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ԽաչինԽաչին
Armenian Apostolic ChurchArmenian Apostolic Church

Daily VariablesDaily Variables

Procession of the Holy Cross Procession of the Holy Cross 
for the Feast of the Exaltation for the Feast of the Exaltation 

of the Holy Crossof the Holy Cross

Մեծ խաչ մը կը զետեղուի ափսէի մը վրան, շուրջը զարդարուած 
ռեհանով եւ խաչին քովը վարդեջուրով լեցուած պնակ մը։ Եթէ 
Ս. Խաչի Մեծ Թափօրը դուրսը տեղի պիտի ունենայ (այսինքն՝ 
եկեղեցւոյ փակէն ներս), պատշաճ է որ եկեղեցւոյ մայր դուռէն 
զատ այլ տեղէն սկիզբ առնէ թափօրը, որպեսզի հոն ժամանի 
արարողութեան ընթացքին սակաւիկ յետոյ։ Իսկ եթէ թափօրը Ս. 
Խաչվերացի տօնին մատուցուած Սուրբ Պատարագէն անմիջապէս 
ետք տեղի պիտի ունենայ, եկեղեցիէն դուրս ելած ատեն կարելի է 
երգել հետեւեալը՝

Medz khach mŭ gŭ zedeghvi apsei mŭ vran, shoorchŭ 
zartarvadz ṙehanov yev khachin kovŭ vartechoorov letsvadz 
bnag mŭ: Yete S. Khachi Medz Taporŭ toorsŭ deghi bidi 
oonena (aysinkn՝ yegeghetsvo pagen ners), badshaj e vor 
yegeghetsvo mayr tooṙen zad ayl deghen sgizp aṙne taporŭ, 
vorbeszi hon jhamani araroghootyan ŭntatskin sagavig hedo։ 
Isg yete taporŭ S. Khachveratsi donin madootsvadz Soorp 
Badaraken anmichabes yedk deghi bidi oonena, yegeghetsien 
toors yeladz aden gareli e yerkel hedevyalŭ՝

A large cross should be placed on a tray, with sweet basil laid 
out around the surface of the tray and a bowl of rose water 
in front of the cross. If the procession is to take place outside 
the church, it should begin in a location other than the main 
gate (western end) so as to arrive at this locale later on in the 
service. If the procession takes place immediately following 
the Divine Liturgy, the hymn “Vor Dzakétsér” is sung on the 
way out of church. The deacon chants the following:

Շարական ԳՁ (Դրձ.)Շարական ԳՁ (Դրձ.) Sharagan Kim-TsaSharagan Kim-Tsa Sharagan Kim-TsaSharagan Kim-Tsa

Որ ծագեցեր մեզ լոյս մեծ ըզնըշան 
յաղթութեան խաչի քո թագաւոր 
յաւիտենից, եւ ետուր պարիսպ ամրութեան 
հաւատացելոց քոց. աշտարակ հըզօր 
յերեսաց թշնամւոյն. աղաչեմք ըզքեզ տէր, 
պահպանեա ըզմեզ ընդ հովանեաւ խաչի քո 
սուրբ։

Vor dzaketser mez looys medz ŭznŭshan 
haghtootyan khachi ko takavor 
havidenits, yev yedoor barisb amrootyan 
havadatselots kots. ashdarag hŭzor 
heresats tshnamvooyn. aghachemk 
ŭzkez der, bahbanya ŭzmez ŭnt 
hovanyav khachi ko soorp:

Who caused to shine upon us the great 
light of your cross—the sign of victory, 
King of Eternity, and gave us a rampart 
of surety for your faithful, a strong pillar 
in the face of the enemy; we beseech you, 
Lord, protect us under the shadow of 
your Holy Cross.

Զկենդանագիր անարատ ծընողի քո 
արկանեմք առաջի անոխակալ տէրութեանդ 
քո. յորժամ գաս փառօք Հօր դատել 
ըզթըշնամին խաչի քո. աղաչեմք ըզքեզ 
տէր, պահպանեա ըզմեզ ընդ հովանեաւ 
խաչի քո սուրբ։ ֍

Zgentanakir anarad dzŭnoghi ko 
arganemk aṙachi anokhagal derootyant 
ko. horjham kas paṙok Hor tadel 
ŭztŭshnamin khachi ko. aghachemk 
ŭzkez der, bahbanya ŭzmez ŭnt 
hovanyav khachi ko soorp: ֍

The living icon of your undefiled mother, 
we shall cast before your benevolent 
Lordship, when you will come with the 
glory of the Father to judge the enemy 
of your cross; pardon our transgressions 
through the intercession of your Holy 
Virgin Mother; we beseech you, Lord, 
protect us under the shadow of your 
Holy Cross. ֍

Պատրաստեց՝ Տէր Ստեփան Պալճեան եւ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք. 
ընկալ, կեցո եւ ողորմեա։

Yev yevs khaghaghootyan zDer 
aghachestsook. ŭngal, getso yev 
voghormya:

And again for peace we beseech the 
Lord; accept, save and have mercy on us.

♰ Օրհնութիւն եւ փառք հօր եւ որդւոյ եւ 
հոգւոյն սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս 
յաւիտենից. ամէն։

♰ Orhnootyoon yev paṙk hor yev vortvo 
yev hokvooyn srpo. ayjhm yev mishd yev 
havidyans havidenits. amen:

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

Սաղմոս ՂԸՍաղմոս ՂԸ Saghmos 98Saghmos 98 Psalm 98Psalm 98

Փառաբանեցէ՛ք Տէրը, մեր Աստուածը, 
երկրպագցէ՛ք անոր գահին առջեւ, սո՜ւրբ է 
անիկա։

Paṙapanetse՛k Derŭ, mer Asdvadzŭ, 
yergrbaktse՛k anor kahin aṙchev, so՜orp e 
aniga:

Extol the LORD our God; worship at his 
footstool. Holy is he!

Նոր ե՜րգ երգեցէք Տիրոջ, որովհետեւ 
սքանչելի բաներ ըրաւ. յաղթանակեց իր 
զօրութեամբ, իր սուրբ բազուկով։

Nor ye՜rk yerketsek Diroch, vorovhedev 
skancheli paner ŭrav. haghtanagets ir 
zorootyamp, ir soorp pazoogov:

O sing to the LORD a new song, for he 
has done marvelous things. His right 
hand and his holy arm have gotten him 
victory.

Տէրը ցոյց տուաւ իր տարած յաղթանակը, 
բոլոր ազգերուն յայտնեց իր արդարութիւնը։

Derŭ tsooyts dvav ir daradz 
haghtanagŭ, polor azkeroon haydnets ir 
artarootyoonŭ:

The LORD has made known his victory; 
he has revealed his vindication in the 
sight of the nations.

Չմոռցաւ բնաւ իր ժողովուրդին հանդէպ 
իր տարած սէրն ու հաւատարմութիւնը, եւ 
ամբողջ աշխարհը տեսաւ թէ ի՛նչպէս մեր 
Աստուածը փրկեց մեզ։

Chmoṙtsav pnav ir jhoghovoortin hanteb 
ir daradz sern oo havadarmootyoonŭ, 
yev ampoghch ashkharhŭ desav te 
i՛nchbes mer Asdvadzŭ prgets mez:

He has remembered his steadfast love 
and faithfulness to the house of Israel. 
All the ends of the earth have seen the 
victory of our God.

Ուրախութեամբ աղաղակեցէք Տիրոջ 
դիմաց, ո՜վ աշխարհ, ուրախաձայն 
գոչեցէք, ցնծացէք եւ ներփո՜ղ երգեցէք։ 
Անիկա արդարութեամբ պիտի կառավարէ 
աշխարհը, ուղղութեամբ պիտի կառավարէ 
ժողովուրդները։

Oorakhootyamp aghaghagetsek Diroch 
timats, o՜v ashkharh, oorakhatzayn 
kochetsek, tsndzatsek yev nerpo՜gh 
yerketsek: Aniga artarootyamp bidi 
gaṙavare ashkharhŭ, ooghghootyamp 
bidi gaṙavare jhoghovoortnerŭ:

Make a joyful noise to the LORD, all the 
earth; break forth into joyous song and 
sing praises. He will judge the world 
with righteousness, and the peoples with 
equity.

Փառք Հօրը, Որդիին եւ Սուրբ Հոգիին։ Paṙk Horŭ, Vortiin yev Soorp Hokiin: 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. ֍
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Ընթերցում Պօղոս Առաքեալի կողմէ Ընթերցում Պօղոս Առաքեալի կողմէ 
Կորնթացիներուն գրուած առաջի Կորնթացիներուն գրուած առաջի 

նամակէն (1։18-24) (ARWZ)նամակէն (1։18-24) (ARWZ)

Ŭntertsoom Boghos Aṙakyali goghme Ŭntertsoom Boghos Aṙakyali goghme 
Gorntatsineroon krvadz aṙachi Gorntatsineroon krvadz aṙachi 

namagen (1:18-24) (ARWZ)namagen (1:18-24) (ARWZ)

A Reading from the first letter of St. A Reading from the first letter of St. 
Paul to the Corinthians (1:18-24) Paul to the Corinthians (1:18-24) 

(NKJV)(NKJV)

18 Խաչին մասին քարոզութիւնը 
յիմարութիւն կը թուի կորուստի ճամբուն 
մէջ գտնուողներուն համար, մինչ մեզի՝ 
փրկութեան ճամբուն մէջ գտնուողներուս 
համար Աստուծոյ զօրութիւնն է անիկա։

18 Khachin masin karozootyoonŭ 
himarootyoon gŭ tvi goroosdi jampoon 
mech kdnvoghneroon hamar, minch 
mezi՝ prgootyan jampoon mech 
kdnvoghneroos hamar Asdoodzo 
zorootyoonn e aniga:

18 For the message of the cross is 
foolishness to those who are perishing, 
but to us who are being saved it is the 
power of God.

19 Արդարեւ մարգարէութեան մէջ գրուած 
է.- «Իմաստուններուն իմաստութիւնը պիտի 
խափանեմ, խելացիներուն խելքը պիտի 
կորսնցնեմ»։

19 Artarev markareootyan mech krvadz 
e.- «Imasdoonneroon imasdootyoonŭ bidi 
khapanem, khelatsineroon khelkŭ bidi 
gorsntsnem»:

19 For it is written: “I will destroy the 
wisdom of the wise, And bring to nothing 
the understanding of the prudent.”

20 Այն ատեն ո՞ւր պիտի մնան 
իմաստունները կամ ուսեալները եւ կամ 
այս աշխարհի հարցերը քննողները։ Չէ՞ որ 
Աստուած ցոյց տուաւ՝ թէ այս աշխարհի 
իմաստութիւնը յիմարութիւն է։

20 Ayn aden o՞or bidi mnan 
imasdoonnerŭ gam oosyalnerŭ yev gam 
ays ashkharhi hartserŭ knnoghnerŭ: 
Che՞ vor Asdvadz tsooyts dvav՝ te ays 
ashkharhi imasdootyoonŭ himarootyoon 
e:

20 Where is the wise? Where is the 
scribe? Where is the disputer of this age? 
Has not God made foolish the wisdom of 
this world?

21 Որովհետեւ աշխարհը իր ունեցած 
իմաստութեամբ չկրցաւ ճանչնալ 
զԱստուած եւ անոր իմաստութիւնը, ուստի 
Աստուած ուզեց յիմարութիւն համարուած 
խաչին քարոզութեամբ փրկել անոնք՝ որ կը 
հաւատան։

21 Vorovhedev ashkharhŭ ir oonetsadz 
imasdootyamp chgrtsav janchnal 
zAsdvadz yev anor imasdootyoonŭ, 
oosdi Asdvadz oozets himarootyoon 
hamarvadz khachin karozootyamp prgel 
anonk՝ vor gŭ havadan:

21 For since, in the wisdom of God, 
the world through wisdom did not 
know God, it pleased God through the 
foolishness of the message preached to 
save those who believe.

22 Եւ թէպէտ Հրեաներ հրաշք կ’ուզեն, իսկ 
Յոյներ իմաստութիւն կը փնտռեն,

22 Yev tebed Hryaner hrashk g’oozen, 
isg Hooyner imasdootyoon gŭ pndṙen,

22 For Jews request a sign, and Greeks 
seek after wisdom;

23 մենք խաչուած Քրիստոսը կը քարոզենք, 
որ գայթակղութիւն է Հրեաներուն համար 
եւ յիմարութիւն՝ հեթանոսներուն համար,

23 menk khachvadz Krisdosŭ gŭ 
karozenk, vor kaytagghootyoon e 
Hryaneroon hamar yev himarootyoon՝ 
hetanosneroon hamar,

23 but we preach Christ crucified, to 
the Jews a stumbling block and to the 
Greeks foolishness,
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24 թէպէտ նոյն այդ Հրեաներէն ու Յոյներէն 
կանչուածներուն եւ դարձի եկածներուն 
համար՝ անիկա Քրիստոսն է, Աստուծոյ 
զօրութիւնը եւ Աստուծոյ իմաստութիւնը։ ֍

24 tebed nooyn ayt Hryaneren oo 
Hooyneren ganchvadzneroon yev tartzi 
yegadzneroon hamar՝ aniga Krisdosn 
e, Asdoodzo zorootyoonŭ yev Asdoodzo 
imasdootyoonŭ: ֍

24 but to those who are called, both Jews 
and Greeks, Christ the power of God and 
the wisdom of God. ֍

Ալէլուիա ՍաղմոսԱլէլուիա Սաղմոս Alleluia SaghmosAlleluia Saghmos Alleluia PsalmAlleluia Psalm

Ալէլուիա, ալէլուիա. Նշանեցաւ առ մեզ լոյս 
երեսաց քոց, եւ ետուր ուրախութիւն սրտից 
մերոց։

Alleluia, alleluia. Nshanetsav aṙ 
mez looys yeresats kots, yev yedoor 
oorakhootyoon srdits merots:

Alleluia, Alleluia. Let the light of your 
face shine on us, O LORD! and put 
gladness in our hearts.

Աւետարան ըստ Յովհաննու (12.23-33)Աւետարան ըստ Յովհաննու (12.23-33) Avedaran usd Hovhannoo (12.23-33)Avedaran usd Hovhannoo (12.23-33) Gospel according to John (12.23-33)Gospel according to John (12.23-33)

Ալէլուիա. Օրթի։ Alleluia. Orti: Alleluia. Rise.

♰ Խաղաղութիւն ամենեցուն։ ♰ Khaghaghootyoon amenetsoon: ♰ Peace be unto all.

Եւ ընդ հոգւոյդ քում։ Yev ŭnt hokvooyt koom: And with your spirit.

Երկիւղածութեամբ լուարուք Yergyooghadzootyamp lvarook In awe let us listen

Սրբոյ աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի որ 
ըստ Յովհաննու (ԺԲ.23-33)։

Srpo avedaranis Hisoosi Krisdosi vor ŭsd 
Hovhannoo (12.23-33):

To the Holy Gospel of Jesus Christ 
according to St. John (12:23-33).

Փառք քեզ Տէր, Աստուած մեր։ Paṙk kez Der, Asdvadz mer: Glory to you Lord, our God.

Պռոսխումէ։ Bṙoskhoome: Be attentive.

Ասէ Աստուած։ Ase Asdvadz: God speaks.

Տէրն մեր՝ Յիսուս Քրիստոս ասէ. Dern mer՝ Hisoos Krisdos ase. Our Lord Jesus Christ says:

23 Ահա Մարդու Որդիին փառաւորուելու 
ժամը հասաւ։

23 Aha Martoo Vortiin paṙavorveloo 
jhamŭ hasav:

23 But Jesus answered them, saying, 
“The hour has come that the Son of Man 
should be glorified.

24 Վստահ գիտցէք, որ եթէ ցորենի հատիկը 
հողին մէջ չիյնայ եւ չմեռնի, ինք որպէս 
առանձին հատիկ կը մնայ, իսկ եթէ մեռնի՝ 
բազմաթիւ հատիկներ կու տայ։

24 Vsdah kidtsek, vor yete tsoreni 
hadigŭ hoghin mech chiyna yev chmeṙni, 
ink vorbes aṙantzin hadig gŭ mna, isg 
yete meṙni՝ pazmativ hadigner goo da։

24 “Most assuredly, I say to you, unless 
a grain of wheat falls into the ground 
and dies, it remains alone; but if it dies, 
it produces much grain.
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25 Ով որ իր անձը կը սիրէ՝ կը կորսնցնէ 
զայն, իսկ ով որ իր անձը կ’անտեսէ այս 
աշխարհի վրայ՝ զայն յաւիտենական 
կեանքին համար պահած կ’ըլլայ։

25 Ov vor ir antzŭ gŭ sire՝ gŭ gorsntsne 
zayn, isg ov vor ir antzŭ g’andese ays 
ashkharhi vra՝ zayn havidenagan 
gyankin hamar bahadz g’ŭlla։

25 “He who loves his life will lose it, and 
he who hates his life in this world will 
keep it for eternal life.

26 Ով որ ուզէ ինծի ծառայել՝ պէտք է ինծի 
հետեւի, եւ ինծի ծառայողը պիտի ըլլայ հոն՝ 
ուր ես կը գտնուիմ։ Եւ Հայրս պիտի պատուէ 
ինծի ծառայողը։

26 Ov vor ooze indzi dzaṙayel՝ bedk e 
indzi hedevi, yev indzi dzaṙayoghŭ bidi 
ŭlla hon՝ oor yes gŭ kdnvim: Yev Hayrs 
bidi badve indzi dzaṙayoghŭ:

26 “If anyone serves Me, let him follow 
Me; and where I am, there My servant 
will be also. If anyone serves Me, him 
My Father will honor.

27 Բայց հիմա հոգիս խռոված է. եւ ի՞նչ 
ըսեմ։ Ըսե՞մ՝ «Հա՜յր, ազատէ՛ զիս այս 
ժամէն»։ Բայց տառապանքի այս ժամուն 
համար եկած եմ արդէն։

27 Payts hima hokis khṙovadz e. yev 
i՞nch ŭsem: Ŭse՞m՝ «Ha՜yr, azade՛ zis ays 
jhamen»: Payts daṙabanki ays jhamoon 
hamar yegadz yem arten:

27 “Now My soul is troubled, and what 
shall I say? ‘Father, save Me from this 
hour’? But for this purpose I came to this 
hour.

28 Հա՜յր, փառաւորէ՛ քու անունդ։Ձայն մը 
եկաւ երկինքէն, որ կ’ըսէր.- Փառաւորեցի եւ 
դարձեալ պիտի փառաւորեմ։

28 Ha՜yr, paṙavore՛ koo anoont:Tzayn mŭ 
yegav yerginken, vor g’ŭser.- Paṙavoretsi 
yev tartzyal bidi paṙavorem:

28 “Father, glorify Your name.” Then a 
voice came from heaven, saying, “I have 
both glorified it and will glorify it again.”

29 Ժողովուրդը, որ հոն կը գտնուէր, լսեց 
ձայնը։ Ոմանք ըսին.- Որոտում եղաւ։ Իսկ 
ուրիշներ ըսին.- Հրեշտակ մը խօսեցաւ իրեն։

29 Jhoghovoortŭ, vor hon gŭ kdnver, 
lsets tzaynŭ: Vomank ŭsin.- Vorodoom 
yeghav: Isg oorishner ŭsin.- Hreshdag 
mŭ khosetsav iren:

29 Therefore the people who stood by 
and heard it said that it had thundered. 
Others said, “An angel has spoken to 
Him.”

30 Բայց Յիսուս պատասխանեց.- Ինծի 
համար չէ որ այս ձայնը եկաւ, այլ՝ ձեզի 
համար։

30 Payts Hisoos badaskhanets.- Indzi 
hamar che vor ays tzaynŭ yegav, ayl՝ 
tzezi hamar:

30 Jesus answered and said, “This voice 
did not come because of Me, but for your 
sake.

31 Հիմա կը սկսի այս աշխարհի 
դատաստանը։ Հիմա այս աշխարհի իշխանը 
դուրս պիտի նետուի։

31 Hima gŭ sgsi ays ashkharhi 
tadasdanŭ: Hima ays ashkharhi 
ishkhanŭ toors bidi nedvi:

31 “Now is the judgment of this world; 
now the ruler of this world will be cast 
out.

32 Եւ երբ երկրէն բարձրանամ՝ ամէնքն ալ 
ինծի պիտի քաշեմ։

32 Yev yerp yergren partzranam՝ 
amenkn al indzi bidi kashem:

32 “And I, if I am lifted up from the 
earth, will draw all peoples to Myself.”

33 Ասիկա ըսելով՝ կը հասկցնէր թէ ի՛նչ 
տեսակ մահով պիտի մեռնէր։ ֍

33 Asiga ŭselov՝ gŭ hasgtsner te i՛nch 
desag mahov bidi meṙner: ֍

33 This He said, signifying by what 
death He would die. ֍
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♰♰
Յանուն ...Յանուն ...

♰♰
Hanoun ...Hanoun ...

♰♰
In the name ...In the name ...

Ափսէ առնելով՝ կը շարուին եկեղեցւոյ արեւմտեան կողմին (դեպի 
արեւելք), մինչ կը երգեն պատշաճի «Սուրբ Աստուած»-ը (հատուկ 
եղանակով), ապա շարականը։

Apse aṙnelov՝ gŭ sharvin yegeghetsvo arevmdyan goghmin 
(tebi arevelk), minch gŭ yerken badshaji «Soorp Asdvadz»-ŭ 
(hadoog yeghanagov), aba sharaganŭ:

Taking the tray they align at the western end of the church 
(facing east) while they sing the proper Trisagion (special 
melody), followed by the hymn.

♰ Սուրբ Ա՜ստը՜ւած, սուրբ ե՜ւ հը՜զօր, սո՜ւրբ 
ե՜ւ ա՜նմահ. որ խա՜չեցար վասը՜ն մե՜ր, 
ողո՜րմեա՜ մեզ։

♰ Soorp A՜sdŭ՜vadz, soorp ye՜v hŭ՜zor, 
so՜orp ye՜v a՜nmah. vor kha՜chetsar vasŭ՜n 
me՜r, vogho՜rmya՜ mez:

♰ Holy God, holy and almighty, holy 
and immortal; who were crucified for us, 
have mercy on us.

Շարական ԳԿՇարական ԳԿ Sharagan Kim-GenSharagan Kim-Gen Hymn Kim-GenHymn Kim-Gen

Այսօր երեւումըն մեծի ճառագայթի 
նըշանի Տեառն Աստուծոյ մերոյ փայլեալ ի 
նաւակատիսն որ յԵրուսաղէմ. ժողովուրդք 
բարեբանելով ըզՔրիստոս տօնեցէք 
ուրախութեամբ։

Aysor yerevoomŭn medzi jaṙakayti 
nŭshani Dyaṙn Asdoodzo mero paylyal 
i navagadisn vor hEroosaghem. 
jhoghovoortk parepanelov ŭzKrisdos 
donetsek oorakhootyamp:

Today the apparition of the great 
beaming sign of the Lord our God 
shimmers over the encaenia at 
Jerusalem; all peoples, blessing Christ 
celebrate with joy.

Քանզի նըշոյլք կենսատու սուրբ խաչին 
արեգակնակերպ փայլմամբըն թափանցիկ 
լուսովն ի յարեւելից յայտնեալ. ժողովուրդք 
բարեբանելով ըզՔրիստոս տօնեցէք 
ուրախութեամբ։

Kanzi nŭshooylk gensadoo soorp 
khachin arekagnagerb paylmampŭn 
tapantsig loosovn i harevelits haydnyal. 
jhoghovoortk parepanelov ŭzKrisdos 
donetsek oorakhootyamp:

For flashes of the life giving Holy 
Cross like the shining of the sun have 
appeared from the east in transcendent 
light; all peoples, blessing Christ 
celebrate with joy.

Ի յերկնից ցոլացեալ ահեղ եւ նորասքանչ 
հրաշիւք ցուցաւ առ սուրբ գողգոթայ, 
նըշանըն տէրունական. ժողովուրդք 
բարեբանելով ըզՔրիստոս տօնեցէք 
ուրախութեամբ։ ֍

I hergnits tsolatsyal ahegh yev 
noraskanch hrashivk tsootsav aṙ soorp 
koghkota, nŭshanŭn deroonagan. 
jhoghovoortk parepanelov ŭzKrisdos 
donetsek oorakhootyamp: ֍

And beaming down from heaven, by a 
wondrous miracle the dominical symbol 
was revealed unto holy Golgotha; all 
peoples, blessing Christ celebrate with 
joy. ֍
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ՔարոզՔարոզ KarozKaroz ProclamationProclamation

Վասն սրբազան հայրապետին մերոյ Տեառն 
Տեառն Արամայ սրբազնագոյն կաթողիկոսի, 
եւ ամենայն ուղղափառ եպիսկոպոսաց, 
քահանայից եւ սարկաւագաց, եւ ամենայն 
ուխտի մանկանց եկեղեցւոյս, զՏէր 
աղաչեսցուք։

Vasn srpazan hayrabedin mero Dyaṙn 
Dyaṙn Arama srpaznakooyn gatoghigosi, 
yev amenayn ooghghapaṙ yebisgobosats, 
kahanayits yev sargavakats, 
yev amenayn ookhdi mangants 
yegeghetsvooys, zDer aghachestsook:

For our Patriarch, Lord Lord Aram most 
holy Catholicos, and for all Orthodox 
bishops, priests and deacons, and for all 
the avowed servants of the Church we 
beseech the Lord.

ԱղօթքԱղօթք AghotkAghotk PrayerPrayer

Տէր ողորմեա (Քառասնիցս) Der voghormya (Kaṙasnitss) Lord have mercy. (Forty times)

Օ՜րհնեա՜ Տէ՜ր։ O՜rhnya՜ De՜r: Bless, Master.

♰ Օրհնեսցի եւ պահպանեսցի, եւ 
նախախնամեալ պահեսցի արեւելեան 
կողմն աշխարհիս եւ հայրապետութիւն 
եւ հանրապետութիւն Հայոց, եւ ամենայն 
ուղղափառ եպիսկոպոսունք եւ քահանայք, 
հանդերձ սարկաւագօք եւ դպրօք, եւ 
ամենայն ժողովուրդք մեր, արք եւ 
կանայք, ծերք եւ տղայք, եւ որք հաւատով 
ժողովեալք են ի սուրբ եկեղեցիս. եւ քաղաք 
մեր եւ գաւառք, եւ ամենայն բնակեալքն ի 
նոսա ուղղափառութեամբ.

♰ Orhnestsi yev bahbanestsi, 
yev nakhakhnamyal bahestsi 
arevelyan goghmn ashkharhis yev 
hayrabedootyoon yev hanrabedootyoon 
Hayots, yev amenayn ooghghapaṙ 
yebisgobosoonk yev kahanayk, hantertz 
sargavakok yev tbrok, yev amenayn 
jhoghovoortk mer, ark yev ganayk, 
dzerk yev dghayk, yev vork havadov 
jhoghovyalk yen i soorp yegeghetsis. yev 
kaghak mer yev kavaṙk, yev amenayn 
pnagyalkn i nosa ooghghapaṙootyamp.

♰ May the Eastern ends of this world 
be blessed, protected and providentially 
guarded, and the Patriarchate and 
Republic of Armenia, and all orthodox 
bishops and priests, with the deacons 
and acolytes, and all our people, men 
and women, old and young, gathered in 
this Holy Church; and our city and state, 
and all those Orthodox faithful who 
dwell in them;

այս նշանաւ սուրբ խաչիս, եւ սուրբ 
աւետարանաւս եւ աւուրս շնորհիւ. 
անումաբ հօր եւ որդւոյ եւ հոգւոյն սրբոյ. 
այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաիւտենից. 
ամէն։

ays nshanav soorp khachis, yev soorp 
avedaranavs yev avoors shnorhiv. 
anoomap hor yev vortvo yev hokvooyn 
srpo. ayjhm yev mishd yev havidyans 
haivdenits. amen:

by the sign of this Holy Cross and by the 
Holy Gospel and by the grace of this day. 
In the name of the Father and of the Son 
and of the Holy Spirit, now and always 
and forever and ever.

Ամէ՜ն. Ալէլո՜ւիա, ալէլո՜ւիա, ալէլո՜ւիա։ ֍ Ame՜n. Alelo՜oia, alelo՜oia, alelo՜oia: ֍ Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. ֍



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 8 Procession of the Holy Cross • Armenian Apostolic Church

♰♰
... Հօր ...... Հօր ...

♰♰
... Hor ...... Hor ...

♰♰
... of the Father ...... of the Father ...

Կը շարուին արեւելեան կողմին դեպի արեւմուտք։ Gŭ sharvin arevelyan goghmin tebi arevmoodk: They assemble at the eastern end of the church (facing west).

♰ Սուրբ Ա՜ստը՜ւած, սուրբ ե՜ւ հը՜զօր, սո՜ւրբ 
ե՜ւ ա՜նմահ. որ խա՜չեցար վասը՜ն մե՜ր, 
ողո՜րմեա՜ մեզ։

♰ Soorp A՜sdŭ՜vadz, soorp ye՜v hŭ՜zor, 
so՜orp ye՜v a՜nmah. vor kha՜chetsar vasŭ՜n 
me՜r, vogho՜rmya՜ mez:

♰ Holy God, holy and almighty, holy 
and immortal; who were crucified for us, 
have mercy on us.

Շարական ԱՁՇարական ԱՁ Sharagan Ayp-TsaSharagan Ayp-Tsa Hymn Ayp-TsaHymn Ayp-Tsa

Որ զանարատ բազուկս քո ի խաչին 
տարածեցեր Քրիստոս Աստըւած, եւ նըշան 
յաղթութեան ետուր մեզ. սովաւ ըզկեանըս 
մեր պահեա։

Vor zanarad pazoogs ko i khachin 
daradzetser Krisdos Asdŭvadz, yev 
nŭshan haghtootyan yedoor mez. sovav 
ŭzgyanŭs mer bahya:

You who on the cross outstretched your 
immaculate forearms, O Christ God, and 
gave to us the sign of victory; by it guard 
our life.

Որ զաշխարհակեցոյց բազկատարածութիւն 
խաչի քո Քրիստոս Աստըւած գաւազան 
զօրութեան ետուր մեզ. սովաւ ըզկեանըս 
մեր պահեա։

Vor zashkharhagetsooyts 
pazgadaradzootyoon khachi ko Krisdos 
Asdŭvadz kavazan zorootyan yedoor 
mez. sovav ŭzgyanŭs mer bahya:

You who by the salvific outstretching of 
those forearms, O Christ God, gave to us 
the staff of might; by it guard our life.

Որ ըզմեռեալն ի ճաշակմանէ փայտին 
յանցանաց. կենաց փայտիւըն 
կենագործեցեր. սովաւ ըզկեանըս մեր 
պահեա։ ֍

Vor ŭzmeṙyaln i jashagmane paydin 
hantsanats. genats paydivŭn 
genakordzetser. sovav ŭzgyanŭs mer 
bahya: ֍

You who revived the one mortalized by 
tasting of the transgressive tree, by the 
Tree of Life; by it guard our life. ֍
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ՔարոզՔարոզ KarozKaroz ProclamationProclamation

Վասն խաղաղութեան ամենայն աշխարհի, 
եւ բարեպաշտ թագաւորաց քրիստոնէից, 
եւ ամենայն ի Քրիստոս հաւատացեալ 
ժողովրդոց նոցին, զՏէր աղաչեսցուք։

Vasn khaghaghootyan amenayn 
ashkharhi, yev parebashd takavorats 
krisdoneits, yev amenayn i Krisdos 
havadatsyal jhoghovrtots notsin, zDer 
aghachestsook:

For the peace of the whole world, and 
of pious Christian rulers, and of all the 
faithful in Christ from among their 
people, we beseech the Lord.

ԱղօթքԱղօթք AghotkAghotk PrayerPrayer

Տէր ողորմեա (Քառասնիցս) Der voghormya (Kaṙasnitss) Lord have mercy. (Forty times)

Օ՜րհնեա՜ Տէ՜ր։ O՜rhnya՜ De՜r: Bless, Master.

♰ Օրհնեսցի եւ պահպանեսցի, եւ 
նախախնամեալ պահեսցի արեւմտեան 
կողմն աշխարհիս, եւ թագաւորութիւն, 
երկիր, եւ ամենայն ժողովուրդ քրիստոնէից.

♰ Orhnestsi yev bahbanestsi, yev 
nakhakhnamyal bahestsi arevmdyan 
goghmn ashkharhis, yev takavorootyoon, 
yergir, yev amenayn jhoghovoort 
krisdoneits.

♰ May the Western ends of this world 
be blessed, protected and providentially 
guarded, and the leadership, land and 
peoples of Christendom;

այս նշանաւ ♰ սուրբ խաչիս, եւ սուրբ 
աւետարանաւս եւ աւուրս շնորհիւ. 
անուամբ հօր եւ որդւոյ եւ հոգւոյն սրբոյ. 
այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաիւտենից. 
ամէն։

ays nshanav ♰ soorp khachis, yev soorp 
avedaranavs yev avoors shnorhiv. 
anvamp hor yev vortvo yev hokvooyn 
srpo. ayjhm yev mishd yev havidyans 
haivdenits. amen:

by the sign of this ♰ Holy Cross and by 
the Holy Gospel and by the grace of this 
day. In the name of the Father and of 
the Son and of the Holy Spirit, now and 
always and forever and ever.

Ամէ՜ն. Ալէլո՜ւիա, ալէլո՜ւիա, ալէլո՜ւիա։ ֍ Ame՜n. Alelo՜oia, alelo՜oia, alelo՜oia: ֍ Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. ֍
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♰♰
... եւ Որդւոյ ...... եւ Որդւոյ ...

♰♰
... yev Vortvo ...... yev Vortvo ...

♰♰
... and of the Son ...... and of the Son ...

Կը շարուին հիւսիսային կողմին դեպի հարաւ։ Gŭ sharvin hyoosisayin goghmin tebi harav: They move toward the northern end (facing south).

♰ Սուրբ Ա՜ստը՜ւած, սուրբ ե՜ւ հը՜զօր, սո՜ւրբ 
ե՜ւ ա՜նմահ. որ խա՜չեցար վասը՜ն մե՜ր, 
ողո՜րմեա՜ մեզ։

♰ Soorp A՜sdŭ՜vadz, soorp ye՜v hŭ՜zor, 
so՜orp ye՜v a՜nmah. vor kha՜chetsar vasŭ՜n 
me՜r, vogho՜rmya՜ mez:

♰ Holy God, holy and almighty, holy 
and immortal; who were crucified for us, 
have mercy on us.

Շարական ԳՁՇարական ԳՁ Sharagan Kim-TsaSharagan Kim-Tsa Hymn Kim-TsaHymn Kim-Tsa

Փայտ կենաց որ փոխանակ մահացու 
պըտղոյն ըզՔրիստոս պըտղաբերեցեր. 
պարըսպեալ պահեա զուղխս 
հաւատացելոց։

Payd genats vor pokhanag mahatsoo 
bŭdghooyn ŭzKrisdos bŭdghaperetser. 
barŭsbyal bahya zooghkhs 
havadatselots:

Tree of Life, which instead of the 
perilous fruit brought forth Christ, keep 
fortified the torrents of your faithful.

Քեւ բացաւ մեզ ճանապարհ ծառոյն 
կենաց ի սրովբէափակ պահպանութենէն. 
պարըսպեալ պահեա զուղխս 
հաւատացելոց։

Kev patsav mez janabarh dzaṙooyn 
genats i srovpeapag bahbanootenen. 
barŭsbyal bahya zooghkhs 
havadatselots:

By you the way to the tree of life was 
opened from the Seraphaic protection; 
keep fortified...

Քեւ ազատեցաւ նախահայրն ի ճաշակմանէ 
պըտղոյն. եւ քեզ երկըրպագեն ամենայն 
հաւատացեալք. պարըսպեալ պահեա 
զուղխս հաւատացելոց։ ֍

Kev azadetsav nakhahayrn i 
jashagmane bŭdghooyn. yev kez 
yergŭrbaken amenayn havadatsyalk. 
barŭsbyal bahya zooghkhs 
havadatselots: ֍

By you the forefather was liberated from 
the tasting of the fruit, and to you all 
your faithful bow down; keep fortified 
the torrents of your faithful. ֍
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ՔարոզՔարոզ KarozKaroz ProclamationProclamation

Վասն երկրիս անդաստանաց, այգեաց, եւ 
այլոց պտղաբերից, զՏէր աղաչեսցուք։

Vasn yergris antasdanats, aykyats, yev 
aylots bdghaperits, zDer aghachestsook:

For the fields of this land, for vineyards 
and other fruit bearing crops we beseech 
the Lord.

ԱղօթքԱղօթք AghotkAghotk PrayerPrayer

Տէր ողորմեա (Քառասնիցս) Der voghormya (Kaṙasnitss) Lord have mercy. (Forty times)

Օ՜րհնեա՜ Տէ՜ր։ O՜rhnya՜ De՜r: Bless, Master.

♰ Օրհնեսցի եւ պահպանեսցի, եւ 
նախախնամեալ պահեսցի հարաւային 
կողմն աշխարհիս, երկիրս, ամդաստանս, 
այգիս եւ պտղաբերութիւն սոցա, 
զի փրկեսցին յամենայն վնասատու 
պատահմանց, եւ լիցին առատաբերք.

♰ Orhnestsi yev bahbanestsi, yev 
nakhakhnamyal bahestsi haravayin 
goghmn ashkharhis, yergirs, amtasdans, 
aykis yev bdghaperootyoon sotsa, 
zi prgestsin hamenayn vnasadoo 
badahmants, yev litsin aṙadaperk.

♰ May the Southern ends of this world 
be blessed, protected and providentially 
guarded, and the lands, the fields, 
the vineyards and their abundance, 
that they be spared from all damaging 
occurrences and remain fruitful;

այս նշանաւ ♰ սուրբ խաչիս, եւ սուրբ 
աւետարանաւս եւ աւուրս շնորհիւ. 
անումաբ հօր եւ որդւոյ եւ հոգւոյն սրբոյ. 
այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաիւտենից. 
ամէն։

ays nshanav ♰ soorp khachis, yev soorp 
avedaranavs yev avoors shnorhiv. 
anoomap hor yev vortvo yev hokvooyn 
srpo. ayjhm yev mishd yev havidyans 
haivdenits. amen:

by the sign of this ♰ Holy Cross and by 
the Holy Gospel and by the grace of this 
day. In the name of the Father and of 
the Son and of the Holy Spirit, now and 
always and forever and ever.

Ամէ՜ն. Ալէլո՜ւիա, ալէլո՜ւիա, ալէլո՜ւիա։ ֍ Ame՜n. Alelo՜oia, alelo՜oia, alelo՜oia: ֍ Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. ֍
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♰♰
... եւ Հոգւոյն Սրբոյ ...... եւ Հոգւոյն Սրբոյ ...

♰♰
... yev Hokvoyn Srpo ...... yev Hokvoyn Srpo ...

♰♰
... and of the Holy Spirit ...... and of the Holy Spirit ...

Կը շարուին հարաւային կողմին դեպի հիւսիս։ Gŭ sharvin haravayin goghmin tebi hyoosis: They assemble at the southern end (facing north).

♰ Սուրբ Ա՜ստը՜ւած, սուրբ ե՜ւ հը՜զօր, սո՜ւրբ 
ե՜ւ ա՜նմահ. որ խա՜չեցար վասը՜ն մե՜ր, 
ողո՜րմեա՜ մեզ։

♰ Soorp A՜sdŭ՜vadz, soorp ye՜v hŭ՜zor, 
so՜orp ye՜v a՜nmah. vor kha՜chetsar vasŭ՜n 
me՜r, vogho՜rmya՜ mez:

♰ Holy God, holy and almighty, holy 
and immortal; who were crucified for us, 
have mercy on us.

Շարական ԲԿՇարական ԲԿ Sharagan Pen-GenSharagan Pen-Gen Hymn Pen-GenHymn Pen-Gen

Խաչըն կենարար որ եղեւ մեզ փրկութիւն. 
սովաւ ամենեքեան ըզքեզ բարեբանեմք։

Khachŭn genarar vor yeghev mez 
prgootyoon. sovav amenekyan ŭzkez 
parepanemk:

The life giving cross, which has become 
salvation for us; through it we all praise 
you.

Որ ի հօրէ լուսոյ լոյս ճառագայթեալ 
ի յերկրի, եւ գաւազան զօրութեան 
հաւատացելոց. սովաւ ամենեքեան ըզքեզ 
բարեբանեմք։

Vor i hore looso looys jaṙakaytyal 
i hergri, yev kavazan zorootyan 
havadatselots. sovav amenekyan ŭzkez 
parepanemk:

Who from the Father of Light [is] a Light 
shining upon the earth, and a staff of 
might for your faithful; through it we all 
praise you.

Որ լուսափայլ ծագմամբ հրաշափառապէս 
մեզ ցուցաւ ի յօգնութիւն ընդդէմ 
թըշնամւոյն. սովաւ ամենեքեան ըզքեզ 
բարեբանեմք։ ֍

Vor loosapayl dzakmamp hrashapaṙabes 
mez tsootsav i hoknootyoon ŭnttem 
tŭshnamvooyn. sovav amenekyan ŭzkez 
parepanemk: ֍

Who in a radiant dawning were 
revealed to us miraculously for our aid 
against the enemy; through it we all 
praise you. ֍
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ՔարոզՔարոզ KarozKaroz ProclamationProclamation

Վասն վանորէից, անապատաց, եւ ամենայն 
եկեղեցեաց մերոց, զՏէր աղաչեսցուք։

Vasn vanoreits, anabadats, yev 
amenayn yegeghetsyats merots, zDer 
aghachestsook:

For our monasteries, hermitages and 
churches we beseech the Lord.

ԱղօթքԱղօթք AghotkAghotk PrayerPrayer

Տէր ողորմեա (Քառասնիցս) Der voghormya (Kaṙasnitss) Lord have mercy. (Forty times)

Օ՜րհնեա՜ Տէ՜ր։ O՜rhnya՜ De՜r: Bless, Master.

♰ Օրհնեսցի եւ պահպանեսցի, եւ 
նախախնամեալ պահեսցի հիւսիսային 
կողմն աշխարհիս, վանք, անապատք, 
եւ ամենակն եկեղեցիք Հայոց, հանդերձ 
եկեղեցականօք եւ ժողովրդովք, զի լիցին 
ի շինութեան, ի բարեկարգութեան, եւ ի 
խաղաղութեան.

♰ Orhnestsi yev bahbanestsi, yev 
nakhakhnamyal bahestsi hyoosisayin 
goghmn ashkharhis, vank, anabadk, yev 
amenagn yegeghetsik Hayots, hantertz 
yegeghetsaganok yev jhoghovrtovk, zi 
litsin i shinootyan, i paregarkootyan, yev 
i khaghaghootyan.

♰ May the Northern ends of this world 
be blessed, protected and providentially 
guarded, and monasteries, hermitages 
and churches of the Armenias, along 
with their clergy and laity, that they 
remain in fortitude, in good order and in 
peace;

այս նշանաւ ♰ սուրբ խաչիս,եւ սուրբ 
աւետարանաւս եւ աւուրս շնորհիւ. 
անումաբ հօր եւ որդւոյ եւ հոգւոյն սրբոյ.
այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաիւտենից.

ays nshanav ♰ soorp khachis,yev soorp 
avedaranavs yev avoors shnorhiv. 
anoomap hor yev vortvo yev hokvooyn 
srpo.ayjhm yev mishd yev havidyans 
haivdenits.

by the sign of this ♰ Holy Cross and by 
the Holy Gospel and by the grace of this 
day. In the name of the Father and of 
the Son and of the Holy Spirit, now and 
always and forever and ever.

Ամէ՜ն։ Ame՜n: Amen.

♰ Օրհնութիւն եւ փառք հօր եւ որդւոյ եւ 
հոգւոյն սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս 
յաւիտենից.

♰ Orhnootyoon yev paṙk hor yev vortvo 
yev hokvooyn srpo. ayjhm yev mishd yev 
havidyans havidenits.

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

Ամէ՜ն։ ֍ Ame՜n: ֍ Amen. ֍
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♰♰
... Ամէն... Ամէն
ՔարոզՔարոզ

♰♰
... Amen... Amen
KarozKaroz

♰♰
... Amen... Amen

ProclamationProclamation

♰ Սուրբ խաչիւս աղաչեսցուք զտէր, զի 
սովաւ փրկեսցէ զմեզ ի մեղաց եւ կեցուսցսէ 
շնորհիւ ողորմութեան իւրոյ. ամենակալ 
տէր աստուած մեր, կեցո եւ ողորմեա։

♰ Soorp khachivs aghachestsook zder, 
zi sovav prgestse zmez i meghats yev 
getsoostsse shnorhiv voghormootyan 
yooro. amenagal der asdvadz mer, getso 
yev voghormya:

By this ♰ Holy Cross we beseech the 
Lord, that through it he would save us 
from sin and sustain us by his goodness; 
Almighty Lord our God, save and have 
mercy.

ԱղօթքԱղօթք AghotkAghotk PrayerPrayer

Պահպանեա զմեզ Քրիստոս Աստուած մեր 
ընդ հովանեաւ ♰ սուրբ եւ պատուական 
խաչիւդ քո ի խաղաղութեան։ Փրկեա 
յերեւելի եւ յաներեւոյթ թշնամւոյն։ 
Արժանաւորեա գոհութեամբ փառաւորել 
զքեզ ընդ հօր եւ ընդ սրբոյ հոգւոյդ. այժմ եւ 
միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից։ Ամէն։ ֍

Bahbanya zmez Krisdos Asdvadz mer 
ŭnt hovanyav ♰ soorp yev badvagan 
khachivt ko i khaghaghootyan: Prgya 
hereveli yev hanerevooyt tshnamvooyn: 
Arjhanavorya kohootyamp paṙavorel 
zkez ŭnt hor yev ŭnt srpo hokvooyt. 
ayjhm yev mishd yev havidyans 
havidenits: Amen: ֍

Keep us in peace, Christ our God, 
under the protection of your ♰ Holy and 
venerable Cross. Save us from visible 
and invisible enemies. Make us worthy 
to thankfully glorify you with the Father 
and the Holy Spirit, now and always and 
unto ages of ages. Amen. ֍

♰ 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 trespasses, as we forgive those 
who trespass against us; 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 paṙk havidyans: Amen:

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


