհետեւ նոյնիսկ եղբայրները 
տակաւին չէին հաւատացած իրեն։

5 Vorovhedev nooynisg 
yeghpayrnerŭ dagavin chein 
havadatsadz iren:

5 For even His brothers did not 
believe in Him.
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6 Յիսուս ըսաւ անոնց.‑ Ժամանակս 
դեռ չէ հասած, բայց ձեզի համար 
ժամանակի հարց չկայ։

6 Hisoos ŭsav anonts.‑ Jhamanags 
teṙ che hasadz, payts tzezi hamar 
jhamanagi harts chga:

6 Then Jesus said to them, “My 
time has not yet come, but your 
time is always ready.

7 Աշխարհը ձեզ չի կրնար ատել, բայց 
զիս կ’ատէ, որովհետեւ աշխարհի 
մասին երբ կը խօսիմ՝ կը վկայեմ թէ 
մարդոց գործերը չար են։

7 Ashkharhŭ tzez chi grnar 
adel, payts zis g’ade, vorovhedev 
ashkharhi masin yerp gŭ khosim՝ 
gŭ vgayem te martots kordzerŭ 
char yen:

7 “The world cannot hate you, but 
it hates Me because I testify of it 
that its works are evil.

8 Դուք գացէ՛ք տօնակատարութեան. 
ես չեմ երթար, որովհետեւ 
ժամանակս տակաւին չէ հասած։

8 Took katse՛k donagadarootyan. 
yes chem yertar, vorovhedev 
jhamanags dagavin che hasadz:

8 “You go up to this feast. I am not 
yet going up to this feast, for My 
time has not yet fully come.”

9 Ասիկա ըսաւ եւ մնաց Գալիլեա։ 9 Asiga ŭsav yev mnats Kalilya: 9 When He had said these things 
to them, He remained in Galilee.

10 Բայց իր եղբայրները երթալէ ետք՝ 
ինք ալ գնաց տօնակատարութեան, 
ո՛չ թէ բացայայտ կերպով, այլ՝ 
ծածուկ։

10 Payts ir yeghpayrnerŭ 
yertale yedk՝ ink al knats 
donagadarootyan, vo՛ch te 
patsahayd gerbov, ayl՝ dzadzoog:

10 But when His brothers had 
gone up, then He also went up to 
the feast, not openly, but as it were 
in secret.

11 Տօնակատարութեան ատեն 
Հրեայ ղեկավարները Երուսաղէմի 
մէջ Յիսուսը կը փնտռէին եւ կը 
հարցնէին.‑ Ո՞ւր է։

11 Donagadarootyan aden Hrya 
ghegavarnerŭ Yeroosaghemi 
mech Hisoosŭ gŭ pndṙein yev gŭ 
hartsnein.‑ O՞or e:

11 Then the Jews sought Him at 
the feast, and said, “Where is He?”
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12 Ժողովուրդին մէջ իր մասին 
շշուկ ինկաւ։ Ոմանք կ’ըսէին.‑ Լաւ 
մարդ է։ Իսկ ուրիշներ կ’ըսէին.‑ Ո՛չ, 
ընդհակառակը, ժողովուրդը կը 
մոլորեցնէ։

12 Jhoghovoortin mech ir masin 
shshoog ingav: Vomank g’ŭsein.‑ 
Lav mart e: Isg oorishner g’ŭsein.‑ 
Vo՛ch, ŭnthagaṙagŭ, jhoghovoortŭ 
gŭ moloretsne:

12 And there was much 
complaining among the people 
concerning Him. Some said, “He 
is good”; others said, “No, on the 
contrary, He deceives the people.”

13 Բայց ոչ ոք համարձակ կը խօսէր 
իր մասին, Հրեայ ղեկավարներէն 
վախնալով։ ֍

13 Payts voch vok hamartzag 
gŭ khoser ir masin, Hrya 
ghegavarneren vakhnalov: ֍

13 However, no one spoke openly 
of Him for fear of the Jews. ֍


