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Դ. Շաբաթ զկնի Ս. Խաչի Դ. Շաբաթ զկնի Ս. Խաչի 
ԱԿԱԿ

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

Fourth Week after Holy Cross Fourth Week after Holy Cross 
Ayp-GenAyp-Gen

Պօղոս Առաքեալի Նամակը Պօղոս Առաքեալի Նամակը 
Գաղատացիներուն 1:1-10 (ARWZ)Գաղատացիներուն 1:1-10 (ARWZ)

Boghos Aṙakyali Namagŭ Boghos Aṙakyali Namagŭ 
Kaghadatsineroon 1:1-10 (ARWZ)Kaghadatsineroon 1:1-10 (ARWZ)

Letter of St. Paul the Apostle to the Letter of St. Paul the Apostle to the 
Galatians 1:1-10 (NKJV)Galatians 1:1-10 (NKJV)

1 Ես՝ Պօղոս, առաքեալ եղած՝ ո՛չ թէ 
մարդոց կողմէ, ո՛չ ալ ոեւէ մէկուն միջոցաւ, 
այլ Յիսուս Քրիստոսէ եւ Հօր Աստուծմէ՝ որ 
զայն մեռելներէն յարուցանեց,

1 Yes՝ Boghos, aṙakyal yeghadz՝ vo՛ch te 
martots goghme, vo՛ch al voyeve megoon 
michotsav, ayl Hisoos Krisdose yev 
Hor Asdoodzme՝ vor zayn meṙelneren 
harootsanets,

1 Paul, an apostle (not from men nor 
through man, but through Jesus Christ 
and God the Father who raised Him 
from the dead),

2 կը գրեմ ձեզի՝ Գաղատիայի 
եկեղեցիներուն, եւ ինծի կը միանան այն 
բոլոր եղբայրները, որոնք հետս են։

2 gŭ krem tzezi՝ Kaghadiayi 
yegeghetsineroon, yev indzi gŭ mianan 
ayn polor yeghpayrnerŭ, voronk heds 
yen:

2 and all the brethren who are with me, 
To the churches of Galatia:

3 Թող ձեզի շնորհք եւ խաղաղութիւն 
պարգեւեն Հայրն Աստուած եւ մեր Տէրը՝ 
Յիսուս Քրիստոս,

3 Togh tzezi shnorhk yev 
khaghaghootyoon barkeven Hayrn 
Asdvadz yev mer Derŭ՝ Hisoos Krisdos,

3 Grace to you and peace from God the 
Father and our Lord Jesus Christ,

4 որ իր անձը տուաւ մեր մեղքերուն համար, 
որպէսզի Աստուծոյ՝ մեր Հօրը կամքով մեզ 
ազատէ ներկայ չար աշխարհէն։

4 vor ir antzŭ dvav mer meghkeroon 
hamar, vorbeszi Asdoodzo՝ mer 
Horŭ gamkov mez azade nerga char 
ashkharhen:

4 who gave Himself for our sins, that He 
might deliver us from this present evil 
age, according to the will of our God and 
Father,

5 Յաւիտեանս յաւիտենից փա՜ռք Աստուծոյ։ 
Ամէն։

5 Havidyans havidenits pa՜ṙk Asdoodzo: 
Amen:

5 to whom be glory forever and ever. 
Amen.

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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6 Շատ կը զարմանամ, որ այդպէս շուտով 
կը լքէք Աստուծոյ Աւետարանը, որ 
ձեզ Քրիստոսի շնորհքին հրաւիրեց, եւ 
այլափոխուած աւետարանի մը ականջ կու 
տաք։

6 Shad gŭ zarmanam, vor aytbes 
shoodov gŭ lkek Asdoodzo Avedaranŭ, 
vor tzez Krisdosi shnorhkin hravirets, 
yev aylapokhvadz avedarani mŭ aganch 
goo dak:

6 I marvel that you are turning away 
so soon from Him who called you in the 
grace of Christ, to a different gospel,

7 Գիտցէք, որ չկա՛յ ուրիշ աւետարան։ 
Սակայն կան մարդիկ, որոնք ձեր միտքերը 
կը պղտորեն եւ կ’ուզեն Քրիստոսի 
Աւետարանը չարափոխել։

7 Kidtsek, vor chga՛ oorish avedaran: 
Sagayn gan martig, voronk tzer midkerŭ 
gŭ bghdoren yev g’oozen Krisdosi 
Avedaranŭ charapokhel:

7 which is not another; but there are 
some who trouble you and want to 
pervert the gospel of Christ.

8 Բայց ով որ մեր քարոզածէն տարբեր 
աւետարան մը քարոզէ ձեզի, ո՛վ ալ ըլլայ՝ 
նոյնիսկ մենք կամ երկինքէն հրեշտակ մը՝ 
անիծեալ ըլլայ։

8 Payts ov vor mer karozadzen darper 
avedaran mŭ karoze tzezi, o՛v al ŭlla՝ 
nooynisg menk gam yerginken hreshdag 
mŭ՝ anidzyal ŭlla:

8 But even if we, or an angel from 
heaven, preach any other gospel to you 
than what we have preached to you, let 
him be accursed.

9 Ահա ըսի եւ կը կրկնեմ. ով որ ձեզի 
աւանդուածէն տարբեր աւետարան մը 
քարոզէ՝ անիծեա՛լ ըլլայ։

9 Aha ŭsi yev gŭ grgnem. ov vor tzezi 
avantvadzen darper avedaran mŭ 
karoze՝ anidzya՛l ŭlla:

9 As we have said before, so now I say 
again, if anyone preaches any other 
gospel to you than what you have 
received, let him be accursed.

10 Միթէ մարդի՞կ հաւանութիւն պիտի տան 
իմ քարոզած Աւետարանիս համար, թէ 
Աստուած։ Միթէ ես մարդիկը սիրաշահելու 
համա՞ր կ’աշխատիմ։ Եթէ մարդիկը 
սիրաշահելու ետեւէ ըլլայի՝ Քրիստոսի 
ծառայ ըլլալէ կը դադրէի։ ֍

10 Mite marti՞g havanootyoon bidi dan 
im karozadz Avedaranis hamar, te 
Asdvadz: Mite yes martigŭ sirashaheloo 
hama՞r g’ashkhadim: Yete martigŭ 
sirashaheloo yedeve ŭllayi՝ Krisdosi 
dzaṙa ŭllale gŭ tatrei: ֍

10 For do I now persuade men, or 
God? Or do I seek to please men? For 
if I still pleased men, I would not be a 
bondservant of Christ. ֍
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Յիսուս Քրիստոսի Աւետարանը ըստ Յիսուս Քրիստոսի Աւետարանը ըստ 
Մարկոսի 12:1-12 (ARWZ)Մարկոսի 12:1-12 (ARWZ)

Hisoos Krisdosi Avedaranŭ ŭsd Hisoos Krisdosi Avedaranŭ ŭsd 
Margosi 12:1-12 (ARWZ)Margosi 12:1-12 (ARWZ)

Holy Gospel of Jesus Christ according Holy Gospel of Jesus Christ according 
to St. Mark 12:1-12 (NKJV)to St. Mark 12:1-12 (NKJV)

1 Յիսուս սկսաւ առակներով խօսիլ 
ժողովուրդին եւ ըսաւ. - Մէկը այգի մը 
տնկեց, չորս կողմէն ցանկապատեց, հնձանի 
համար փոսը փորեց, աշտարակ մըն ալ 
շինեց եւ զայն վարձու տուաւ մշակներու, 
իսկ ինք ուրիշ երկիր գնաց։

1 Hisoos sgsav aṙagnerov khosil 
jhoghovoortin yev ŭsav. - Megŭ ayki mŭ 
dngets, chors goghmen tsangabadets, 
hntzani hamar posŭ porets, ashdarag 
mŭn al shinets yev zayn vartzoo dvav 
mshagneroo, isg ink oorish yergir knats:

1 Then He began to speak to them in 
parables: “A man planted a vineyard and 
set a hedge around it, dug a place for 
the wine vat and built a tower. And he 
leased it to vinedressers and went into a 
far country.

2 Այգեկութքի ժամանակ ծառայ մը ղրկեց 
մշակներուն մօտ, որպէսզի այգիի բերքէն իր 
բաժինը առնէ մշակներէն։

2 Aykegootki jhamanag dzaṙa mŭ 
ghrgets mshagneroon mod, vorbeszi 
aykii perken ir pajhinŭ aṙne 
mshagneren:

2 “Now at vintage-time he sent a servant 
to the vinedressers, that he might 
receive some of the fruit of the vineyard 
from the vinedressers.

3 Մշակները ծառան բռնեցին, ծեծեցին եւ 
ձեռնունայն ետ ղրկեցին։

3 Mshagnerŭ dzaṙan pṙnetsin, 
dzedzetsin yev tzeṙnoonayn yed 
ghrgetsin:

3 “And they took him and beat him and 
sent him away empty-handed.

4 Ապա ուրիշ ծառայ մը ղրկեց. բայց 
մշակները անոր գլուխը վիրաւորեցին եւ 
անպատուելով ետ ղրկեցին։

4 Aba oorish dzaṙa mŭ ghrgets. payts 
mshagnerŭ anor klookhŭ viravoretsin 
yev anbadvelov yed ghrgetsin:

4 “Again he sent them another servant, 
and at him they threw stones, wounded 
him in the head, and sent him away 
shamefully treated.

5 Ուրիշ ծառայ մըն ալ ղրկեց, եւ այս 
անգամ մշակները սպաննեցին զայն։ Այգիին 
տէրը ուրիշ ծառաներ ալ ղրկեց, սակայն 
մշակները անոնցմէ ոմանք ծեծեցին եւ 
ոմանք ալ սպաննեցին։

5 Oorish dzaṙa mŭn al ghrgets, yev ays 
ankam mshagnerŭ sbannetsin zayn: 
Aykiin derŭ oorish dzaṙaner al ghrgets, 
sagayn mshagnerŭ anontsme vomank 
dzedzetsin yev vomank al sbannetsin:

5 “And again he sent another, and him 
they killed; and many others, beating 
some and killing some.

6 Այգիին տիրոջ համար միակ անձը որ կը 
մնար՝ իր սիրելի որդին էր։ Ամենէն վերջը 
զայն ղրկեց մշակներուն մօտ, մտածելով. 
«Թերեւս իմ որդիէս պատկառին»։

6 Aykiin diroch hamar miag antzŭ vor 
gŭ mnar՝ ir sireli vortin er: Amenen 
verchŭ zayn ghrgets mshagneroon 
mod, mdadzelov. «Terevs im vorties 
badgaṙin»:

6 “Therefore still having one son, his 
beloved, he also sent him to them last, 
saying, ‘They will respect my son.’

7 Բայց մշակները երբ տեսան որդին, որ կու 
գայ, իրարու ըսին. «Ասիկա է ժառանգորդը, 
եկէք սպաննենք զայն, որպէսզի 
ժառանգութիւնը մեզի մնայ»։

7 Payts mshagnerŭ yerp desan vortin, 
vor goo ka, iraroo ŭsin. «Asiga e 
jhaṙankortŭ, yegek sbannenk zayn, 
vorbeszi jhaṙankootyoonŭ mezi mna»:

7 “But those vinedressers said among 
themselves, ‘This is the heir. Come, let 
us kill him, and the inheritance will be 
ours.’
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8 Ապա բռնեցին զայն, սպաննեցին եւ 
դիակը այգիէն դուրս նետեցին։

8 Aba pṙnetsin zayn, sbannetsin yev 
tiagŭ aykien toors nedetsin:

8 “So they took him and killed him and 
cast him out of the vineyard.

9 Հիմա, այգիին տէրը ի՞նչ պիտի ընէ 
մշակներուն։ Անշուշտ պիտի գայ, սպաննէ 
մշակները եւ այգին յանձնէ ուրիշներու։

9 Hima, aykiin derŭ i՞nch bidi ŭne 
mshagneroon: Anshooshd bidi ka, 
sbanne mshagnerŭ yev aykin hantzne 
oorishneroo:

9 “Therefore what will the owner of the 
vineyard do? He will come and destroy 
the vinedressers, and give the vineyard 
to others.

10 Արդարեւ, Սուրբ գիրքերուն մէջ չէ՞ք 
կարդացած.- «Այն քարը որ շինողները 
մերժեցին գործածել, յետոյ անկիւնաքար 
եղաւ։

10 Artarev, Soorp kirkeroon mech 
che՞k gartatsadz.- «Ayn karŭ vor 
shinoghnerŭ merjhetsin kordzadzel, 
hedo angyoonakar yeghav:

10 “Have you not even read this 
Scripture: ‘The stone which the 
builders rejected Has become the chief 
cornerstone.

11 Ասիկա Տէրը կատարեց, ու մեր աչքերուն 
սքանչելի է»։

11 Asiga Derŭ gadarets, oo mer 
achkeroon skancheli e»:

11 This was the LORD's doing, And it is 
marvelous in our eyes’?”

12 Հրեայ ղեկավարները հասկնալով որ 
իրենց համար ըսաւ առակը, ուզեցին 
ձերբակալել Յիսուսը, բայց ժողովուրդէն 
վախնալով ձգեցին գացին։ ֍

12 Hrya ghegavarnerŭ hasgnalov vor 
irents hamar ŭsav aṙagŭ, oozetsin 
tzerpagalel Hisoosŭ, payts jhoghovoorten 
vakhnalov tzketsin katsin: ֍

12 And they sought to lay hands on 
Him, but feared the multitude, for 
they knew He had spoken the parable 
against them. So they left Him and went 
away. ֍


