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Ե. Շաբաթ զկնի Ս. Խաչի Ե. Շաբաթ զկնի Ս. Խաչի 
ԱՁԱՁ

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

Fifth Week after Holy Cross Fifth Week after Holy Cross 
Ayp-TsaAyp-Tsa

Պօղոս Առաքեալի Նամակը Պօղոս Առաքեալի Նամակը 
Գաղատացիներուն 2.11-20 Գաղատացիներուն 2.11-20 

(ARWZ)(ARWZ)

Boghos Aṙakyali Namagŭ Boghos Aṙakyali Namagŭ 
Kaghadatsineroon 2.11-20 Kaghadatsineroon 2.11-20 

(ARWZ)(ARWZ)

Letter of St. Paul the Apostle to Letter of St. Paul the Apostle to 
the Galatians 2.11-20 (NKJV)the Galatians 2.11-20 (NKJV)

11 Եւ երբ Կեփաս Անտիոք եկաւ եւ 
մեղադրելի ընթացքի մէջ էր, իրեն 
դէմ կեցայ։

11 Yev yerp Gepas Andiok yegav 
yev meghatreli ŭntatski mech er, 
iren tem getsa։

11 Now when Peter had come to 
Antioch, I withstood him to his 
face, because he was to be blamed;

12 Որովհետեւ, մինչեւ Յակոբոսի 
քովէն քանի մը հոգիի գալը՝ 
հեթանոսութենէ դարձածներուն 
հետ սեղան կը նստէր, առանց 
խտրութիւն դնելու։ Բայց անոնց 
գալէն ետք զատուեցաւ եւ ինքզինք 
հեթանոսներէն հեռու կը պահէր, 
վախնալով թլփատութեան 
կողմնակիցներէն։

12 Vorovhedev, minchev Hagoposi 
koven kani mŭ hokii kalŭ՝ 
hetanosootene tartzadzneroon 
hed seghan gŭ nsder, aṙants 
khdrootyoon tneloo: Payts 
anonts kalen yedk zadvetsav yev 
inkzink hetanosneren heṙoo gŭ 
baher, vakhnalov tlpadootyan 
goghmnagitsneren:

12 for before certain men came 
from James, he would eat with the 
Gentiles; but when they came, he 
withdrew and separated himself, 
fearing those who were of the 
circumcision.

13 Միւս Հրեայ եղբայրները եւս 
Կեփասի կեղծաւոր ընթացքին 
հետեւեցան. նոյնիսկ Բառնաբաս 
տարուեցաւ եւ հետեւեցաւ անոնց 
կեղծաւոր ընթացքին։

13 Myoos Hrya yeghpayrnerŭ 
yevs Gepasi geghdzavor ŭntatskin 
hedevetsan. nooynisg Paṙnapas 
darvetsav yev hedevetsav anonts 
geghdzavor ŭntatskin:

13 And the rest of the Jews also 
played the hypocrite with him, so 
that even Barnabas was carried 
away with their hypocrisy.

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 2 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

14 Երբ տեսայ թէ Աւետարանի 
ճշմարտութեան ուղիղ ճամբուն 
մէջ չեն, բոլորին ներկայութեան 
ըսի Կեփասին. «Եթէ դուն Հրեայ 
ըլլալով հանդերձ ազատ կը զգաս 
հեթանոսներուն պէս ապրելու, 
փոխանակ Հրեայի մը պէս ապրելու, 
ի՞նչպէս կը ստիպես որ հեթանոսները 
Հրեայի պէս ապրին»։

14 Yerp desa te Avedarani 
jshmardootyan ooghigh jampoon 
mech chen, polorin nergayootyan 
ŭsi Gepasin. «Yete toon Hrya 
ŭllalov hantertz azad gŭ zkas 
hetanosneroon bes abreloo, 
pokhanag Hryai mŭ bes abreloo, 
i՞nchbes gŭ sdibes vor hetanosnerŭ 
Hryai bes abrin»:

14 But when I saw that they were 
not straightforward about the 
truth of the gospel, I said to Peter 
before them all, “If you, being a 
Jew, live in the manner of Gentiles 
and not as the Jews, why do you 
compel Gentiles to live as Jews?

15 Մենք՝ որ ծնունդով Հրեայ ենք եւ 
ո՛չ թէ Աստուծոյ Օրէնքը չճանչցող 
«մեղաւոր հեթանոսներ», ինչպէս 
մենք զանոնք կը կոչենք,

15 Menk՝ vor dznoontov Hrya 
yenk yev vo՛ch te Asdoodzo 
Orenkŭ chjanchtsogh «meghavor 
hetanosner», inchbes menk zanonk 
gŭ gochenk,

15 “We who are Jews by nature, 
and not sinners of the Gentiles,

16 գիտենք՝ թէ ոեւէ մարդ 
չ’արդարանար Օրէնքը գործադրելով, 
այլ միայն Յիսուս Քրիստոսի 
հաւատալով։ Եւ մենք ալ Քրիստոս 
Յիսուսի հաւատացինք՝ որպէսզի 
Քրիստոսի մեր հաւատալովը 
արդարանանք եւ ո՛չ թէ Օրէնքը 
գործադրելով. որովհետեւ Օրէնքի 
գործադրութեամբ ոեւէ մէկը պիտի 
չարդարանայ։

16 kidenk՝ te voyeve mart 
ch’artaranar Orenkŭ kordzatrelov, 
ayl miayn Hisoos Krisdosi 
havadalov: Yev menk al Krisdos 
Hisoosi havadatsink՝ vorbeszi 
Krisdosi mer havadalovŭ 
artaranank yev vo՛ch te Orenkŭ 
kordzatrelov. vorovhedev Orenki 
kordzatrootyamp voyeve megŭ bidi 
chartarana։

16 “knowing that a man is not 
justified by the works of the law 
but by faith in Jesus Christ, even 
we have believed in Christ Jesus, 
that we might be justified by faith 
in Christ and not by the works of 
the law; for by the works of the law 
no flesh shall be justified.

17 Իսկ եթէ Քրիստոսով արդարանալ 
ուզելով՝ մենք ալ հեթանոսներուն 
պէս «մեղաւոր» եղած եղանք, ինչպէս 
ոմանք կ’ըսեն, ուրեմն Քրիստոս մեզ 
մեղքի՞ առաջնորդած եղաւ։ Բնա՛ւ 
երբեք։

17 Isg yete Krisdosov artaranal 
oozelov՝ menk al hetanosneroon 
bes «meghavor» yeghadz yeghank, 
inchbes vomank g’ŭsen, ooremn 
Krisdos mez meghki՞ aṙachnortadz 
yeghav: Pna՛v yerpek:

17 “But if, while we seek to be 
justified by Christ, we ourselves 
also are found sinners, is Christ 
therefore a minister of sin? 
Certainly not!
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18 Ընդհակառակը, եթէ 
վերստին կեանքի կոչեմ Օրէնքին 
պահանջքները, որոնք արդէն 
մէկ կողմ դրի, Օրէնքին դիմաց ես 
ինքզինքս յանցաւոր կը դարձնեմ։

18 Ŭnthagaṙagŭ, yete versdin 
gyanki gochem Orenkin 
bahanchknerŭ, voronk arten meg 
goghm tri, Orenkin timats yes 
inkzinks hantsavor gŭ tartznem:

18 “For if I build again those 
things which I destroyed, I make 
myself a transgressor.

19 Բայց այլեւս ես մեռած եմ Օրէնքին 
համար, որ զիս սպաննեց, որպէսզի 
Աստուծոյ համար ապրիմ։

19 Payts aylevs yes meṙadz yem 
Orenkin hamar, vor zis sbannets, 
vorbeszi Asdoodzo hamar abrim:

19 “For I through the law died to 
the law that I might live to God.

20 Այո՛, Քրիստոսի հետ խաչին վրայ 
մեռայ եւ այլեւս կենդանի եմ. ես 
չէ որ կ’ապրիմ, այլ՝ Քրիստոս է որ 
կ’ապրի իմ մէջս։ Այս կեանքը, որ 
այժմ կ’ապրիմ մարմնով, կ’ապրիմ՝ 
հաւատալով Աստուծոյ Որդիին, որ 
զիս սիրեց եւ իր կեանքը զոհեց ինծի 
համար։ ֍

20 Ayo՛, Krisdosi hed khachin vra 
meṙa yev aylevs gentani yem. yes 
che vor g’abrim, ayl՝ Krisdos e vor 
g’abri im mechs: Ays gyankŭ, vor 
ayjhm g’abrim marmnov, g’abrim՝ 
havadalov Asdoodzo Vortiin, vor 
zis sirets yev ir gyankŭ zohets 
indzi hamar: ֍

20 “I have been crucified with 
Christ; it is no longer I who live, 
but Christ lives in me; and the 
life which I now live in the flesh 
I live by faith in the Son of God, 
who loved me and gave Himself for 
me. ֍
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Յիսուս Քրիստոսի Աւետարանը ըստ Յիսուս Քրիստոսի Աւետարանը ըստ 
Մարկոսի 13.14-23 (ARWZ)Մարկոսի 13.14-23 (ARWZ)

Hisoos Krisdosi Avedaranŭ ŭsd Hisoos Krisdosi Avedaranŭ ŭsd 
Margosi 13.14-23 (ARWZ)Margosi 13.14-23 (ARWZ)

Holy Gospel of Jesus Christ Holy Gospel of Jesus Christ 
according to St. Mark 13.14-23 according to St. Mark 13.14-23 

(NKJV)(NKJV)

14 Երբ տեսնէք «Աւերուածին 
սրբապղծութիւնը», կանգնած հոն՝ 
ուր պէտք չէր կանգնէր (կարդացողը 
թող հասկնա՛յ), այն ատեն անոնք 
որոնք Հրէաստանի մէջ են՝ թող 
լեռները փախչին,

14 Yerp desnek «Avervadzin 
srpabghdzootyoonŭ», ganknadz 
hon՝ oor bedk cher gankner 
(gartatsoghŭ togh hasgna՛), ayn 
aden anonk voronk Hreasdani 
mech yen՝ togh leṙnerŭ pakhchin,

14 “So when you see the 
‘abomination of desolation,’ spoken 
of by Daniel the prophet, standing 
where it ought not” (let the reader 
understand), “then let those who 
are in Judea flee to the mountains.

15 ան որ տանիքն է՝ վար իջնելէ ետք 
թող տուն չմտնէ բան մը առնելու 
համար,

15 an vor danikn e՝ var ichnele 
yedk togh doon chmdne pan mŭ 
aṙneloo hamar,

15 “Let him who is on the housetop 
not go down into the house, nor 
enter to take anything out of his 
house.

16 ան որ արտն է՝ թող ետ չդառնայ 
իր վերարկուն առնելու համար։

16 an vor ardn e՝ togh yed chtaṙna 
ir verargoon aṙneloo hamar:

16 “And let him who is in the field 
not go back to get his clothes.

17 Այդ օրերուն՝ վա՛յ է եկեր յղիներուն 
եւ ստնտու կիներուն։

17 Ayt oreroon՝ va՛y e yeger 
hghineroon yev sdndoo gineroon:

17 “But woe to those who are 
pregnant and to those who are 
nursing babies in those days!

18 Աղօթեցէք որ ձեր փախուստը 
ձմեռ օրով չպատահի։

18 Aghotetsek vor tzer pakhoosdŭ 
tzmeṙ orov chbadahi:

18 “And pray that your flight may 
not be in winter.

19 Այն օրերը այնպիսի՛ նեղութեան 
օրեր պիտի ըլլան, որոնց նմանը 
աշխարհի ստեղծագործութեան 
սկիզբէն մինչեւ այսօր չէ պատահած 
եւ ոչ ալ պիտի պատահի։

19 Ayn orerŭ aynbisi՛ neghootyan 
orer bidi ŭllan, voronts nmanŭ 
ashkharhi sdeghdzakordzootyan 
sgizpen minchev aysor che 
badahadz yev voch al bidi badahi:

19 “For in those days there will be 
tribulation, such as has not been 
since the beginning of the creation 
which God created until this time, 
nor ever shall be.
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20 Եւ եթէ Աստուած իր 
ընտրեալներուն համար այդ օրերուն 
թիւը նուազեցուցած չըլլար՝ ո՛չ 
մէկը պիտի փրկուէր։ Բայց իր 
ընտրեալներուն համար Աստուած 
այդ օրերը նուազեցուց։

20 Yev yete Asdvadz ir 
ŭndryalneroon hamar ayt oreroon 
tivŭ nvazetsootsadz chŭllar՝ 
vo՛ch megŭ bidi prgver: Payts ir 
ŭndryalneroon hamar Asdvadz ayt 
orerŭ nvazetsoots:

20 “And unless the Lord had 
shortened those days, no flesh 
would be saved; but for the 
elect's sake, whom He chose, He 
shortened the days.

21 Այն ատեն, երբ մէկը ձեզի ըսէ՝ 
«Ահաւասիկ հոս է Քրիստոսը», կամ 
ըսէ՝ «Ահա հոն է», մի՛ հաւատաք,

21 Ayn aden, yerp megŭ tzezi ŭse՝ 
«Ahavasig hos e Krisdosŭ», gam 
ŭse՝ «Aha hon e», mi՛ havadak,

21 “Then if anyone says to you, 
‘Look, here is the Christ!’ or, ‘Look, 
He is there!’ do not believe it.

22 որովհետեւ սուտ քրիստոսներ եւ 
սուտ մարգարէներ պիտի յայտնուին 
եւ նշաններ ու հրաշքներ կատարելով՝ 
պիտի մոլորեցնեն, եթէ կարենան, 
նոյնիսկ Աստուծոյ ընտրեալները։

22 vorovhedev sood krisdosner yev 
sood markarener bidi haydnvin 
yev nshanner oo hrashkner 
gadarelov՝ bidi moloretsnen, 
yete garenan, nooynisg Asdoodzo 
ŭndryalnerŭ:

22 “For false christs and false 
prophets will rise and show signs 
and wonders to deceive, if possible, 
even the elect.

23 Բայց դուք զգո՛յշ եղէք։ Ահաւասիկ 
ամէն ինչ սկիզբէն ըսի ձեզի։ ֍

23 Payts took zko՛oysh yeghek: 
Ahavasig amen inch sgizpen ŭsi 
tzezi: ֍

23 “But take heed; see, I have told 
you all things beforehand. ֍


