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Կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից 
Երեկոյի ժամուն, որ կատարի ի դէմս 
Որդւոյն ԱստուծոյՈրդւոյն Աստուծոյ, որ էջ ի խաչէն եւ 
պատեալ պաստառակալաւ՝ եդաւ ի 

գերեզմանի

The Order of Common Prayers of the The Order of Common Prayers of the 
Evening Hour (Vespers) which takes place Evening Hour (Vespers) which takes place 
before the before the Son of GodSon of God who descended from  who descended from 

the Cross, was wrapped in swaddling clothes, the Cross, was wrapped in swaddling clothes, 
and was laid in the tomband was laid in the tomb

Աւագ չորեքշաբթիԱւագ չորեքշաբթի Holy WednesdayHoly Wednesday

 ԳՁ ԳՁ ԳՁԳՁ

♰ Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս։ ամէն։ ♰ Orhnyal Der mer Hisoos Krisdos. amen։ ♰ Blessed be our Lord Jesus Christ. Amen.

Հա՛յր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն 
քո։ Եկեսցէ արքայութիւն քո։ Եղիցին կամք 
քո որպէս յերկինս եւ յերկրի։ Զհաց մեր 
հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր։ Եւ թո՛ղ 
մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց։ Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի 
փորձութիւն։ Այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէ։

Ha՛yr mer, vor hergins yes, soorp yeghitsi 
anoon ko։ Yegestse arkayootyoon ko։ 
Yeghitsin gamk ko vorbes hergins yev hergri։ 
Zhats mer hanabazort do՛or mez aysor։ Yev 
to՛gh mez zbardis mer, vorbes yev mek 
toghoomk merots bardabanats։ Yev mi՛ danir 
zmez i portzootyoon։ Ayl prgya՛ zmez i chare։

Our Father, who art in heaven, hallowed be 
thy name; thy kingdom come, thy will be 
done on earth as it is in heaven. Give us this 
day our daily bread; and forgive us our debts, 
as we forgive our debtors; and lead us not 
into temptation; but deliver us from evil.

Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ 
փառք յաւիտեանս։ ամէն։

Zi ko e arkayootyoon yev zorootyoon yev 
paŗk havidyans. amen։

For thine is the kingdom and the power and 
the glory for ever and ever. Amen.

ԺԱՄԱՄՈՒՏԺԱՄԱՄՈՒՏ JHAMAMOODJHAMAMOOD INTROIT (Psalm 55։16)INTROIT (Psalm 55։16)

Ես առ Աստուած կարդացի, եւ Նա լուաւ 
ինձ յերեկոյս, ի վաղորդայն եւ ի հասարակ 
աւուր։

Yes aŗ Asdvadz gartatsi, yev Na lvav intz 
heregooys, i vaghortayn yev i hasarag avoor։

I have called upon God and he heard me in 
the evening, in the morning and at midday.

Սպասէի Աստուծոյ իմոյ եւ ակն ունէի 
Կենարարին, որ փրկէ զծառայս Իւր եւ 
կեցուցանէ։

Sbasei Asdoodzo imo yev agn oonei 
Genararin, vor prge zdzaŗays Yoor yev 
getsootsane։

I waited upon my God and I set my eyes 
upon the Saviour, who delivers his servants 
and saves them.

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ 
եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից։ ամէն։

Pa՜ŗk Hor yev Vortvo yev Hokvooyn Srpo 
ayjhm yev mishd yev havidyans havidenits. 
amen։

Glory to the Father and to the Son and to the 
Holy Spirit, now and always and unto the 
ages of ages. Amen.

Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք. 
ընկա՛լ, կեցո՛ եւ ողորմեա՛։

Yev yevs khaghaghootyan zDer 
aghachestsook. ŭnga՛l, getso՛ yev voghormya՛։

Again in peace let us beseech the Lord։ 
Receive, save and have mercy.

Պատրաստեց՝ Կարապետ Ծ.Ք.
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Օրհնութի՜ւն եւ փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ 
Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս 
յաւիտենից։ ամէն։

Orhnootyo՜on yev pa՜ŗk Hor yev Vortvo 
yev Hokvooyn Srpo ayjhm yev mishd yev 
havidyans havidenits. amen։

Blessing and glory to the Father and to the 
Son and to the Holy Spirit; now and always 
and unto the ages of ages. Amen.

ՍԱՂՄՈՍ ՁԵՍԱՂՄՈՍ ՁԵ SAGHMOS 85SAGHMOS 85 PSALM 86PSALM 86

Խոնարհեցո՛, Տէր, զունկն քո եւ լո՛ւր ինձ, • 
զի աղքատ եւ տնանկ եմ ես։

Khonarhetso՛, Der, zoongn ko yev lo՛or intz, • 
zi aghkad yev dnang yem yes։

Incline your ear, O Lord, and hear me; • 
for I am poor and needy.

Պահեա՛ զանձն իմ սուրբ, Տէր. 
փրկեա՛ զծառայս քո, Աստուա՛ծ իմ, • 
որ ի քեզ յուսացայ։

Bahya՛ zantzn im soorp, Der. prgya՛ zdzaŗays 
ko, Asdva՛dz im, • vor i kez hoosatsa։

Keep my soul holy, O Lord; and save your 
servant, O my God, • for I have put my trust 
in you.

Ողորմեա՛ ինձ, Տէր, զի առ քեզ աղաղակեցի 
զօրհանապազ. ուրա՛խ արա զանձն ծառայի 
քո, • զի առ քեզ, Տէր, համբարձի զանձն իմ.

Voghormya՛ intz, Der, zi aŗ kez aghaghagetsi 
zorhanabaz. oora՛kh ara zantzn dzaŗayi ko, • 
zi aŗ kez, Der, hampartzi zantzn im.

Be merciful unto me, O Lord, for unto you 
have I cried all day; gladden the soul of your 
servant, • for unto you, O Lord, have I lifted 
up my soul.

Զի Դու, Տէր, քաղցր եւ ուղիղ ես, • 
բազումողորմ առ ամենեսեան, որ կարդան 
առ քեզ։

Zi Too, Der, kaghtsr yev ooghigh yes, • 
pazoomoghorm aŗ amenesyan, vor gartan aŗ 
kez։

For you, O Lord, are kind and righteous; • 
and plenteous in mercy to all that call upon 
you.

Ո՛ւնկն դիր, Տէր, աղօթից իմոց • եւ նայեա՛ց 
ի ձայն խնդրուածաց իմոց։

O՛ongn tir, Der, aghotits imots • 
yev nayya՛ts i tzayn khntrvadzats imots։

Give ear, O Lord, unto my prayers; • 
and attend to the voice of my supplications.

Յաւուր նեղութեան իմոյ կարդացի առ 
քեզ, • եւ լուար ինձ։

Havoor neghootyan imo gartatsi aŗ kez, • 
yev lvar intz։

In the day of my trouble I called upon you; • 
and you heard me.

Ոչ ոք է նման քեզ յաստուածս, Տէր, • 
եւ ոչ ոք է որպէս զգործս քո։

Voch vok e nman kez hasdvadzs, Der, • 
yev voch vok e vorbes zkordzs ko։

There is none like you among the gods, 
O Lord; • and there is not one that does 
works like yours.

Զամենայն ազգս, զոր արարեր, եկեսցեն եւ 
երկիր պագցեն առաջի քո • եւ փառաւոր 
արասցեն զանուն քո յաւիտեան։

Zamenayn azks, zor ararer, yegestsen 
yev yergir baktsen aŗachi ko • 
yev paŗavor arastsen zanoon ko havidyan։

All nations whom you have made shall come 
and bow down before you; • and they shall 
glorify your name for ever.

Մեծ ես դու, Տէր, եւ առնես սքանչելիս • 
եւ դու միայն ես Աստուած։

Medz yes too, Der, yev aŗnes skanchelis • 
yev too miayn yes Asdvadz։

You are great, O Lord, and do wondrous 
things; • and you alone are God.

Առաջնորդեա՛ ինձ ի ճանապարհի քում, եւ 
գնացից ի ճշմարտութեան քում, • եւ ուրախ 
եղիցի սիրտ իմ երկնչել յանուանէ քումմէ։

Aŗachnortya՛ intz i janabarhi koom, yev 
knatsits i jshmardootyan koom, • yev oorakh 
yeghitsi sird im yergnchel hanvane koomme։

Lead me in your way and I will walk in your 
truth; • and my heart shall rejoice in the fear 
of your name.
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Խոստովան եղէց առ քեզ, Տէր Աստուած իմ, 
բոլորով սրտիւ իմով, • փառաւոր արարից 
զանուն քո յաւիտեան։

Khosdovan yeghets aŗ kez, Der Asdvadz im, 
polorov srdiv imov, • paŗavor ararits zanoon 
ko havidyan։

I will praise you, O Lord my God, with all 
my heart; • and I will glorify your name for 
ever.

Մեծ եղեւ ի վերայ իմ ողորմութիւն քո, 
Տէր, • եւ փրկեցեր զանձն իմ ի դժոխոց 
ներքնոց։

Medz yeghev i vera im voghormootyoon 
ko, Der, • yev prgetser zantzn im i tjhokhots 
nerknots։

Your mercy has been great toward me, 
O Lord; • and you have delivered my soul 
from the innermost hell.

Աստուա՛ծ, անօրէնք յարեան ի վերայ իմ, 
եւ ժողովք հզօրաց խնդրեցին զանձն իմ • 
եւ ոչ համարեցան զքեզ Աստուած առաջի 
իւրեանց։

Asdva՛dz, anorenk haryan i vera im, yev 
jhoghovk hzorats khntretsin zantzn im • 
yev voch hamaretsan zkez Asdvadz aŗachi 
yooryants։

O God, the lawless have risen against me and 
the assemblies of the violent have sought 
after my soul • and have not set you as God 
before them.

Այլ Դու, Տէր Աստուած իմ, գթած ես եւ 
ողորմած, երկայնամիտ, բազումողորմ եւ 
ճշմարիտ. • նայեա՛ց առ իս եւ ողորմեա՛ ինձ։

Ayl Too, Der Asdvadz im, ktadz yes yev 
voghormadz, yergaynamid, pazoomoghorm 
yev jshmarid. • nayya՛ts aŗ is yev voghormya՛ 
intz։

But you, O Lord my God, are compassionate 
and merciful; long-suffering, plenteous in 
mercy and truthful, • attend me and have 
mercy upon me.

Տո՛ւր զօրութիւն ծառայի քո, կեցո՛ զորդի 
աղախնոյ քո • եւ արա՛ առ իս նշան 
բարութեան։

Do՛or zorootyoon dzaŗayi ko, getso՛ zorti 
aghakhno ko • yev ara՛ aŗ is nshan parootyan։

Give strength to your servant, save the son of 
your handmaid; • and show me a good sign.

Տեսցեն ատելիք իմ եւ ամաչեսցեն, • զի 
Դու, Տէր, օգնեցեր ինձ եւ մխիթարեցեր զիս։

Destsen adelik im yev amachestsen, • zi Too, 
Der, oknetser intz yev mkhitaretser zis։

Let them who hate me see it and be put to 
shame; • for you, O Lord, have helped me 
and comforted me.

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ • 
այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից։ 
ամէն։

Pa՜ŗk Hor yev Vortvo yev Hokvooyn Srpo • 
ayjhm yev mishd yev havidyans havidenits. 
amen։

Glory to the Father and to the Son and to the 
Holy Spirit, • now and always and unto the 
ages of ages. Amen.

ՄԱՂԹԱՆՔՄԱՂԹԱՆՔ MAGHTANKMAGHTANK BIDDINGBIDDING

Փա՜ռք քեզ, Աստուա՛ծ, փա՜ռք քեզ. յաղագս Փա՜ռք քեզ, Աստուա՛ծ, փա՜ռք քեզ. յաղագս 
ամենայնի, Տէր, փա՜ռք քեզ։ամենայնի, Տէր, փա՜ռք քեզ։

Pa՜ŗk kez, Asdva՛dz, pa՜ŗk kez. haghaks 
amenayni, Der, pa՜ŗk kez։

Glory to you, O God, glory to you։ for all 
things, O Lord, glory to you.

Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք. 
ընկա՛լ, կեցո՛ եւ ողորմեա՛։

Yev yevs khaghaghootyan zDer 
aghachestsook. ŭnga՛l, getso՛ yev voghormya՛։

Again in peace let us beseech the Lord. 
Receive, save and have mercy.

Օրհնութի՜ւն եւ փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Օրհնութի՜ւն եւ փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ 
Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս 
յաւիտենից։ ամէն։յաւիտենից։ ամէն։

Orhnootyo՜on yev pa՜ŗk Hor yev Vortvo 
yev Hokvooyn Srpo ayjhm yev mishd yev 
havidyans havidenits. amen։

Blessing and glory to the Father and to the 
Son and to the Holy Spirit, now and always 
and unto the ages of ages. Amen.
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ՍԱՂՄՈՍ ՃԼԹՍԱՂՄՈՍ ՃԼԹ SAGHMOS 139SAGHMOS 139 PSALM 140PSALM 140

Ապրեցո՛ զիս, Տէր, ի մարդոյ չարէ. • 
յառնէ անիրաւէ փրկեա՛ զիս։

Abretso՛ zis, Der, i marto chare. • 
haŗne anirave prgya՛ zis։

Rescue me, O Lord, from the evil man; • 
deliver me from the man of iniquity.

Խորհեցան զանօրէնութիւն ի սիրտս 
իւրեանց, • զօր ամենայն պատրաստեցան ի 
պատերազմ։

Khorhetsan zanorenootyoon i sirds 
yooryants, • zor amenayn badrasdetsan i 
baderazm։

They devised evil things in their hearts; • 
all day long they prepared for war.

Սրեցին զլեզուս իւրեանց որպէս զօձի, • 
եւ թոյնք իժից ի ներքոյ շրթանց նոցա։

Sretsin zlezoos yooryants vorbes zotzi, • 
yev tooynk ijhits i nerko shrtants notsa։

They sharpened their tongues like that of a 
serpent; • and the poison of vipers is under 
their lips.

Պահեա՛ զիս, Տէր, ի ձեռաց մեղաւորի. • 
եւ ի մարդոյ չարէ փրկեա՛ զիս։

Bahya՛ zis, Der, i tzeŗats meghavori. • 
yev i marto chare prgya՛ zis։

Keep me, O Lord, from the hands of the 
sinful; • and deliver me from the wicked 
man.

Խորհեցան խափանել զգնացս իմ, • 
թաքուցին ամբարտաւանք որոգայթ ինձ։

Khorhetsan khapanel zknatss im, • 
takootsin ampardavank vorokayt intz։

They have planned to hinder my steps; • 
the arrogant have hid a snare for me.

Լարս ձգեցին որոգայթ ոտից իմոց, • շուրջ 
զշաւղօք իմովք եդին ինձ զգայթակղութիւն։

Lars tzketsin vorokayt vodits imots, • 
shoorch zshavghok imovk yetin intz 
zkaytagghootyoon։

They have spread cords as a snare for my 
feet; • and they have laid stumbling-blocks 
around my ways.

Ասացի. «Տէր Աստուած իմ ես Դու. • 
ո՛ւնկն դիր, Տէր, ձայնի աղօթից իմոց»։

Asatsi. «Der Asdvadz im yes Too. • 
o՛ongn tir, Der, tzayni aghotits imots»։

I said, O Lord, you are my God; • give ear, 
O Lord, to the voice of my prayers.

Տէր, Տէր, զօրութի՛ւն փրկութեան իմոյ, • 
հովանի՛ գլխոյ իմոյ յաւուր պատերազմի.

Der, Der, zorootyo՛on prgootyan imo, • 
hovani՛ klkho imo havoor baderazmi.

O Lord, Lord, who are the strength of my 
salvation; • a cover for my head in the day of 
battle.

Մի՛ մատներ զիս, Տէր, ի ցանկութիւն 
մեղաւորաց, ոյք խորհեցան վասն իմ. • 
մի՛ ընդ վայր հարկաներ զիս։

Mi՛ madner zis, Der, i tsangootyoon 
meghavorats, voyk khorhetsan vasn im. • 
mi՛ ŭnt vayr harganer zis։

Abandon me not, O Lord, to the desires 
of the ungodly, who plotted against me; • 
do not cast me down.

Զի մի՛ երբեք բարձրասցին, եւ խորհուրդք 
նոցա մի՛ կատարեսցին. • վախճան 
կատարածի նոցա՝ վաստակ շրթանց 
իւրեանց ծածկեսցէ զնոսա։

Zi mi՛ yerpek partzrastsin, yev khorhoortk 
notsa mi՛ gadarestsin. • vakhjan gadaradzi 
notsa՝ vasdag shrtants yooryants dzadzgestse 
znosa։

Lest they be exalted and their plans be 
accomplished; • let the purpose of their 
doings, the toil of their lips cover them.
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Արկցես ի վերայ նոցա կայծակունս հրոյ եւ 
կործանեսցես զնոսա. • ի տառապանաց մի՛ 
կարասցեն կեալ։

Argtses i vera notsa gaydzagoons hro yev 
gordzanestses znosa. • i daŗabanats mi՛ 
garastsen gyal։

Cast burning coals of fire upon them and 
destroy them; • let them not be saved from 
afflictions.

Մարդոյ լեզուանւոյ մի՛ յաջողեսցի ի 
վերայ երկրի, • զայր մեղաւոր չարիք իւր 
որսասցեն ի կորուստ։

Marto lezvanvo mi՛ hachoghestsi i vera 
yergri, • zayr meghavor charik yoor 
vorsastsen i goroosd։

Let no crafty talker prosper on the earth; • 
his own evil shall hunt the sinful man unto 
perdition.

Ծանեայ, զի առնես, Տէր, դատաստան 
աղքատի • եւ իրաւունս տնանկի։

Dzanya, zi aŗnes, Der, tadasdan aghkadi • 
yev iravoons dnangi։

I knew that you execute justice for the 
poor; • and maintain the cause of the needy.

Արդարք գոհասցին զանուանէ Քումմէ, • 
բնակեսցեն ուղիղք առաջի երեսաց Քոց։

Artark kohastsin zanvane Koomme, • 
pnagestsen ooghighk aŗachi yeresats Kots։

The righteous shall give thanks unto your 
name; • the upright shall dwell in your 
presence.
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Տէր, կարդացի առ քեզ, եւ լո՛ւր ինձ. • 
նայեա՛ ի ձայն աղօթից իմոց ի կարդալ իմում 
առ քեզ։

Der, gartatsi aŗ kez, yev lo՛or intz. • nayya՛ i 
tzayn aghotits imots i gartal imoom aŗ kez։

O Lord, I have cried unto you, therefore hear 
me; • consider the voice of my prayers when 
I cry unto you.

Ուղիղ եղիցին աղօթք իմ որպէս խունկ 
առաջի քո, Տէր, • համբարձումն ձեռաց 
իմոց՝ պատարագ երեկոյի։

Ooghigh yeghitsin aghotk im vorbes khoong 
aŗachi ko, Der, • hampartzoomn tzeŗats 
imots՝ badarak yeregooyi։

Let my prayers go up before you as incense, 
O Lord; and the lifting of my hands as an 
evening sacrifice.

Դի՛ր, Տէր, պահապան բերանոյ իմոյ եւ 
դուռն ամուր՝ շրթանց իմոց, • զի մի՛ 
խոտորեսցի սիրտ իմ բանիւ չարութեան։

Ti՛r, Der, bahaban perano imo yev tooŗn 
amoor՝ shrtants imots, • zi mi՛ khodorestsi sird 
im paniv charootyan։

Set a watch, O Lord, for my mouth and a 
strong door for my lips; • lest my heart go 
astray with words of evil.

Ի պատճառել զպատճառս մեղաց ընդ 
մարդս, ոյք գործեն զանօրէնութիւն. • 
եւ ոչ եղէց կցորդ ընտրելոց նոցա։

I badjaŗel zbadjaŗs meghats ŭnt marts, voyk 
kordzen zanorenootyoon. • yev voch yeghets 
gtsort ŭndrelots notsa։

Lest I make excuses for sin with men that 
work iniquity; • let me not be an associate of 
them that they have chosen.

Խրատեսցէ զիս արդարն ողորմութեամբ եւ 
յանդիման արասցէ. • իւղ մեղաւորի մի՛ օծցէ 
զգլուխ իմ, եւ աղօթք իմ ի կամս նորա։

Khradestse zis artarn voghormootyamp yev 
hantiman arastse. • yoogh meghavori mi՛ 
odztse zklookh im, yev aghotk im i gams 
nora։

Let the righteous man teach in mercy and 
rebuke me; • let not the oil of the ungodly 
anoint my head nor my prayers be according 
to his desires.

Արգելան մերձ առ վիմին դատաւորք 
նոցա. • լուիցեն բանից իմոց եւ 
քաղցրասցին։

Arkelan mertz aŗ vimin tadavork notsa. • 
lvitsen panits imots yev kaghtsrastsin։

Their judges are imprisoned by the side of 
the rock; • let them hear my words and they 
will be kind.
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Որպէս թանձրութիւն հողոյ, զի սփռեալ է 
ի վերայ երկրի, • ցրուեսցին ոսկերք նոցա 
մերձ ի դժոխս։

Vorbes tantzrootyoon hogho, zi spŗyal e i 
vera yergri, • tsrvestsin vosgerk notsa mertz i 
tjhokhs։

As the thickness of the dust that is spread 
upon the earth; • so shall their bones be 
scattered near to the graves.

Առ քեզ, Տէր, Տէր, են աչք իմ. ի քեզ 
յուսացայ, Տէր. • մի՛ հաներ զհոգի յինէն։

Aŗ kez, Der, Der, yen achk im. i kez 
hoosatsa, Der. • mi՛ haner zhoki hinen։

Toward you Lord, O Lord are my eyes. In 
you have I hoped. • Lord, take not my soul 
from me.

Պահեա՛ զիս յորոգայթէ, որ թաքուցաւ 
ինձ, • ի գայթակղութենէ գործողին 
զանօրէնութիւն։

Bahya՛ zis horokayte, vor takootsav intz, •
i kaytagghootene kordzoghin 
zanorenootyoon։

Keep me from the snare which has been laid 
for me; • from the traps of him that works 
iniquity.

Անկցին ի ցանցս նորա մեղաւորք. • 
միայն եմ ես, մինչեւ անցից։

Angtsin i tsantss nora meghavork. • 
miayn yem yes, minchev antsits։

Let the sinners fall into his nets; • 
I am alone until I escape.

ՍԱՂՄՈՍ ՃԽԱՍԱՂՄՈՍ ՃԽԱ SAGHMOS 141SAGHMOS 141 PSALM 142PSALM 142

Ձայնիւ իմով ես առ Տէր կարդացի, • 
ձայնիւ իմով զՏէր աղաչեցի։

Tzayniv imov yes aŗ Der gartatsi, • 
tzayniv imov zDer aghachetsi։

I cried unto the Lord with my voice; • 
with my voice unto the Lord did I make my 
supplications.

Սփռեցից առաջի Տեառն զաղօթս 
իմ • եւ զնեղութիւնս իմ առաջի Նորա 
պատմեցից։

Spŗetsits aŗachi Dyaŗn zaghots im • 
yev zneghootyoons im aŗachi Nora 
badmetsits։

I will spread before the Lord my prayers; • 
and I will tell my troubles before him.

Ի նուաղել յինէն հոգւոյ իմոյ Դու, Տէր, 
ծանեար զշաւիղս իմ. • ի ճանապարհ, յոր եւ 
գնայի, թաքուցաւ ինձ որոգայթ։

I nvaghel hinen hokvo imo Too, Der, 
dzanyar zshavighs im. • i janabarh, hor yev 
knayi, takootsav intz vorokayt։

When my spirit was faint, you, O Lord, knew 
my way; • in the path where I walked a snare 
was secretly laid for me.

Հայէի յաջմէ եւ տեսանէի, եւ ոչ ոք էր, որ 
ճանաչէր զիս. • կորեաւ յինէն փախուստ 
իմ, եւ ոչ գտաւ խնդրող անձին իմոյ։

Hayei hachme yev desanei, yev voch vok er, 
vor janacher zis. • goryav hinen pakhoosd im, 
yev voch kdav khntrogh antzin imo։

I looked to the right and I saw and there was 
none that would know me; • I lost my way of 
escape and none was found that would care 
for my soul.

Աղաղակեցի առ քեզ, Տէր, եւ ասացի. • 
«Դու ես յոյս եւ բաժին իմ յերկրին 
կենդանեաց»։

Aghaghagetsi aŗ kez, Der, yev asatsi. • 
«Too yes hooys yev pajhin im hergrin 
gentanyats»։

I cried unto you, O Lord, and I said։ • You are 
my hope and my portion in the land of the 
living.
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Նայեա՛, Տէր, յաղօթս իմ, զի ես խոնարհ եղէ 
յոյժ. • ապրեցո՛ զիս ի հալածչաց իմոց, զի 
հզօր եղեն քան զիս։

Nayya՛, Der, haghots im, zi yes khonarh 
yeghe hooyjh. • abretso՛ zis i haladzchats 
imots, zi hzor yeghen kan zis։

Give heed, O Lord, to my prayers, for I am 
brought very low; • deliver me from my 
persecutors for they have become stronger 
than I.

Տէր, հա՛ն ի բանտէ զանձն իմ. • 
գոհանամ զանուանէ Քումմէ։

Der, ha՛n i pande zantzn im. • 
kohanam zanvane Koomme։

O Lord, bring my soul out of prison; • I give 
thanks unto your name.

Եւ քեզ սպասեն արդարք, • 
մինչեւ հատուսցես։

Yev kez sbasen artark, • minchev hadoostses։ And the righteous shall wait for you; • until 
you will reward them.

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ • 
այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից։ 
ամէն։
Ալէլուիա, ալէուիա։

Pa՜ŗk Hor yev Vortvo yev Hokvooyn Srpo • 
ayjhm yev mishd yev havidyans havidenits. 
amen։
Alleluia. Alleluia.

Glory to the Father and to the Son and to the 
Holy Spirit, • now and always and unto the 
ages of ages. Amen.
Alleluia. Alleluia.

ՄԱՂԹԱՆՔՄԱՂԹԱՆՔ MAGHTANKMAGHTANK BIDDINGBIDDING

Օրհնեալ Տէր, որ բնակեալդ ես ի բարձունս, 
եւ օրհնեալ են փառք մեծութեան քո. որ 
հաստատեցեր զլուսաւորս ի բարձունս, 
ի յերկնից լոյս ծագեցեր ընդ ամենայն 
տիեզերս. արարեր զարեգակն լուսատու 
տուընջեան, զլուսինն եւ զաստեղս՝ 
լուսատու գիշերոյ, եւ զլոյս ճրագի։

Orhnyal Der, vor pnagyalt yes i partzoons, 
yev orhnyal yen paŗk medzootyan ko. vor 
hasdadetser zloosavors i partzoons, i hergnits 
looys dzaketser ŭnt amenayn diezers. ararer 
zarekagn loosadoo dvŭnchyan, zloosinn yev 
zasdeghs՝ loosadoo kishero, yev zlooys jraki։

Blessed are you, O Lord, who dwells on high 
and praised is the glory of your majesty. You 
have established the luminaries on high and 
have made light shine forth from heaven 
over the whole world. You have made the 
sun to give light to daytime and the moon 
and the stars to give light to night time, as 
well as the light of the lamp.

Դու ես լոյս գովելի, սուրբ եւ առաջին 
լոյսն. ի Քէն փախնու խաւարն, եւ զլոյս քո 
կենդանի, Տէր, ծագեա՛ ի սիրտս մեր։

Too yes looys koveli, soorp yev aŗachin 
looysn. i Ken pakhnoo khavarn, yev zlooys 
ko gentani, Der, dzakya՛ i sirds mer։

You are the laudable light, the holy and 
the primal light. Darkness flees from you. 
Therefore, O Lord, make your living light 
shine forth in our hearts.

Եւ մեք միաբան ասասցուք. օրհնեալ է 
անուն սուրբ փառաց Քոց. եւ քեզ երգեմք 
զօրհնութիւն եւ զփառս Հօր եւ Որդւոյ եւ 
Հոգւոյդ Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս 
յաւիտենից։ ամէն։

Yev mek miapan asastsook. orhnyal e 
anoon soorp paŗats Kots. yev kez yerkemk 
zorhnootyoon yev zpaŗs Hor yev Vortvo 
yev Hokvooyt Srpo ayjhm yev mishd yev 
havidyans havidenits. amen։

And we shall say with one accord։ Blessed 
is the holy name of your glory, and we sing 
praise and glory unto you, to the Father and 
to the Son and to the Holy Spirit, now and 
always and unto the ages of ages. Amen.
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ՔԱՐՈԶՔԱՐՈԶ KAROZKAROZ PROCLAMATIONPROCLAMATION

Հասեալքս ի ժամ երեկոյիս ամենեքեան 
համբառնալով զձեռս մեր՝ փառաւորեմք 
զքեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր, որ շնորհեցեր մեզ 
զտիւս խաղաղութեամբ անցուցանել եւ 
հասանիլ ի ժամ երեկոյիս։

Hasyalks i jham yeregooyis amenekyan 
hampaŗnalov ztzeŗs mer՝ paŗavoremk zkez, 
Der Asdva՛dz mer, vor shnorhetser mez zdivs 
khaghaghootyamp antsootsanel yev hasanil i 
jham yeregooyis։

Having arrived at this hour of the evening, 
we all lift up our hands and glorify you, 
O Lord our God, who have granted us to pass 
the day in peace and to arrive at this hour of 
the evening.

Արժանաւորեա՛ զմեզ, Տէր, սուրբ սրտիւ, 
հրեշտակային երգով գոհաբանութիւն 
մատուցանել Տեառն Աստուծոյ 
ամենակալիդ. կեցո՛ եւ ողորմեա՛։

Arjhanavorya՛ zmez, Der, soorp srdiv, 
hreshdagayin yerkov kohapanootyoon 
madootsanel Dyaŗn Asdoodzo amenagalit. 
getso՛ yev voghormya՛։

Make us worthy, O Lord, with pure heart 
and with angelic song to offer thanksgiving 
to you, the almighty Lord God. Save us and 
mercy upon us.

—Կեցո՛, Տէր, եւ ողորմեա՛։ —Getso՛, Der, yev voghormya՛։ —Save, Lord, and have mercy.

Ողորմեա՛ց մեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր, ըստ 
մեծի ողորմութեան Քում. ասասցուք 
ամենեքեան միաբանութեամբ։

Voghormya՛ts mez, Der Asdva՛dz mer, ŭsd 
medzi voghormootyan Koom. asastsook 
amenekyan miapanootyamp։

Have mercy upon us, O Lord our God, 
according to your great mercy. Let us all say 
with one accord։

Տէր, ողորմեա՛,
Տէր, ողորմեա՛,
Տէր, ողորմեա՛։

Der, voghormya՛,
Der, voghormya՛,
Der, voghormya՛։

Lord, have mercy;
Lord, have mercy;
Lord, have mercy.

ՄԱՂԹԱՆՔՄԱՂԹԱՆՔ MAGHTANKMAGHTANK BIDDINGBIDDING

Հասեալքս ի ժամ երեկոյիս ամենեքեան 
անդադար փառաւորեմք զՀայր եւ զՈրդի եւ 
զՍուրբ Հոգիդ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս 
յաւիտենից։ ամէն։

Hasyalks i jham yeregooyis amenekyan 
antatar paŗavoremk zHayr yev zOrti 
yev zSoorp Hokit ayjhm yev mishd yev 
havidyans havidenits. amen։

Having arrived at this hour of the evening 
we all unceasingly glorify the Father and the 
Son and the Holy Spirit, now and always and 
unto the ages of ages. Amen.
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» ՄԵՍԵԴԻ» ՄԵՍԵԴԻ MESEDIMESEDI MESEDIMESEDI

Ապաշխարութեան ԳՁ Abashkharootyan ԳՁ Penitential ԳՁ

Նայեա՛ եւ լո՛ւր ինձ, Տէր Աստուա՛ծ իմ: Nayya՛ yev lo՛or intz, Der Asdva՛dz im: Behold and hear me, Lord my God

Մինչեւ յե՞րբ, Տէ՛ր, մոռանաս զիս ի սպառ. 
մինչեւ յե՞րբ դարձուցանես զերեսս Քո յինէն:

Minchev he՞rp, De՛r, moṙanas zis i sbaṙ. 
minchev he՞rp tartzootsanes zeress Ko hinen:

How long, Lord, will you forget me forever? 
How long will you turn your face from me?

(Ընթերցուածք)
Ծննդոց 18.1-19.30
Առակաց 1.10-19
Զաքարիեայ 11.11-14

(Ŭntertsvadzk)
Dznntots 18.1-19.30
Aragats 1.10-19
Zakariya 11.11-14

(Readings)
Genesis 18.1-19.30
Proverbs 1.10-19
Zechariah 11.11-14

Ուղիղ եղիցին աղօթք իմ • 
որպէս խունկ առաջի քո, Տէր։ •

Ooghigh yeghitsin aghotk im • 
vorbes khoong arachi Ko, Der։ •

Let my prayers rise before you •  
as incense, O Lord, •

Համբարձումն ձեռաց իմոց՝ • 
պատարագ երեկոյի։

Hampartsoomn tserats imots՝ • 
badarak yeregooyi։

The lifting up of my hands, •
an evening sacrifice.

ՔԱՐՈԶՔԱՐՈԶ KAROZKAROZ PROCLAMATIONPROCLAMATION

Սրբոց եւ պահոց Srpots yev bahots Saints and fasts

Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք։ Yev yevs khaghaghootyan zDer 
aghachestsook։

Again in peace let us beseech the Lord.

Աղաչեսցուք զամենակալն Աստուած՝ 
զՀայր Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, 
զԹագաւորն խաղաղութեան, յաղագս 
խաղաղութեան

Aghachestsook zamenagaln Asdvadz՝ zHayr 
Dyaŗn mero Hisoosi Krisdosi, zTakavorn 
khaghaghootyan, haghaks khaghaghootyan

Let us beseech the almighty God, the Father 
of our Lord Jesus Christ, the King of Peace 
for peace

եւ վասն միայնոյ սուրբ կաթողիկէ եւ 
առաքելական Եկեղեցւոյ.

yev vasn miayno soorp gatoghige yev 
aŗakelagan Yegeghetsvo.

and for the One, Holy, Universal and 
Apostolic Church,

զի զբազում ամս խաղաղութեամբ տացէ 
մեզ Տէր Աստուած մեր

zi zpazoom ams khaghaghootyamp datse mez 
Der Asdvadz mer

that the Lord our God may grant us many 
years in peace,

եւ զթագաւորս խաղաղարարս առաքեսցէ 
առ մեզ վասն մեծի սուրբ եւ ահաւոր 
անուան Իւրոյ։

yev ztakavors khaghagharars aŗakestse aŗ 
mez vasn medzi soorp yev ahavor anvan 
Yooro։

and, for the sake of his great, holy and 
awesome name, that he may also send unto 
us rulers that are peacemakers.
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Զպետս գաւառաց, զզօրավարս, 
զզօրագլուխս, զժողովուրդս, 

Zbeds kavaŗats, zzoravars, zzoraklookhs, 
zjhoghovoorts,

The heads of states, the heads of armed 
forces, the people,

զմուտս եւ զելս մեր խաղաղութեամբ 
պահեսցէ

zmoods yev zels mer khaghaghootyamp 
bahestse

and our comings in and goings out, may he 
keep in peace,

եւ զամենայն պատերազմունս թշնամւոյն 
խորտակեսցէ ի մէնջ։

yev zamenayn baderazmoons tshnamvooyn 
khordagestse i mench։

and may he crush all the battles of the enemy 
within our midst.

Տէրն ամենակալ կեցուսցէ եւ ողորմեսցի։ Dern amenagal getsoostse yev voghormestsi։ May the almighty Lord save us and have 
mercy.

—Կեցո՛, Տէր, եւ ողորմեա՛։ —Getso՛, Der, yev voghormya՛։ —Save, O Lord, and have mercy.

Զերեկս մերձեալ եւ զառաջիկայ գիշերս 
խաղաղութեամբ անցուցանել հաւատով՝ ի 
Տեառնէ խնդրեսցուք։

Zeregs mertzyal yev zaŗachiga kishers 
khaghaghootyamp antsootsanel havadov՝ i 
Dyaŗne khntrestsook։

That we may pass the evening that is near 
and the night before us in peace and in faith, 
let us ask of the Lord.

—Շնորհեա՛, Տէր։ —Shnorhya՛, Der։ —Grant, O Lord.

Զհրեշտակ խաղաղութեան՝ պահապան 
անձանց մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք։

Zhreshdag khaghaghootyan՝ bahaban 
antzants merots i Dyaŗne khntrestsook։

The angel of peace to guard our souls, let us 
ask of the Lord.

—Շնորհեա՛, Տէր։ —Shnorhya՛, Der։ —Grant, O Lord.

Զքաւութիւն եւ զթողութիւն յանցանաց 
մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք։

Zkavootyoon yev ztoghootyoon hantsanats 
merots i Dyaŗne khntrestsook։

The forgiveness and remission of our 
transgressions, let us ask of the Lord.

—Շնորհեա՛, Տէր։ —Shnorhya՛, Der։ —Grant, O Lord.

Զսրբոյ խաչին՝ մեծ եւ կարող զօրութիւնն 
յօգնութիւն անձանց մերոց ի Տեառնէ 
խնդրեսցուք։

Zsrpo khachin՝ medz yev garogh 
zorootyoonn hoknootyoon antzants merots i 
Dyaŗne khntrestsook։

The great and mighty power of the holy 
Cross to help our souls, let us ask of the Lord.

—Շնորհեա՛, Տէր։ —Shnorhya՛, Der։ —Grant, O Lord.

Եւ եւս միաբան վասն ճշմարիտ եւ սուրբ 
հաւատոյս մերոյ զՏէր աղաչեսցուք։

Yev yevs miapan vasn jshmarid yev soorp 
havadooys mero zDer aghachestsook։

Again with one accord by our true and holy 
faith, let us beseech the Lord.

—Տէր, ողորմեա՛։ —Der, voghormya՛։ —Lord, have mercy.

Զանձինս մեր եւ զմիմեանս Տեառն Աստուծոյ 
ամենակալին յանձն արասցուք։

Zantzins mer yev zmimyans Dyaŗn Asdoodzo 
amenagalin hantzn arastsook։

Let us commit ourselves and one another 
unto the Lord God almighty.

—քեզ՝ Տեառնդ, յանձն եղիցուք։ —kez՝ Dyaŗnt, hantzn yeghitsook։ —To you, O Lord, we commit ourselves.
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Ողորմեա՛ց մեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր, ըստ 
մեծի ողորմութեան Քում. ասասցուք 
ամենեքեան միաբանութեամբ։

Voghormya՛ts mez, Der Asdva՛dz mer, ŭsd 
medzi voghormootyan Koom. asastsook 
amenekyan miapanootyamp։

Have mercy upon us, O Lord our God, 
according to Your great mercy. Let us all say 
with one accord։

Տէր, ողորմեա՛, 
Տէր, ողորմեա՛, 
Տէր, ողորմեա՛։

Der, voghormya՛, 
Der, voghormya՛, 
Der, voghormya՛։

Lord, have mercy; 
Lord, have mercy; 
Lord, have mercy.

ԱՂՕԹՔԱՂՕԹՔ AGHOTKAGHOTK PRAYERPRAYER

Լո՛ւր ձայնից մերոց, Տէր Աստուա՛ծ մեր, 
ընկա՛լ զաղաչանս մեր, զհամբարձումն 
ձեռաց մերոց եւ զբանս աղօթից՝ սրբելով 
զերեկոյի պատարագս մեր ի հոտ անուշից ի 
հաճոյս քեզ պատրաստել։

Lo՛or tzaynits merots, Der Asdva՛dz mer, 
ŭnga՛l zaghachans mer, zhampartzoomn 
tzeŗats merots yev zpans aghotits՝ srpelov 
zeregooyi badaraks mer i hod anooshits i 
hajooys kez badrasdel։

Hear our voice, O Lord our God, receive our 
supplications, the lifting up of our hands and 
the words of our prayers. Sanctify this our 
offering of the evening, that we may prepare 
it for your pleasure with a sweet smell of 
fragrance.

Յաւե՛լ ի մեզ, Տէր ամենակալ, զհաւատ, 
զյոյս, զսէր եւ զամենայն գործս 
առաքինութեան, որպէս զի ըստ կամաց 
Քոց բարեսիրաց, միշտ կրօնաւորեալք 
բարեպաշտութեամբ ի տուէ եւ ի գիշերի, 
արժանաւորք եղիցուք յաղագս անձանց 
մերոց փրկութեան եւ վասն հոգեւոր 
կենացդ աղաչել զքեզ, Տէր, եւ գտանել 
ի Քէն զշնորհս եւ զողորմութիւն. եւ 
գոհանալով փառաւորեսցուք զՀայր եւ 
զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգիդ այժմ եւ միշտ եւ 
յաւիտեանս յաւիտենից։ ամէն։

Have՛l i mez, Der amenagal, zhavad, zhooys, 
zser yev zamenayn kordzs aŗakinootyan, 
vorbes zi ŭsd gamats Kots paresirats, mishd 
gronavoryalk parebashdootyamp i dve yev 
i kisheri, arjhanavork yeghitsook haghaks 
antzants merots prgootyan yev vasn hokevor 
genatst aghachel zkez, Der, yev kdanel i 
Ken zshnorhs yev zoghormootyoon. yev 
kohanalov paŗavorestsook zHayr yev zOrti 
yev zSoorp Hokit ayjhm yev mishd yev 
havidyans havidenits. amen։

Increase in us, O Lord almighty, faith, hope 
and charity and all deeds of virtue, so that we 
may always devoutly obey your ordinances 
by day and by night according to your 
beneficent will, and that we may be worthy 
to beseech you for the salvation of our souls 
and for our spiritual life, O Lord, and to find 
grace and mercy from you and giving thanks 
to glorify the Father, the Son and the Holy 
Spirit, now and always and unto the ages of 
ages. Amen.

♰ Խաղաղութի՜ւն ամենեցուն։ ♰ Khaghaghootyo՜on amenetsoon։ ♰ Peace unto all.

Աստուծոյ երկրպագեսցուք։ Asdoodzo yergrbakestsook։ Let us bow down to God.



ԵՐԵԿՈՅԵԱՆ ԺԱՄ • ԱՒԱԳ ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ 12 Evening Office • Holy Tuesday • Armenian Apostolic Church

Քեզ երկիր պագանելով, Տէր Աստուա՛ծ մեր, 
գոհանամք զՔէն յաղագս խաղաղութեամբ 
անցուցանելոյ ի մէնջ զերկարութիւն 
տուընջեանս։ Տո՛ւր մեզ, Տէր, աղաչեմք 
զքեզ, զերեկս եւ զառաջիկայ գիշերս 
առանց մեղաց եւ առանց գայթակղութեան 
անցուցանել. հաստատուն կալ եւ 
մնալ ի հաւատ, ի յոյս, ի սէր եւ ի 
պատուիրանապահութեան քո՝ խնդրելով 
զխաղաղութիւն ամենայն աշխարհի, եւ 
Եկեղեցւոյ Քում սրբոյ զհաստատութիւն, 
եւ անձանց մերոց զփրկութիւն։ Որպէս 
զի ընդունելով ի Քէն զհայցուածս մեր՝ 
եւ զմեծ վայելչական փառաբանութիւն 
միշտ ի բարձունս առաքեսցուք ամենազօր 
տէրութեանդ, Քրիստոս Աստուա՛ծ մեր, 
այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից։ 
ամէն։

Kez yergir bakanelov, Der Asdva՛dz 
mer, kohanamk zKen haghaks 
khaghaghootyamp antsootsanelo i 
mench zergarootyoon dvŭnchyans։ Do՛or 
mez, Der, aghachemk zkez, zeregs yev 
zaŗachiga kishers aŗants meghats yev 
aŗants kaytagghootyan antsootsanel. 
hasdadoon gal yev mnal i havad, i hooys, i 
ser yev i badviranabahootyan ko՝ khntrelov 
zkhaghaghootyoon amenayn ashkharhi, yev 
Yegeghetsvo Koom srpo zhasdadootyoon, 
yev antzants merots zprgootyoon։ Vorbes 
zi ŭntoonelov i Ken zhaytsvadzs mer՝ yev 
zmedz vayelchagan paŗapanootyoon mishd i 
partzoons aŗakestsook amenazor derootyant, 
Krisdos Asdva՛dz mer, ayjhm yev mishd yev 
havidyans havidenits. amen։

Bowing down to you, O Lord our God, we 
give thanks to you, for you have granted us 
to pass the length of this day in peace. Grant 
us, O Lord, we beseech you, to pass this 
evening and the night before us without sin 
and without stumbling, and to stand firm 
and abide steadfastly in faith, in hope and 
in charity and in the observance of your 
commandments. Give peace, we pray, to 
the whole world and stability to your holy 
Church and salvation to our souls. So that 
receiving from you all that we ask, we may 
always send up on high hymns of glory 
due to the majesty of your all-powerful 
dominion, O Christ our God, now and always 
and unto the ages of ages. Amen.

» ԵՐԵՔՍՐԲԵԱՆ» ԵՐԵՔՍՐԲԵԱՆ YEREK-SRPYANYEREK-SRPYAN TRISAGIONTRISAGION

Սուրբ Աստուա՛ծ, սուրբ եւ հզօր, սուրբ եւ 
անմահ, որ եկիր եւ գալոց ես. ողորմեա՛ մեզ։ 
(Երիցս կրկնեա՛)

Soorp Asdva՛dz, soorp yev hzor, soorp yev 
anmah, vor yegir yev kalots yes. voghormya՛ 
mez։ (Yeritss grgnya՛)

Holy God, holy and mighty, holy and 
immortal, who came are are to come, have 
mercy on us. (Repeat thrice)

ՄԱՂԹԱՆՔՄԱՂԹԱՆՔ MAGHTANKMAGHTANK BIDDINGBIDDING

Փառաւորեալ եւ օրհնեալ, միշտ սուրբ Կոյս 
Աստուածածի՛ն Մարիամ, մա՛յր Քրիստոսի, 
մատո՛ զաղաչանս մեր Որդւոյ քո եւ 
Աստուծոյ մերոյ։

Paŗavoryal yev orhnyal, mishd soorp Gooys 
Asdvadzadzi՛n Mariam, ma՛yr Krisdosi, mado՛ 
zaghachans mer Vortvo ko yev Asdoodzo 
mero։

Glorified and blessed ever-holy Virgin, 
Birth-giver-of-God Mary, Mother of Christ, 
offer our supplications to your Son and our 
God,

Փրկել զմեզ ի փորձութենէ եւ յամենայն Փրկել զմեզ ի փորձութենէ եւ յամենայն 
վտանգից մերոց։վտանգից մերոց։

Prgel zmez i portsootene yev hamenayn 
vdankits merots։

To save us from all our trials and 
tribulations.
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ՔԱՐՈԶՔԱՐՈԶ KAROZKAROZ PROCLAMATIONPROCLAMATION

Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք։ Yev yevs khaghaghootyan zDer 
aghachestsook։

And again in peace let us beseech the Lord.

Վասն լսելի լինելոյ Տեառն Աստուծոյ ձայնի 
աղաչանաց մերոց՝ բարեխօսութեամբ 
սուրբ Աստուածածնին, եւ իջանելոյ ի վերայ 
մեր ողորմութեան եւ գթութեան Տեառն 
Աստուծոյ։

Vasn lseli linelo Dyaŗn Asdoodzo tsayni 
aghachanats merots՝ parekhosootyamp 
soorp Asdvadzadznin, yev ichanelo i vera 
mer voghormootyan yev ktootyan Dyaŗn 
Asdoodzo։

That the voice of our supplications be heard 
by the Lord God through the intercession 
of the holy Mother-of-God and that the 
mercy and compassion of the Lord God may 
descend upon us.

Ամենակալ Տէր Աստուա՛ծ մեր, կեցո՛ եւ 
ողորմեա՛։

Amenagal Der Asdva՛dz mer, getso՛ yev 
voghormya՛։

Almighty Lord our God, save and have 
mercy.

Օրհնութի՜ւն եւ փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Օրհնութի՜ւն եւ փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ 
Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս 
յաւիտենից։ ամէն։յաւիտենից։ ամէն։

Orhnootyo՜on yev pa՜ŗk Hor yev Vortvo 
yev Hokvooyn Srpo ayjm yev mishd yev 
havidyans havidenits. amen։

Blessing and glory to the Father and to the 
Son and to the Holy Spirit, now and always 
and unto the ages of ages. Amen.

ՍԱՂՄՈՍ ՃԻ (Համբարձի)ՍԱՂՄՈՍ ՃԻ (Համբարձի) SAGHMOS 120 (Hampartsi)SAGHMOS 120 (Hampartsi) PSALM 121 (Levavi)PSALM 121 (Levavi)

Համբարձի զաչս իմ ի լերինս, • 
ուստի եկեսցէ ինձ օգնութիւն։

Hampartzi zachs im i lerins, • 
oosdi yegestse intz oknootyoon։

I lifted up my eyes to the mountains; • 
from where my help shall come.

Օգնութիւն ինձ ի Տեառնէ եկեսցէ, • 
որ արար զերկինս եւ զերկիր։

Oknootyoon intz i Dyaŗne yegestse, • 
vor arar zergins yev zergir։

My help shall come from the Lord; • 
who made heaven and earth.

Մի՛ տար ի սասանութիւն զոտն քո, • 
եւ մի՛ ննջեսցէ պահապան քո,

Mi՛ dar i sasanootyoon zodn ko, • 
yev mi nnchestse bahaban ko,

He will not let your foot be shaken; • 
and he who keeps you will not slumber.

Որպէս ոչ ննջէ եւ ոչ ի քուն երթայ • 
պահապանն Իսրայելի։

Vorbes voch nnche yev voch i koon yerta • 
bahabann Israyeli։

For he that keeps Israel; • 
neither slumbers nor sleeps.

Տէր պահեսցէ զքեզ • 
եւ Տէր ընկալցի աջով ձեռամբ Իւրով։

Der bahestse zkez • 
yev Der ŭngaltsi achov tzeŗamp Yoorov։

The Lord shall keep you; • the Lord 
shall receive you with his right hand.

Արեգակն ի տուէ զքեզ մի՛ մեղիցէ, • 
եւ մի լուսինն՝ ի գիշերի։

Arekagn i dve zkez mi՛ meghitse, • 
yev mi loosinn՝ i kisheri։

The sun shall not harm you by day; • 
nor the moon by night.

Տէր պահեսցէ զքեզ յամենայն չարէ, • 
պահեսցէ Տէր զանձն քո։

Der bahestse zkez hamenayn chare, • 
bahestse Der zantzn ko։

The Lord will keep you from all evil; • 
the Lord will keep your soul.
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Տէր պահեսցէ զմուտ եւ զել քո • 
յայսմ հետէ մինչեւ յաւիտեան։

Der bahestse zmood yev zel ko • 
haysm hede minchev havidyan։

The Lord will keep your coming in and 
your going out; • from this time forth for 
evermore.

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ • 
այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից։ 
ամէն։

Pa՜ŗk Hor yev Vortvo yev Hokvooyn Srpo • 
ayjhm yev mishd yev havidyans havidenits. 
amen։

Glory be to the Father and the Son and the 
Holy Spirit, • now and always and unto the 
ages of ages. Amen.

» ՇԱՐԱԿԱՆ» ՇԱՐԱԿԱՆ SHARAGANSHARAGAN HYMNHYMN

Աւգ Դշ ԳՁ (Բ.92-94) Avak Դշ ԳՁ (Բ.92-94) Holy Tuesday ԳՁ (Բ.92-94)

Նոր սքանչելիք այսօր տեսանեմք յաշխարհի 
ի մէջ հողեղինաց. արարածք Արարչին 
սպանութեան խորհին զխորհուրդ:

Nor skanchelik aysor desanemk hashkharhi 
i mech hogheghinats. araradzk Ararchin 
sbanootyan khorhin zkhorhoort:

We behold new wonders today in the world 
in the midst of those made from the soil of 
the earth; the creatures are thinking the 
thought of the assassination of the Creator.

Որ բանիւն Իւրով զերկինս եւ զերկիրս 
հաստատեաց՝ յոչնչէ գոյացուցեալ, վաճառի 
այսօր դիւրագին ընդ երեսուն արծաթոյ:

Vor panyoon Yoorov zergins yev zergirs 
hasdadyats՝ hochnche kooyatsootsyal, vajaṙi 
aysor tyoorakin ŭnt yeresoon ardzato:

He, who by His word out of nothingness, 
established the existing heavens and the 
earth, today is sold for easy money with 
thirty pieces of silver.

Ով Յուդաս արտասուելի երկնաւոր 
Վարդապետին սպանութեան խորհի 
զխորհուրդ՝ մատնելով անօրինաց, զի 
խաչեսցի ի մէջ երկրի:

Ov Hootas ardasveli yergnavor Vartabedin 
sbanootyan khorhi zkhorhoort՝ madnelov 
anorinats, zi khachestsi i mech yergri:

O Judas filled with tears is thinking the 
thought of the assassination of the heavenly 
Teacher, by betraying Him to the unlawful, 
that He may be crucified in the middle of the 
earth.

ՔԱՐՈԶՔԱՐՈԶ KAROZKAROZ PROCLAMATIONPROCLAMATION

Վասն խաղաղութեան ամենայն աշխարհի 
եւ հաստատութեան սրբոյ Եկեղեցւոյ 
զՏէր աղաչեսցուք։ Ասասցուք ամենեքեան 
միաբանութեամբ։

Vasn khaghaghootyan amenayn ashkharhi 
yev hasdadootyan srpo Yegeghetsvo zDer 
aghachestsook։ Asastsook amenekyan 
miapanootyamp։

For the peace of the whole world and the 
stability of the holy Church, let us beseech 
the Lord. Let us all say with one accord։

Տէր, ողորմեա՛,
Տէր, ողորմեա՛,
Տէր, ողորմեա՛։

Der, voghormya՛,
Der, voghormya՛,
Der, voghormya՛։

Lord, have mercy;
Lord, have mercy;
Lord, have mercy.
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ԱՂՕԹՔԱՂՕԹՔ AGHOTKAGHOTK PRAYERPRAYER

Հա՛յր գթած, բարեխնամող, արարիչ 
ամենայն արարածոց, ընկա՛լ զպաղատանս 
ծառայից Քոց ի ժամ երեկոյիս, որ 
առատդ ես առ ամենեսեան պարգեւօք 
բարերարութեան քո։

Ha՛yr ktadz, parekhnamogh, ararich amenayn 
araradzots, ŭnga՛l zbaghadans dzaŗayits Kots 
i jam yeregooyis, vor aŗadt yes aŗ amenesyan 
barkevok parerarootyan Ko։

Compassionate Father, who takes good care 
of all, Maker of all creatures, receive the 
supplications of your servants in this evening 
hour, O you who are bountiful unto all with 
the gifts of your beneficence.

Ողորմեա՛, Տէր, ամենայն աշխարհի 
եւ Եկեղեցւոյ Քում սրբոյ, հիւանդաց, 
վշտացելոց, ճանապարհորդաց, նաւորդաց, 
խոստովանողաց, ապաշխարողաց եւ 
հոգւոցն հանգուցելոց։

Voghormya՛, Der, amenayn ashkharhi 
yev Yegeghetsvo Koom srpo, hivantats, 
vshdatselots, janabarhortats, navortats, 
khosdovanoghats, abashkharoghats yev 
hokvotsn hankootselots։

Have mercy, O Lord, upon the whole world 
and upon your holy Church, upon the sick, 
the grieved, on those who travel by land, sea, 
or air, on confessors, penitents, and on the 
souls that are at rest.

Զի Դու, Տէր ամենակալ, գիտես զպէտս 
մեր եւ զկարիս, առաւել քան զոր խնդրեմք 
եւ իմանամք. եւ քեզ ընդ Որդւոյ եւ 
Ամենասրբոյ Հոգւոյդ վայել է փառք, 
իշխանութիւն եւ պատիւ այժմ եւ միշտ եւ 
յաւիտեանս յաւիտենից։ ամէն։

Zi Too, Der amenagal, kides zbeds mer 
yev zgaris, aŗavel kan zor khntremk 
yev imanamk. yev Kez ŭnt Vortvo yev 
Amenasrpo Hokvooyt vayel e paŗk, 
ishkhanootyoon yev badiv ayjm yev mishd 
yev havidyans havidenits. amen։

For you, O Lord almighty, know our needs 
and wants, more than we ask or even 
comprehend; and to you, with the Son and 
the all-holy Spirit, is fitting glory, dominion, 
and honor, now and always and unto the 
ages of ages. Amen.

ԱՐՁԱԿՄԱՆ ՓՈԽԱՐՁԱԿՄԱՆ ՓՈԽ ARTSAGMAN POKHARTSAGMAN POKH DISMISSAL PSALMODYDISMISSAL PSALMODY

ՍԱՂՄՈՍ ԽՍԱՂՄՈՍ Խ SAGHMOS 40SAGHMOS 40 PSALM 41PSALM 41

Կցորդ. Ես ասացի. «Տէ՛ր, ողորմեա՛ ինձ, 
բժշկեա՛ զանձն իմ, ես մեղայ Քեզ»:

Gtsort. Yes asatsi. «De՛r, voghormya՛ intz, 
pjhshgya՛ zantzn im, yes megha Kez»:

Response. I said, “O Lord, have mercy upon 
me; heal my soul, because I sinned against 
you.”

Փոխ. Երանի՜ որ խորհի զաղքատն եւ 
զտնանկն. յաւուր չարի փրկէ զնա Տէր:

Pokh. Yerani՜ vor khorhi zaghkadn yev 
zdnangn. havoor chari prge zna Der:

Antiphon. Happy is he who considers the 
poor and needy; in an evil day the Lord will 
rescue him.

Տէր փրկէ զնա եւ կեցուցանէ, երանելի 
առնէ զնա ի վերայ երկրի եւ ոչ մատնէ զնա 
ի ձեռս թշնամեաց իւրոց:

Der prge zna yev getsootsane, yeraneli aṙne 
zna i vera yergri yev voch madne zna i tzeṙs 
tshnamyats yoorots:

May the Lord carefully guard him and 
quicken him and make him happy in the 
land, and may he not give him up into his 
enemy’s hands.
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Տէր օգնական է նմա ի մահիճս ցաւոց իւրոց, 
զամենայն անկողինս նորա դարձուցանէ ի 
հիւանդութենէ նորա:

Der oknagan e nma i mahijs tsavots yoorots, 
zamenayn angoghins nora tartzootsane i 
hivantootene nora:

May the Lord help him on his bed of pain; in 
his illness you turned his whole bed.

Ես ասացի. «Տէ՛ր, ողորմեա՛ ինձ, բժշկեա՛ 
զանձն իմ, ես մեղայ Քեզ»:

Yes asatsi. «De՛r, voghormya՛ intz, pjhshgya՛ 
zantzn im, yes megha Kez»:

As for me, I said, “O Lord, have mercy upon 
me; heal my soul, because I sinned against 
you.”

Թշնամիք իմ ասացին ինձ չար. «Ե՞րբ իցէ, զի 
մեռցի, եւ կորիցէ անուն նորա»:

Tshnamik im asatsin intz char. «Ye՞rp itse, zi 
meṙtsi, yev goritse anoon nora»:

My enemies spoke evil against me, “When 
will he die and his name perish?”

Մտանէր տեսանել զնանրութիւն, խօսէր ի 
սրտի իւրում եւ ժողովէր զանօրէնութիւնս 
յանձն իւր:

Mdaner desanel znanrootyoon, khoser i srdi 
yooroom yev jhoghover zanorenootyoons 
hantzn yoor:

And if he came in to visit, he would speak to 
no good end; his heart gathered lawlessness 
to himself.

Արտաքս ելանէր եւ զնոյն խօսէր. զինէն 
շշնջէին ամենայն թշնամիք իմ:

Ardaks yelaner yev znooyn khoser. zinen 
shshnchein amenayn tshnamik im:

He would go outside and talk; together all 
my enemies would whisper against me.

Խորհեցան չար ի վերայ իմ, բան 
անօրէնութեան եդին ի վերայ իմ.

Khorhetsan char i vera im, pan anorenootyan 
yetin i vera im.

Against me they would devise evil for me; a 
criminal word they put out against me.

«Միթէ որ ննջիցէն, այլ ո՞չ եւս յաւելուցու 
յառնել». քանզի եւ այրն խաղաղութեան 
իմոյ, յոր եւ եսն յուսացայ,

«Mite vor nnchitsen, ayl vo՞ch yevs 
havelootsoo haṙnel». kanzi yev ayrn 
khaghaghootyan imo, hor yev yesn hoosatsa,

“Surely, he that lies down will not add to 
rise up?” For the person at peace with me, in 
whom I hoped,

Որ ուտէր զհաց իմ, յաճախեաց առնել ինձ 
խաբէութիւն:

Vor ooder zhats im, hajakhyats aṙnel intz 
khapeootyoon:

He who would eat of my bread, magnified 
trickery against me.

Այլ Դու, Տէ՛ր, ողորմեա՛ ինձ, կանգնեա՛ զիս, 
եւ հատուցից նոցա:

Ayl Too, De՛r, voghormya՛ intz, ganknya՛ zis, 
yev hadootsits notsa:

But as for you Lord, have mercy upon me, 
raise me up, and I will repay them.

Յայսմ ծանեայց, թէ հաճեցար ընդ իս, զի մի՛ 
ուրախ եղիցին յիս թշնամիք իմ.

Haysm dzanyayts, te hajetsar ŭnt is, zi mi՛ 
oorakh yeghitsin his tshnamik im.

By this I knew that you want me: that my 
enemy shall not be happy over me.

Այլ զիս յամբծութեան իմում ընկալար եւ 
հաստատեցեր զիս առաջի Քո յաւիտեան:

Ayl zis hampdzootyan imoom ŭngalar yev 
hasdadetser zis aṙachi Ko havidyan:

But me you supported on account of my 
innocence, and secured me before you 
forever.

Օրհնեա՜լ Տէր Աստուած Իսրայելի 
յաւիտեանս յաւիտենից. եղիցի, եղիցի:

Orhnya՜l Der Asdvadz Israyeli havidyans 
havidenits. yeghitsi, yeghitsi:

Blessed be the Lord God of Israel, from 
everlasting to everlasting. May it be; may it 
be.

(Աւետարան ըստ Մատթէոսի 26.3-16) (Avedaran ŭsd Madteosi 26.3-16) (Holy Gospel according to Matthew 26.3-16)
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ՔԱՐՈԶՔԱՐՈԶ KAROZKAROZ PROCLAMATIONPROCLAMATION

Յառաւօտն երգեսցէ իսկ երեկոյեան ի թիւ Haravodn yerkestse isk yeregoyan i tiv Melody in morning. Ordinary in evening.

Խնդրեսցուք հաւատով միաբանութեամբ 
ի Տեառնէ, զի զողորմութեան զշնորհս Իւր 
արասցէ ի վերայ մեր։ (ի թիւ)

Khntrestsook havadov miapanootyamp i 
Dyaŗne, zi zoghormootyan zshnorhs Yoor 
arastse i vera mer։ (i tiv)

Let us ask in faith and in one accord of the 
Lord that it may please him to bestow the 
grace of his mercy upon us. (Sung in morning)

Տէրն ամենակալ կեցուսցէ եւ ողորմեսցի։ Dern amenagal getsoostse yev voghormestsi։ May the Lord almighty save us and have 
mercy.

Կեցո՛, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛։ (Ծանր) Getso՛, De՛r, yev voghormya՛։ (Dzanr) Save us, Lord. (Long)

ԱՂՕԹՔԱՂՕԹՔ AGHOTKAGHOTK PRAYERPRAYER

Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, 
ողորմեա՛։ (Երգեսցէն)

De՛r, voghormya՛, De՛r, voghormya՛, De՛r, 
voghormya՛։ (Yerkestsen)

Lord, have mercy; Lord, have mercy; Lord, 
have mercy. (Sing)

Կիրակամտից երգեսցէն. Աւագ շաբաթ ի թիւ։ Giragamdits yerkestsen. Avak shapat i tiv. Eve of Lord’s Day sing. Holy Week say.

Թագաւո՛ր խաղաղութեան, օգնակա՛ն եւ 
փրկի՛չ անձանց մերոց, Քրիստոս Աստուա՛ծ 
մեր,

Takavo՛r khaghaghootyan, oknaga՛n yev 
prgi՛ch antsants merots, Krisdos Asdva՛dz mer,

King of peace, helper and saviour of our 
souls, O Christ our God,

պարսպեալ պահեա՛ զժողովուրդս Քո ընդ 
հովանեաւ սուրբ եւ պատուական խաչիւդ 
Քով ի խաղաղութեան։

barsbyal bahya՛ zjoghovoorts Ko ŭnt 
hovanyav soorp yev badvagan khachivt Kov i 
khaghaghootyan։

defend and keep your people under the 
shadow of Your holy and precious Cross in 
peace.

Փրկեա՛ յերեւելի եւ յաներեւոյթ թշնամւոյն։ Prgya՛ hereveli yev hanerevooyt 
tshnamvooyn։

Deliver us from the visible and invisible 
enemy.

Արժանաւորեա՛ գոհութեամբ փառաւորել 
զՔեզ ընդ Հօր եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ այժմ եւ 
միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից։ ամէն։

Arjanavorya՛ kohootyamp paŗavorel zKez ŭnt 
Hor yev ŭnt Srpo Hokvooyt ayjm yev mishd 
yev havidyans havidenits. amen։

Make us worthy to give you thanks and to 
glorify you with the Father and with the 
Holy Spirit, now and always and unto the 
ages of ages. Amen.
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♰ Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս։ ամէն։ ♰ Orhnyal Der mer Hisoos Krisdos. amen։ ♰ Blessed be our Lord Jesus Christ. Amen.

Հա՛յր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն 
քո։ Եկեսցէ արքայութիւն քո։ Եղիցին կամք 
քո որպէս յերկինս եւ յերկրի։ Զհաց մեր 
հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր։ Եւ թո՛ղ 
մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց։ Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի 
փորձութիւն։ Այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէ։

Ha՛yr mer, vor hergins yes, soorp yeghitsi 
anoon Ko։ Yegestse arkayootyoon Ko։ 
Yeghitsin gamk Ko vorbes hergins yev 
hergri։ Zhats mer hanabazort do՛or mez aysor։ 
Yev to՛gh mez zbardis mer, vorbes yev mek 
toghoomk merots bardabanats։ Yev mi՛ danir 
zmez i portsootyoon։ Ayl prgya՛ zmez i chare։

Our Father, who art in heaven, hallowed be 
thy name; thy kingdom come, thy will be 
done on earth as it is in heaven. Give us this 
day our daily bread; and forgive us our debts, 
as we forgive our debtors; and lead us not 
into temptation; but deliver us from evil.

Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ 
փառք յաւիտեանս։ ամէն։

Zi Ko e arkayootyoon yev zorootyoon yev 
park havidians. amen։

For thine is the kingdom and the power and 
the glory for ever and ever. Amen.

♰ Օրհնեալդ եղերուք ի շնորհաց Սրբոյ 
Հոգւոյն։ Երթայք խաղաղութեամբ եւ 
Տէր Յիսուս Քրիստոս եղիցի ընդ ձեզ ընդ 
ամենեսեանդ։ Ամէն։

♰ Orhnyalt yegherook i shnorhats Srpo 
Hokvooyn։ Yertayk khaghaghootyamp yev 
Der Hisoos Krisdos yeghitsi ŭnt tsez ŭnt 
amenesyant։ Amen։

♰ May you be blessed by the grace of the 
Holy Spirit. Go in peace, and may the Lord 
Jesus Christ be with you all. Amen.


