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Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ (Սղ. ՂԹ) Alleluia՜: Alleluia՜Alleluia՜: Alleluia՜: (Sgh. 99) Alleluia՜: Alleluia՜Alleluia՜: Alleluia՜: (Ps. 99)

Աղաղակեցէ՛ք առ Տէր, ամենա՛յն 
երկիր, ծառայեցէ՛ք Տեառն 
ուրախութեամբ։

Aghaghagetse՛k aṙ Der, amena՛yn 
yergir, dzaṙayetse՛k Dyaṙn 
oorakhootyamp:

Make a shout to the Lord, all 
lands; serve the Lord with 
gladness.

Մտէ՛ք առաջի Նորա ցնծութեամբ, 
ծաներո՛ւք, զի Նա է Տէր Աստուած 
մեր։

Mde՛k aṙachi Nora tsndzootyamp, 
dzanero՛ok, zi Na e Der Asdvadz 
mer:

Enter into his presence with joy; 
know that he is the Lord our God.

Նա արար զմեզ, եւ ոչ մեք էաք, մեք՝ 
ժողովուրդք եւ խաշն արօտի Նորա։

Na arar zmez, yev voch mek eak, 
mek՝ jhoghovoortk yev khashn 
arodi Nora:

It is he who made us and we were 
not by ourselves; we are his people 
and the sheep of his pasture.

Մտէ՛ք ընդ դրունս Նորա 
խոստովանութեամբ եւ 
օրհնութեամբ՝ ի յարկս Նորա։

Mde՛k ŭnt troons Nora 
khosdovanootyamp yev 
orhnootyamp՝ i hargs Nora:

Enter into his gates with 
thanksgiving; and into his courts 
with praise.

Խոստովա՛ն եղերուք Տեառն եւ 
օրհնեցէ՛ք զանուն Նորա։

Khosdova՛n yegherook Dyaṙn yev 
orhnetse՛k zanoon Nora:

Be thankful to the Lord; and bless 
his name.

Քաղցր է Տէր, յաւիտեան է 
ողորմութիւն Նորա, ազգէ մինչեւ 
յազգ է ճշմարտութիւն Նորա։

Kaghtsr e Der, havidyan e 
voghormootyoon Nora, azke 
minchev hazk e jshmardootyoon 
Nora:

The Lord is gracious, his mercy is 
everlasting; and his truth endures 
from generation to generation.

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, Pa՜ṙk Hor yev Vortvo yev Hokvooyn 
Srpo,

Glory to the Father and to the Son 
and to the Holy Spirit,

Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս 
յաւիտենից։ Ամէն։ ֍

Ayjhm yev mishd yev havidyans 
havidenits: Amen: ֍

Now and always and unto the ages 
of ages. Amen. ֍

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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Երկիւղացութեամբ լուարուք սրբոյ Երկիւղացութեամբ լուարուք սրբոյ 
աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի որ աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի որ 

ըստ Ղուկասու ըստ Ղուկասու 15.1‑32 (ARWZ)

Yergyooghatsootyamp lvarook Yergyooghatsootyamp lvarook 
srpo avedaranis Hisoosi srpo avedaranis Hisoosi 

Krisdosi vor ŭsd Ghoogasoo Krisdosi vor ŭsd Ghoogasoo 
15.1‑32 (ARWZ)

Stand up in the fear of God and Stand up in the fear of God and 
listen to the Holy Gospel of Jesus listen to the Holy Gospel of Jesus 

Christ according to St. Luke Christ according to St. Luke 
15:1‑32 (NKJV)

1 Շատ մը մաքսաւորներ եւ 
մեղաւորներ Յիսուսի կու գային՝ զինք 
լսելու համար։

1 Shad mŭ maksavorner yev 
meghavorner Hisoosi goo kayin՝ 
zink lseloo hamar:

1 Then all the tax collectors and 
the sinners drew near to Him to 
hear Him.

2 Փարիսեցիներն ու Օրէնքի 
ուսուցիչները սկսան տրտնջալ, 
ըսելով. ‑ Ինչպէ՞ս կ’ըլլայ որ այս 
մարդը մեղաւորները կ’ընդունի եւ 
անոնց հետ կը ճաշէ։

2 Parisetsinern oo Orenki 
oosootsichnerŭ sgsan drdnchal, 
ŭselov. ‑ Inchbe՞s g’ŭlla vor ays 
martŭ meghavornerŭ g’ŭntooni 
yev anonts hed gŭ jashe:

2 And the Pharisees and scribes 
complained, saying, “This Man 
receives sinners and eats with 
them.”

3 Յիսուս հետեւեալ առակը պատմեց 
անոնց. ‑

3 Hisoos hedevyal aṙagŭ badmets 
anonts. ‑

3 So He spoke this parable to 
them, saying:

4 Ենթադրենք որ ձեզմէ մէկը 
հարիւր ոչխար ունի։ Երբ անոնցմէ 
մէկը կորսնցնէ, չի՞ ձգեր իննսունինը 
արօտավայրին մէջ եւ չ’ե՞րթար 
կորսուածին ետեւէն, մինչեւ որ գտնէ 
զայն։

4 Yentatrenk vor tzezme megŭ 
haryoor vochkhar ooni: Yerp 
anontsme megŭ gorsntsne, chi՞ 
tzker innsooninŭ arodavayrin 
mech yev ch’e՞rtar gorsvadzin 
yedeven, minchev vor kdne zayn:

4 “What man of you, having 
a hundred sheep, if he loses 
one of them, does not leave the 
ninety‑nine in the wilderness, and 
go after the one which is lost until 
he finds it?

5 Եւ երբ գտնէ՝ ուրախութեամբ իր 
ուսերուն վրայ կը դնէ

5 Yev yerp kdne՝ oorakhootyamp ir 
ooseroon vra gŭ tne

5 “And when he has found it, he 
lays it on his shoulders, rejoicing.

6 եւ տուն կը դառնայ, կը կանչէ իր 
բարեկամներն ու դրացիները եւ կ’ըսէ 
անոնց. «Ուրախացէ՛ք ինծի հետ, 
որովհետեւ կորսուած ոչխարս գտայ»։

6 yev doon gŭ taṙna, gŭ ganche 
ir paregamnern oo tratsinerŭ 
yev g’ŭse anonts. «Vovrakhatse՛k 
indzi hed, vorovhedev gorsvadz 
vochkhars kda»:

6 “And when he comes home, he 
calls together his friends and 
neighbors, saying to them, ‘Rejoice 
with me, for I have found my sheep 
which was lost!’
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7 Կ’ըսեմ ձեզի, երկինքի մէջ նոյնպէս 
ուրախութիւն պիտի ըլլայ մէկ 
ապաշխարող մեղաւորի համար, քան 
իննսունինը արդարներու համար, 
որոնք ապաշխարութեան պէտք 
չունին։ ‑

7 G’ŭsem tzezi, yerginki mech 
nooynbes oorakhootyoon bidi ŭlla 
meg abashkharogh meghavori 
hamar, kan innsooninŭ artarneroo 
hamar, voronk abashkharootyan 
bedk choonin: ‑

7 “I say to you that likewise there 
will be more joy in heaven over 
one sinner who repents than over 
ninety‑nine just persons who need 
no repentance.

8 Կամ ենթադրենք թէ կին մը տասը 
արծաթ դահեկան ունի։ Երբ անոնցմէ 
մէկը կորսնցնէ, ճրագը չի՞ վառեր 
եւ տունը ուշադրութեամբ չ’ա՞ւլեր, 
մինչեւ որ դահեկանը գտնէ։

8 Gam yentatrenk te gin mŭ 
dasŭ ardzat tahegan ooni: Yerp 
anontsme megŭ gorsntsne, 
jrakŭ chi՞ vaṙer yev doonŭ 
ooshatrootyamp ch’a՞vler, minchev 
vor taheganŭ kdne:

8 “Or what woman, having ten 
silver coins, if she loses one coin, 
does not light a lamp, sweep the 
house, and search carefully until 
she finds it?

9 Եւ երբ գտնէ, կը կանչէ իր 
բարեկամուհիներն ու դրացիները եւ 
կ’ըսէ անոնց. «Ուրախացէ՛ք ինծի հետ, 
որովհետեւ կորսնցուցած դահեկանս 
գտայ»։

9 Yev yerp kdne, gŭ ganche ir 
paregamoohinern oo tratsinerŭ yev 
g’ŭse anonts. «Vovrakhatse՛k indzi 
hed, vorovhedev gorsntsootsadz 
tahegans kda»:

9 “And when she has found it, she 
calls her friends and neighbors 
together, saying, ‘Rejoice with me, 
for I have found the piece which I 
lost!’

10 Կ’ըսեմ ձեզի, Աստուծոյ 
հրեշտակները նոյն ձեւով պիտի 
ուրախանան մեղաւորի մը համար, որ 
կ’ապաշխարէ։

10 G’ŭsem tzezi, Asdoodzo 
hreshdagnerŭ nooyn tzevov bidi 
oorakhanan meghavori mŭ hamar, 
vor g’abashkhare:

10 “Likewise, I say to you, there is 
joy in the presence of the angels of 
God over one sinner who repents.”

11 Ապա շարունակեց. ‑ Մարդ մը 
երկու զաւակ ունէր։

11 Aba sharoonagets. ‑ Mart mŭ 
yergoo zavag ooner:

11 Then He said: “A certain man 
had two sons.

12 Կրտսերը հօրը ըսաւ. «Հա՛յր, 
քու ստացուածքէդ ինծի ինկած 
բաժինը հիմա՛ տուր ինծի»։ Եւ հայրը 
իր զաւակներուն միջեւ բաժնեց իր 
ունեցածը։

12 Grdserŭ horŭ ŭsav. «Ha՛yr, koo 
sdatsvadzket indzi ingadz pajhinŭ 
hima՛ door indzi»: Yev hayrŭ ir 
zavagneroon michev pajhnets ir 
oonetsadzŭ:

12 “And the younger of them said 
to his father, ‘Father, give me 
the portion of goods that falls to 
me.’ So he divided to them his 
livelihood.
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13 Քանի մը օր ետք, կրտսեր զաւակը 
առաւ իր ամբողջ հարստութիւնը 
եւ հեռու երկիր մը գնաց։ Հոն 
անառակ կեանք մը ապրելով՝ մսխեց 
հարստութիւնը

13 Kani mŭ or yedk, grdser zavagŭ 
aṙav ir ampoghch harsdootyoonŭ 
yev heṙoo yergir mŭ knats: Hon 
anaṙag gyank mŭ abrelov՝ mskhets 
harsdootyoonŭ

13 “And not many days after, the 
younger son gathered all together, 
journeyed to a far country, and 
there wasted his possessions with 
prodigal living.

14 եւ սպառեց իր ամբողջ ունեցածը։ 
Պատահեցաւ որ այդ երկրին մէջ մեծ 
սով մը տիրեց, երբ արդէն ինք սկսած 
էր աղքատանալ։

14 yev sbaṙets ir ampoghch 
oonetsadzŭ: Badahetsav vor 
ayt yergrin mech medz sov mŭ 
direts, yerp arten ink sgsadz er 
aghkadanal:

14 “But when he had spent all, 
there arose a severe famine in that 
land, and he began to be in want.

15 Ուստի գնաց այդ երկրի 
քաղաքացիներէն մէկուն քով ծառայ 
եղաւ, եւ անիկա իր ագարակը ղրկեց 
զինք՝ խոզ արածելու համար։

15 Oosdi knats ayt yergri 
kaghakatsineren megoon kov 
dzaṙa yeghav, yev aniga ir akaragŭ 
ghrgets zink՝ khoz aradzeloo 
hamar:

15 “Then he went and joined 
himself to a citizen of that country, 
and he sent him into his fields to 
feed swine.

16 Նոյնիսկ պատրաստ էր խոզերուն 
կերած եղջիւրներէն իր փորը լեցնելու, 
սակայն ոչ ոք կու տար իրեն։

16 Nooynisg badrasd er khozeroon 
geradz yeghchyoorneren ir porŭ 
letsneloo, sagayn voch vok goo dar 
iren:

16 “And he would gladly have 
filled his stomach with the pods 
that the swine ate, and no one 
gave him anything.

17 Երբ անդրադարձաւ իր վիճակին, 
ինքնիրեն ըսաւ. «Հօրս տան մէջ քանի՜ 
գործաւորներ կան, որոնք իրենց 
պէտք եղած կերակուրէն աւելին 
ունին, մինչ ես հոս անօթութենէ կը 
մեռնիմ։

17 Yerp antratartzav ir vijagin, 
inkniren ŭsav. «Hors dan mech 
kani՜ kordzavorner gan, voronk 
irents bedk yeghadz geragooren 
avelin oonin, minch yes hos 
anotootene gŭ meṙnim:

17 “But when he came to himself, 
he said, ‘How many of my father's 
hired servants have bread enough 
and to spare, and I perish with 
hunger!

18 Ելլեմ երթամ հօրս քով եւ ըսեմ 
իրեն.‑ Հա՛յր, մեղանչեցի Աստուծոյ եւ 
քեզի դէմ.

18 Yellem yertam hors kov yev 
ŭsem iren.‑ Ha՛yr, meghanchetsi 
Asdoodzo yev kezi tem.

18 ‘I will arise and go to my father, 
and will say to him, “Father, I 
have sinned against heaven and 
before you,



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 5 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

19 այլեւս արժանի չեմ քու որդիդ 
կոչուելու. զիս քու գործաւորներէդ 
մէկը նկատէ»։

19 aylevs arjhani chem koo vortit 
gochveloo. zis koo kordzavorneret 
megŭ ngade»:

19 “and I am no longer worthy to 
be called your son. Make me like 
one of your hired servants.”’

20 Ապա ելաւ եւ հօրը քով գնաց։ 
Տակաւին տունէն բաւական հեռու 
էր, երբ հայրը տեսաւ զինք ու գթաց. 
վազելով դիմաւորեց զայն, վիզին 
փաթթուեցաւ եւ համբուրեց։

20 Aba yelav yev horŭ kov knats: 
Dagavin doonen pavagan heṙoo 
er, yerp hayrŭ desav zink oo ktats. 
vazelov timavorets zayn, vizin 
pattvetsav yev hampoorets:

20 “And he arose and came to his 
father. But when he was still a 
great way off, his father saw him 
and had compassion, and ran and 
fell on his neck and kissed him.

21 Որդին հօրը ըսաւ. «Հա՛յր, 
մեղանչեցի Աստուծոյ եւ քեզի դէմ. 
այլեւս արժանի չեմ քու որդիդ 
կոչուելու»։

21 Vortin horŭ ŭsav. «Ha՛yr, 
meghanchetsi Asdoodzo yev kezi 
tem. aylevs arjhani chem koo 
vortit gochveloo»:

21 “And the son said to him, 
‘Father, I have sinned against 
heaven and in your sight, and am 
no longer worthy to be called your 
son.’

22 Հայրը իր ծառաներուն հրամայեց. 
«Անմիջապէս բերէք լաւագոյն 
պատմուճանը եւ հագցուցէք իրեն. 
մատանի անցուցէք իր մատին եւ 
կօշիկ տուէք իրեն։

22 Hayrŭ ir dzaṙaneroon 
hramayets. «Anmichabes 
perek lavakooyn badmoojanŭ 
yev haktsootsek iren. madani 
antsootsek ir madin yev goshig 
dvek iren:

22 “But the father said to his 
servants, ‘Bring out the best robe 
and put it on him, and put a ring 
on his hand and sandals on his 
feet.

23 Բերէ՛ք պարարտ հորթը, 
մորթեցէք, ուտենք եւ ուրախանանք։

23 Pere՛k barard hortŭ, mortetsek, 
oodenk yev oorakhanank:

23 ‘And bring the fatted calf here 
and kill it, and let us eat and be 
merry;

24 Որովհետեւ իմ այս զաւակս 
մեռած էր՝ ողջնցաւ, կորսուած էր՝ 
գտնուեցաւ»։ Եւ սկսան խրախճանքի։

24 Vorovhedev im ays zavags 
meṙadz er՝ voghchntsav, gorsvadz 
er՝ kdnvetsav»: Yev sgsan 
khrakhjanki:

24 ‘for this my son was dead and 
is alive again; he was lost and 
is found.’ And they began to be 
merry.
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25 Մինչ այդ, երէց զաւակը ագարակ 
կը գտնուէր։ Վերադարձին, երբ տան 
մօտեցաւ, երգի ու պարի ձայներ լսեց։

25 Minch ayt, yerets zavagŭ 
akarag gŭ kdnver: Veratartzin, 
yerp dan modetsav, yerki oo bari 
tzayner lsets:

25 “Now his older son was in the 
field. And as he came and drew 
near to the house, he heard music 
and dancing.

26 Կանչեց ծառաներէն մէկը եւ 
հարցուց թէ ի՛նչ կայ։

26 Ganchets dzaṙaneren megŭ yev 
hartsoots te i՛nch ga:

26 “So he called one of the servants 
and asked what these things 
meant.

27 Ծառան ըսաւ իրեն. «Եղբայրդ 
եկաւ, եւ որովհետեւ ողջ‑առողջ 
վերադարձաւ, հայրդ պարարտ հորթը 
մորթեց»։

27 Dzaṙan ŭsav iren. «Yeghpayrt 
yegav, yev vorovhedev 
voghch‑aṙoghch veratartzav, hayrt 
barard hortŭ mortets»:

27 “And he said to him, ‘Your 
brother has come, and because he 
has received him safe and sound, 
your father has killed the fatted 
calf.’

28 Երէց եղբայրը զայրացաւ եւ 
չուզեց ներս մտնել։ Այս մասին 
իմանալով, հայրը դուրս ելաւ եւ 
աղաչեց որ ներս մտնէ։

28 Yerets yeghpayrŭ zayratsav yev 
choozets ners mdnel: Ays masin 
imanalov, hayrŭ toors yelav yev 
aghachets vor ners mdne:

28 “But he was angry and would 
not go in. Therefore his father 
came out and pleaded with him.

29 Իսկ անիկա պատասխանեց. 
«Տարիներէ ի վեր քեզի կը ծառայեմ. 
ոեւէ մէկ հրահանգդ չանտեսեցի, եւ 
սակայն նոյնիսկ ուլ մը չտուիր ինծի, 
որ ուրախանայի բարեկամներուս 
հետ։

29 Isg aniga badaskhanets. 
«Darinere i ver kezi gŭ dzaṙayem. 
voyeve meg hrahankt chandesetsi, 
yev sagayn nooynisg ool mŭ 
chdvir indzi, vor oorakhanayi 
paregamneroos hed:

29 “So he answered and said to 
his father, ‘Lo, these many years 
I have been serving you; I never 
transgressed your commandment 
at any time; and yet you never 
gave me a young goat, that I might 
make merry with my friends.

30 Մինչդեռ, երբ եկաւ այդ որդիդ, որ 
քու ստացուածքդ պոռնիկներուն հետ 
մսխեց, պարարտ հորթը մորթեցիր 
անոր համար»։

30 Minchteṙ, yerp yegav ayt vortit, 
vor koo sdatsvadzkt boṙnigneroon 
hed mskhets, barard hortŭ 
mortetsir anor hamar»:

30 ‘But as soon as this son of yours 
came, who has devoured your 
livelihood with harlots, you killed 
the fatted calf for him.’
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31 Հայրը ըսաւ. «Տղա՛ս, դուն միշտ 
ինծի հետ ես եւ ամբողջ ունեցածս 
քուկդ է։

31 Hayrŭ ŭsav. «Dgha՛s, toon 
mishd indzi hed yes yev ampoghch 
oonetsadzs koogt e:

31 “And he said to him, ‘Son, you 
are always with me, and all that I 
have is yours.

32 Սակայն հիմա պէտք է 
ուրախանանք եւ ցնծանք, որովհետեւ 
այս եղբայրդ մեռած էր՝ ողջնցաւ, 
կորսուած էր՝ գտնուեցաւ»։ ֍

32 Sagayn hima bedk e 
oorakhanank yev tsndzank, 
vorovhedev ays yeghpayrt meṙadz 
er՝ voghchntsav, gorsvadz er՝ 
kdnvetsav»: ֍

32 ‘It was right that we should 
make merry and be glad, for 
your brother was dead and is 
alive again, and was lost and is 
found.’” ֍


