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Armenian Apostolic ChurchArmenian Apostolic Church
Feast of St. Stephen Midday Feast of St. Stephen Midday 

Service (draft)Service (draft)

* Սրբոյն Ստեփանոսի Նախավկային * Srpooyn Sdepanosi Nakhavgayin

* Օրհնութիւն Շարական ԳԿ * Orhnootyoon Sharagan Kim Gen

** ա ** a

Նահատակ բարի Քրիստոսի 
եղեր այսօր ի միջի մերում եւ 
մտեր ի վերնատունն խորհրդոյ 
յաւիտենականի։

Nahadag pari Krisdosi yegher 
aysor i michi meroom yev 
mder i vernadoonn khorhrto 
havidenagani:

Որ ընտրեցար ի դասս երկնաւոր 
զօրացն, պսակեցար ի Թագաւորէն 
զանթառամ զպսակն եւ մկրտեցար 
արեամբդ քո սրբոյ, առաջին վկա՛յ 
Քրիստոսի, սո՛ւրբ Ստեփանոս, 
նախասարկաւա՛գդ մեծ։

Vor ŭndretsar i tass yergnavor 
zoratsn, bsagetsar i Takavoren 
zantaṙam zbsagn yev mgrdetsar 
aryampt ko srpo, aṙachin vga՛ 
Krisdosi, so՛orp Sdepanos, 
nakhasargava՛kt medz:

Մարտեար ընդդէմ թշնամւոյն 
այսօր եւ գնեցեր արեամբդ քո 
զարքայութիւն ի պարծանս ազգի 
մարդկան, ճգնաւո՛ր Քրիստոսի. 
գոհութի՜ւն Երեքսրբենին, որ ընկալաւ 
զվկայդ Իւր զսուրբ Ստեփանոս ի 
վերինն Երուսաղէմ։

Mardyar ŭnttem tshnamvooyn 
aysor yev knetser aryampt ko 
zarkayootyoon i bardzans azki 
martgan, jknavo՛r Krisdosi. 
kohootyo՜on Yereksrpenin, vor 
ŭngalav zvgayt Yoor zsoorp 
Sdepanos i verinn Yeroosaghem:

** բ ** p

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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Որ ընտրեցար ի կոչումն՝ 
առաքելական քարոզութեանցն 
արժանաւոր լինելով, սո՛ւրբ 
Ստեփանոս, բարեխօսեա՛ առ 
Քրիստոս վասն անձանց մերոց։

Vor ŭndretsar i gochoomn՝ 
aṙakelagan karozootyantsn 
arjhanavor linelov, so՛orp 
Sdepanos, parekhosya՛ aṙ Krisdos 
vasn antzants merots:

Որ խնդրեցեր զթողութիւն ի վերայ 
քո քարաձիգ ժողովոյն, սո՛ւրբ 
Ստեփանոս, եւ այժմ վասն քո 
ուխտաւորացս աղաչեա՛ զընդ աջմէ 
Հօր Նստեալն։

Vor khntretser ztoghootyoon i 
vera ko karatzik jhoghovooyn, 
so՛orp Sdepanos, yev ayjhm vasn 
ko ookhdavoratss aghachya՛ zŭnt 
achme Hor Nsdyaln:

Որ արժանի եղեր զմարտիրոսականն 
առնուլ պսակ, նա՛խդ ի վկայս, 
առ Պսակիչն սրբոց եւ վասն մե՛ր 
բարեխօսեա։

Vor arjhani yegher 
zmardirosagann aṙnool bsag, 
na՛kht i vgays, aṙ Bsagichn srpots 
yev vasn me՛r parekhosya:

* Ողորմեա Շարական ԳԿ * Voghormya Sharagan Kim Gen

Առաքեա՛ ի մեզ, Տէ՛ր, զբազում 
գթութեան Քո զողորմութիւն 
բարեխօսութեամբ սրբոյ 
Նախավկային Քո եւ ողորմեա՛։

Aṙakya՛ i mez, De՛r, zpazoom 
ktootyan Ko zoghormootyoon 
parekhosootyamp srpo 
Nakhavgayin Ko yev voghormya՛:

Որում զերկնայինն բացեր զդուռն՝ 
ցուցանելով զանճառելի խորհուրդ, 
սորին աղաչանօք խնայեա՛ ի մեզ, 
Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛։

Voroom zergnayinn patser ztooṙn՝ 
tsootsanelov zanjaṙeli khorhoort, 
sorin aghachanok khnayya՛ i mez, 
De՛r, yev voghormya՛:

Որ աղօթանուէր հայցմամբ 
զթողութիւն խնդրելով ի Քէն անօրէն 
սպանողաց իւրոց, սորին աղաչանօք 
խնայեա՛ ի մեզ, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛։

Vor aghotanver haytsmamp 
ztoghootyoon khntrelov i Ken 
anoren sbanoghats yoorots, sorin 
aghachanok khnayya՛ i mez, De՛r, 
yev voghormya՛:

* Մանկունք Շարական ԴԿ * Mangoonk Sharagan Ta Gen
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Նախասարկաւա՛գ եւ առաջի՛ն 
մարտիրոս, որ ի Քրիստոսէ 
պսակեցար եւ յերկնաճեմ 
առագաստին պայծառացեալ՝ 
բերկրեցար, աղաչեա՛ զԱստուած 
շնորհել մեզ զկեանս անվախճան։

Nakhasargava՛k yev aṙachi՛n 
mardiros, vor i Krisdose bsagetsar 
yev hergnajem aṙakasdin 
baydzaṙatsyal՝ pergretsar, 
aghachya՛ zAsdvadz shnorhel mez 
zgyans anvakhjan:

Որ քոյին համբերութեամբ զդրունս 
երկնից բացեալ տեսեր եւ զՈրդի՝ 
ընդ աջմէ Հօր, աղօթէիր ի վերայ քո 
քարաձգողացն, աղաչեա՛ զԱստուած 
շնորհել մեզ զկեանս անվախճան։

Vor kooyin hamperootyamp 
ztroons yergnits patsyal deser yev 
zOrti՝ ŭnt achme Hor, aghoteir i 
vera ko karatzkoghatsn, aghachya՛ 
zAsdvadz shnorhel mez zgyans 
anvakhjan:

Եկեղեցիք արդարոց եւ ժողովք 
ուղղափառաց՝ այսօր զյիշատակս 
քո տօնեմք եւ արտասուօք հայցեմք 
ի քէն, ճշմարիտ վկա՛յ Քրիստոսի, 
աղաչեա՛ զԱստուած շնորհել մեզ 
զկեանս անվախճան։

Yegeghetsik artarots yev jhoghovk 
ooghghapaṙats՝ aysor zhishadags 
ko donemk yev ardasvok haytsemk 
i ken, jshmarid vga՛ Krisdosi, 
aghachya՛ zAsdvadz shnorhel mez 
zgyans anvakhjan:

* Ճաշու Ժամ * Jashoo Jham

* Հայր Մեր * Hayr Mer

Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս։ 
Ամէն։

Orhnyal Der mer Hisoos Krisdos: 
Amen:
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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։ Զի Քո է 
արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս։ Ամէն։

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: Zi Ko e arkayootyoon yev 
zorootyoon yev paṙk havidyans: 
Amen:

* Մաղթանք * Maghtank

Զսաղմոսերգութիւնս եւ զաղաչանս 
ընկալցի մարդասէրն Աստուած ի 
հաճոյս բարերար կամաց Իւրոց, մեր 
մեղացն եւ մեր բազում յանցանացն 
թողութիւն շնորհեսցէ, ի չարեաց 
փրկեսցէ, ի մեղաց պահեսցէ. եւ Նմա՝ 
փա՜ռք յաւիտեանս։ Ամէն։

Zsaghmoserkootyoons yev 
zaghachans ŭngaltsi martasern 
Asdvadz i hajooys parerar gamats 
Yoorots, mer meghatsn yev mer 
pazoom hantsanatsn toghootyoon 
shnorhestse, i charyats prgestse, i 
meghats bahestse. yev Nma՝ pa՜ṙk 
havidyans: Amen:

Օրհնեալ թագաւորութիւն Հօր եւ 
Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ 
եւ յաւիտեանս յաւիտենից։ Ամէն։

Orhnyal takavorootyoon Hor 
yev Vortvo yev Hokvooyn Srpo 
ayjhm yev mishd yev havidyans 
havidenits: Amen:

* Ճաշու Ժամամուտ * Jashoo Jhamamood
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Ցնծա՛ այսօր, ցնծա՛ եւ զուարճացի՛ր, 
կաթողիկէ Եկեղեցի՛ սուրբ, 
յիշատակաւ սրբոյն Ստեփանոսի 
Նախավկային Քրիստոսի վկայելոյ 
Հօր. որ աղօթիւք բանայր 
զերկինս, զոր փակեաց Ադամ, 
եւ հրեշտակակերպ տեսլեամբ 
տեսանէր զկերպարանն Հօր ի կերպի 
Ադամայ՝ նստեալ ի յաթոռ փառաց. 
որ զբազմութիւն քարանցն որպէս 
զծաղիկս հաւաքելով՝ բոլորէր պսակս 
փոխանակ փշոցն եւ եղեգանն։ 
Եւ զմարտիրոսական արիւնն իւր 
խառնէր ընդ փրկական արեանն 
Քրիստոսի՝ հոսեցելոյն ի կողէն։ Վասն 
որոյ գերազանցեալ ի փառս առաւել 
քան զամենայն սուրբս հայցէր 
եւ վասն մեր ի Վերնատուողէն 
զպարգեւս կենաց անվախճանից եւ 
զմեծ զողորմութիւն։

Tsndza՛ aysor, tsndza՛ yev 
zvarjatsi՛r, gatoghige Yegeghetsi՛ 
soorp, hishadagav srpooyn 
Sdepanosi Nakhavgayin Krisdosi 
vgayelo Hor. vor aghotivk panayr 
zergins, zor pagyats Atam, 
yev hreshdagagerb deslyamp 
desaner zgerbarann Hor i gerbi 
Atama՝ nsdyal i hatoṙ paṙats. vor 
zpazmootyoon karantsn vorbes 
zdzaghigs havakelov՝ polorer 
bsags pokhanag pshotsn yev 
yeghekann: Yev zmardirosagan 
aryoonn yoor khaṙner ŭnt prgagan 
aryann Krisdosi՝ hosetselooyn i 
goghen: Vasn voro kerazantsyal 
i paṙs aṙavel kan zamenayn 
soorps haytser yev vasn mer 
i Vernadvoghen zbarkevs 
genats anvakhjanits yev zmedz 
zoghormootyoon:

Յորովայնէ ընտրեալ սուրբն 
Ստեփանոս, յորովայնէ ընտրեալ 
սուրբն Ստեփանոս՝ վկայ ճշմարիտ 
առաքելական քարոզութեանցն, 
որ ի վերայ անօրէն քարաձգողացն 
աղօթէր առ Քրիստոս Աստուածդ՝ 
ասելով. «Մի՛ համարիր սոցա 
զայս մեղս»։ Արդ, ի ձեռն սորին 
բարեխօսութեան շնորհեա՛ մեզ, Տէ՛ր, 
զմեծ Քո զողորմութիւնդ։

Horovayne ŭndryal soorpn 
Sdepanos, horovayne ŭndryal 
soorpn Sdepanos՝ vga jshmarid 
aṙakelagan karozootyantsn, vor 
i vera anoren karatzkoghatsn 
aghoter aṙ Krisdos Asdvadzt՝ 
aselov. «Mi՛ hamarir sotsa 
zays meghs»: Art, i tzeṙn sorin 
parekhosootyan shnorhya՛ mez, 
De՛r, zmedz Ko zoghormootyoont:
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* Ճաշու Փոխ * Jashoo Pokh

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

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

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

Orhnootyo՜on yev pa՜ṙk Hor 
yev Vortvo yev Hokvooyn Srpo 
ayjhm yev mishd yev havidyans 
havidenits: Amen:

Սաղմոս ՃԺԴ Saghmos JJhT

Սիրեցի, զի լուիցէ Տէր զձայն աղօթից 
իմոց։

Siretsi, zi lvitse Der ztzayn 
aghotits imots:

Զի խոնարհեցոյց զունկն Իւր առ իս, 
եւ ես յաւուրս իմ կարդացի առ Նա։

Zi khonarhetsooyts zoongn Yoor aṙ 
is, yev yes havoors im gartatsi aṙ 
Na:

Շրջեցան զինեւ երկունք մահու, եւ 
վիշտք դժոխոց գտին զիս։

Shrchetsan zinev yergoonk mahoo, 
yev vishdk tjhokhots kdin zis:

Զնեղութիւն եւ զանձկութիւն գտի, եւ 
զանուն Տեառն կարդացի։

Zneghootyoon yev zantzgootyoon 
kdi, yev zanoon Dyaṙn gartatsi:

Ո՛ Տէր, փրկեա՛ զանձն իմ. ողորմած եւ 
արդար է Տէր Աստուած մեր։

Vo՛ Der, prgya՛ zantzn im. 
voghormadz yev artar e Der 
Asdvadz mer:

Ողորմի եւ պահէ զտղայս Տէր. ես 
խոնարհ եղէ, եւ Տէր կեցոյց զիս։

Voghormi yev bahe zdghays 
Der. yes khonarh yeghe, yev Der 
getsooyts zis:

Դա՛րձ, ա՛նձն իմ, ի հանգիստ քո, զի 
Տէր օգնեաց քեզ։

Ta՛rtz, a՛ntzn im, i hankisd ko, zi 
Der oknyats kez:
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Փրկեաց զանձն իմ ի մահուանէ, 
զաչս իմ՝ յարտասուաց եւ զոտս իմ՝ ի 
գայթակղութենէ։

Prgyats zantzn im i mahvane, 
zachs im՝ hardasvats yev zods im՝ i 
kaytagghootene:

Հաճոյ եղէց առաջի Տեառն յերկրին 
կենդանեաց։

Hajo yeghets aṙachi Dyaṙn hergrin 
gentanyats:

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

Pa՜ṙk Hor yev Vortvo yev Hokvooyn 
Srpo ayjhm yev mishd yev 
havidyans havidenits: Amen:

* Ճաշու Շարական ԴԿ * Jashoo Sharagan Ta Gen

Ցնծայ այսօր Եկեղեցի Աստուծոյ, 
զքո վայելչապէս տօնէ զյիշատակս, 
ո՛վ սուրբ Ստեփանոս, մեծ եւ 
պատուական անուանի՛դ ի վկայս. 
աղաչեա՛ զԱստուած շնորհել մեզ 
զկեանս անվախճան։

Tsndza aysor Yegeghetsi Asdoodzo, 
zko vayelchabes done zhishadags, 
o՛v soorp Sdepanos, medz yev 
badvagan anvani՛t i vgays. 
aghachya՛ zAsdvadz shnorhel mez 
zgyans anvakhjan:

Նախաշաւիղ բարեաց ամենայն 
աշխարհի եւ լուսազարդ 
ճանապարհացն եղեր ժառանգորդ, 
ո՛վ սուրբ Ստեփանոս, մեծ եւ 
պատուական անուանի՛դ ի վկայս. 
աղաչեա՛ զԱստուած շնորհել մեզ 
զկեանս անվախճան։

Nakhashavigh paryats amenayn 
ashkharhi yev loosazart 
janabarhatsn yegher jhaṙankort, 
o՛v soorp Sdepanos, medz yev 
badvagan anvani՛t i vgays. 
aghachya՛ zAsdvadz shnorhel mez 
zgyans anvakhjan:

Աստուածային զինու վառեցար Սուրբ 
Հոգւոյն՝ տեսանելով յերկինս հայրենի 
փառօք զՈրդին Աստուծոյ. ո՛վ սուրբ 
Ստեփանոս, մեծ եւ պատուական 
անուանի՛դ ի վկայս, աղաչեա՝ 
զԱստուած շնորհել մեզ զկեանս 
անվախճան։

Asdvadzayin zinoo vaṙetsar Soorp 
Hokvooyn՝ desanelov hergins 
hayreni paṙok zOrtin Asdoodzo. 
o՛v soorp Sdepanos, medz yev 
badvagan anvani՛t i vgays, 
aghachya՝ zAsdvadz shnorhel mez 
zgyans anvakhjan:
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* Երեքսրբեան * Yereksrpyan

Սուրբ Աստուա՛ծ, սուրբ եւ հզօր, 
սուրբ եւ անմահ, որ խաչեցար վասն 
մեր. ողորմեա՛ մեզ։

Soorp Asdva՛dz, soorp yev hzor, 
soorp yev anmah, vor khachetsar 
vasn mer. voghormya՛ mez:

(Երիցս կրկնեա՛) (Yeritss grgnya՛)

* Քարոզ * Karoz

Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր 
աղաչեսցուք։

Yev yevs khaghaghootyan zDer 
aghachestsook:

Տէ՛ր, ողորմեա՛։ De՛r, voghormya՛:

Վասն խաղաղութեան ամենայն 
աշխարհի եւ հաստատութեան սրբոյ 
Եկեղեցւոյ զՏէր աղաչեսցուք։

Vasn khaghaghootyan amenayn 
ashkharhi yev hasdadootyan srpo 
Yegeghetsvo zDer aghachestsook:

Տէ՛ր, ողորմեա՛։ De՛r, voghormya՛:

Վասն ամենայն սուրբ եւ ուղղափառ 
եպիսկոպոսաց զՏէր աղաչեսցուք։

Vasn amenayn soorp yev 
ooghghapaṙ yebisgobosats zDer 
aghachestsook:

Տէ՛ր, ողորմեա՛։ De՛r, voghormya՛:

Վասն հայրապետին մերոյ տեառն 
(այս անուն) կենաց եւ փրկութեան 
հոգւոյ նորին զՏէր աղաչեսցուք։

Vasn hayrabedin mero dyaṙn (ays 
anoon) genats yev prgootyan hokvo 
norin zDer aghachestsook:

Տէ՛ր, ողորմեա՛։ De՛r, voghormya՛:

Վասն վարդապետաց, քահանայից, 
սարկաւագաց, դպրաց եւ ամենայն 
ուխտի մանկանց Եկեղեցւոյ զՏէր 
աղաչեսցուք։

Vasn vartabedats, kahanayits, 
sargavakats, tbrats yev amenayn 
ookhdi mangants Yegeghetsvo 
zDer aghachestsook:

Տէ՛ր, ողորմեա՛։ De՛r, voghormya՛:
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Վասն բարեպաշտ թագաւորաց 
եւ աստուածասէր իշխանաց, 
զօրավարաց եւ զօրաց նոցին զՏէր 
աղաչեսցուք։

Vasn parebashd takavorats 
yev asdvadzaser ishkhanats, 
zoravarats yev zorats notsin zDer 
aghachestsook:

Տէ՛ր, ողորմեա՛։ De՛r, voghormya՛:

Վասն հոգւոցն հանգուցելոց, որք 
ճշմարիտ եւ ուղիղ հաւատով ի 
Քրիստոս ննջեցին, զՏէր աղաչեսցուք։

Vasn hokvotsn hankootselots, 
vork jshmarid yev ooghigh 
havadov i Krisdos nnchetsin, zDer 
aghachestsook:

Յիշեա՛, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛։ Hishya՛, De՛r, yev voghormya՛:

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

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

Տէ՛ր, ողորմեա՛։ De՛r, voghormya՛:

Զանձինս մեր եւ զմիմեանս Տեառն 
Աստուծոյ ամենակալին յանձն 
արասցուք։

Zantzins mer yev zmimyans Dyaṙn 
Asdoodzo amenagalin hantzn 
arastsook:

Քեզ՝ Տեառնդ, յանձն եղիցուք։ Kez՝ Dyaṙnt, hantzn yeghitsook:

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:

Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, 
ողորմեա՛։

De՛r, voghormya՛, De՛r, voghormya՛, 
De՛r, voghormya՛:

* Մաղթանք * Maghtank
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Զի ողորմած եւ մարդասէր ես՝ 
Աստուած գոլով, եւ Քեզ վայել է 
փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ այժմ 
եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից։ 
Ամէն։

Zi voghormadz yev martaser yes՝ 
Asdvadz kolov, yev Kez vayel e 
paṙk, ishkhanootyoon yev badiv 
ayjhm yev mishd yev havidyans 
havidenits: Amen:

* Սաղմոս Ճաշու * Saghmos Jashoo

Սաղմոս Ե Saghmos Ye

Կցորդ. Տէ՛ր, որպէս զինու 
հաճութեամբ Քով պսակեցեր զնոսա։

Gtsort. De՛r, vorbes zinoo 
hajootyamp Kov bsagetser znosa:

Փոխ. Բանից իմոց ո՛ւնկն դիր, Տէ՛ր, եւ 
ի մի՛տ առ զաղաղակ իմ։

Pokh. Panits imots o՛ongn tir, De՛r, 
yev i mi՛d aṙ zaghaghag im:

Նայեա՛ ի ձայն աղօթից իմոց, 
Թագաւո՛ր իմ եւ Աստուա՛ծ իմ։

Nayya՛ i tzayn aghotits imots, 
Takavo՛r im yev Asdva՛dz im:

Ես զՔեզ աղաչեմ, Տէ՛ր. ընդ առաւօտս 
լուիցես ձայնի իմում, ընդ առաւօտս 
պատրաստ եղէց յանդիման լինել առ 
Քեզ։

Yes zKez aghachem, De՛r. ŭnt 
aṙavods lvitses tzayni imoom, ŭnt 
aṙavods badrasd yeghets hantiman 
linel aṙ Kez:

Ոչ թէ Դու, Աստուա՛ծ, կամիս 
զանօրէնութիւն, եւ ոչ բնակին առ 
Քեզ չարք, եւ անօրէնք մի՛ բնակեսցեն 
առաջի աչաց Քոց։

Voch te Too, Asdva՛dz, gamis 
zanorenootyoon, yev voch pnagin 
aṙ Kez chark, yev anorenk mi՛ 
pnagestsen aṙachi achats Kots:

Ատեցեր զայնոսիկ, ոյք գործեն 
զանօրէնութիւն. կորուսանես 
զամենեսեան, ոյք խօսին զսուտ։

Adetser zaynosig, voyk kordzen 
zanorenootyoon. goroosanes 
zamenesyan, voyk khosin zsood:



ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 11 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

Զայր արիւնահեղ եւ զնենգաւոր պիղծ 
առնես Դու, Տէ՛ր, այլ ես ըստ բազում 
ողորմութեան Քում մտից ի տուն Քո, 
երկիր պագից ի տաճար սուրբ Քո 
երկիւղիւ Քով։

Zayr aryoonahegh yev znenkavor 
bighdz aṙnes Too, De՛r, ayl yes 
ŭsd pazoom voghormootyan Koom 
mdits i doon Ko, yergir bakits i 
dajar soorp Ko yergyooghiv Kov:

Տէ՛ր, առաջնորդեա՛ ինձ 
յարդարութեան Քում. վասն 
թշնամեաց իմոց ուղի՛ղ արա առաջի 
իմ զճանապարհս Քո։

De՛r, aṙachnortya՛ intz 
hartarootyan Koom. vasn 
tshnamyats imots ooghi՛gh ara 
aṙachi im zjanabarhs Ko:

Զի ոչ գոյ ի բերանս նոցա 
ճշմարտութիւն, եւ սիրտք նոցա 
նանրեալք են։

Zi voch ko i perans notsa 
jshmardootyoon, yev sirdk notsa 
nanryalk yen:

Որպէս գերեզման բաց են կոկորդք 
նոցա, եւ լեզուօք իւրեանց նենգաւորք 
եղեն։

Vorbes kerezman pats yen gogortk 
notsa, yev lezvok yooryants 
nenkavork yeghen:

Դատեա՛ զնոսա, Աստուա՛ծ, զի 
անկցին ի խորհրդոց սրտից իւրեանց։

Tadya՛ znosa, Asdva՛dz, zi angtsin i 
khorhrtots srdits yooryants:

Ըստ բազում ամպարշտութեան նոցա 
մերժեա՛ զնոսա, զի դառնացուցին 
զՔեզ։

Ŭsd pazoom ambarshdootyan 
notsa merjhya՛ znosa, zi 
taṙnatsootsin zKez:

Ուրախ լիցին ամենեքեան, ոյք 
յուսացեալ են ի Քեզ, յաւիտեան 
ցնծասցեն, եւ բնակեսցես Դու ի 
նոսա։

Oorakh litsin amenekyan, voyk 
hoosatsyal yen i Kez, havidyan 
tsndzastsen, yev pnagestses Too i 
nosa:

Պարծեսցին ի Քեզ սիրելիք անուան 
Քո, զի օրհնեսցես Դու զարդարն, 
Տէ՛ր, որպէս զինու հաճութեամբ Քով 
պսակեցեր զնոսա։

Bardzestsin i Kez sirelik anvan 
Ko, zi orhnestses Too zartarn, 
De՛r, vorbes zinoo hajootyamp Kov 
bsagetser znosa:
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* Ընթերցուածս ի Գործոց առաքելոց 
6.8-8.2

* Ŭntertsvadzs i Kordzots 
aṙakelots 6.8-8.2

* Ալէլուիա։ Ալէլուիա։ * Alleluia: Alleluia:

Հոգւով Սրբով զօրացեալ սուրբն 
Ստեփանոս եւ ընտրեալ յորովայնէ, 
ճշմարիտ վկայ, սիրող եւ առաքեալ 
Առաքողին՝ ի Քրիստոսէ ընկալար 
զուարթնոցն պսակ։

Hokvov Srpov zoratsyal soorpn 
Sdepanos yev ŭndryal horovayne, 
jshmarid vga, sirogh yev aṙakyal 
Aṙakoghin՝ i Krisdose ŭngalar 
zvartnotsn bsag:

* Երկիւղացութեամբ լուարուք Սրբոյ 
Աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի, որ 
ըստ Յովհաննու 12.24-26

* Yergyooghatsootyamp lvarook 
Srpo Avedaranis Hisoosi Krisdosi, 
vor ŭsd Hovhannoo 12.24-26

Փա՜ռք Քեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր։ Pa՜ṙk Kez, Der Asdva՛dz mer:

* Հանգանակ Նիկիական * Hankanag Nigiagan

Հաւատամք ի Մի Աստուած՝ ի Հայրն 
ամենակալ, յԱրարիչն երկնի եւ երկրի, 
երեւելեաց եւ աներեւութից։

Havadamk i Mi Asdvadz՝ i 
Hayrn amenagal, hArarichn 
yergni yev yergri, yerevelyats yev 
anerevootits:

Եւ ի Մի Տէր Յիսուս Քրիստոս՝ յՈրդին 
Աստուծոյ՝ ծնեալն յԱստուծոյ Հօրէ 
միածին, այսինքն՝ յէութենէ Հօր։

Yev i Mi Der Hisoos Krisdos՝ 
hOrtin Asdoodzo՝ dznyaln 
hAsdoodzo Hore miadzin, aysinkn՝ 
heootene Hor:

Աստուած յԱստուծոյ, Լոյս ի Լուսոյ, 
Աստուած ճշմարիտ յԱստուծոյ 
ճշմարտէ՝ ծնունդ եւ ոչ արարած։

Asdvadz hAsdoodzo, Looys i Looso, 
Asdvadz jshmarid hAsdoodzo 
jshmarde՝ dznoont yev voch 
araradz:
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Նոյն Ինքն ի բնութենէ Հօր, Որով 
ամենայն ինչ եղեւ յերկինս եւ ի վերայ 
երկրի՝ երեւելիք եւ աներեւոյթք։

Nooyn Inkn i pnootene Hor, Vorov 
amenayn inch yeghev hergins 
yev i vera yergri՝ yerevelik yev 
anerevooytk:

Որ յաղագս մեր մարդկան եւ վասն 
մերոյ փրկութեան իջեալ յերկնից՝ 
մարմնացաւ, մարդացաւ, ծնաւ 
կատարելապէս ի Մարիամայ սրբոյ 
Կուսէն Հոգւովն Սրբով։

Vor haghaks mer martgan yev 
vasn mero prgootyan ichyal 
hergnits՝ marmnatsav, martatsav, 
dznav gadarelabes i Mariama srpo 
Goosen Hokvovn Srpov:

Որով էառ զմարմին, զհոգի եւ զմիտ 
եւ զամենայն, որ ինչ է ի մարդ՝ 
ճշմարտապէս եւ ոչ կարծեօք։

Vorov eaṙ zmarmin, zhoki yev 
zmid yev zamenayn, vor inch e 
i mart՝ jshmardabes yev voch 
gardzyok:

Չարչարեալ, խաչեալ, թաղեալ, 
յերրորդ աւուր յարուցեալ, ելեալ ի 
յերկինս նովին մարմնովն՝ նստաւ ընդ 
աջմէ Հօր։

Charcharyal, khachyal, taghyal, 
herrort avoor harootsyal, yelyal i 
hergins novin marmnovn՝ nsdav 
ŭnt achme Hor:

Գալոց է նովին մարմնովն եւ 
փառօք Հօր ի դատել զկենդանիս եւ 
զմեռեալս, Որոյ թագաւորութեանն ոչ 
գոյ վախճան։

Kalots e novin marmnovn yev 
paṙok Hor i tadel zgentanis yev 
zmeṙyals, Voro takavorootyann 
voch ko vakhjan:

Հաւատամք եւ ի Սուրբ Հոգին՝ յանեղն 
եւ ի կատարեալն, որ խօսեցաւ յՕրէնս 
եւ ի Մարգարէս եւ յԱւետարանս. 
որ էջն ի Յորդանան, քարոզեաց 
յառաքեալսն եւ բնակեցաւ ի սուրբսն։

Havadamk yev i Soorp Hokin՝ 
haneghn yev i gadaryaln, vor 
khosetsav hOrens yev i Markares 
yev hAvedarans. vor echn i 
Hortanan, karozyats haṙakyalsn 
yev pnagetsav i soorpsn:
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Հաւատամք եւ ի մի միայն 
ընդհանրական եւ յառաքելական 
սուրբ Եկեղեցի. ի մի մկրտութիւն, 
յապաշխարութիւն, ի քաւութիւն եւ 
ի թողութիւն մեղաց, ի յարութիւնն 
մեռելոց, ի դատաստանն յաւիտենից 
հոգւոց եւ մարմնոց, յարքայութիւնն 
երկնից եւ ի կեանսն յաւիտենականս։

Havadamk yev i mi miayn 
ŭnthanragan yev haṙakelagan 
soorp Yegeghetsi. i mi 
mgrdootyoon, habashkharootyoon, 
i kavootyoon yev i toghootyoon 
meghats, i harootyoonn meṙelots, 
i tadasdann havidenits hokvots 
yev marmnots, harkayootyoonn 
yergnits yev i gyansn 
havidenagans:

** Մինչեւ ցաստ են հաւատոյ բանք։ ** Minchev tsasd yen havado 
pank:

Իսկ որք ասեն՝ էր երբեմն, յորժամ 
ոչ էր Որդի, կամ՝ էր երբեմն, յորժամ 
ոչ էր Սուրբ Հոգի, կամ թէ՝ յոչէից 
եղեն, կամ՝ յայլմէ էութենէ ասեն 
լինիլ զՈրդին Աստուծոյ եւ կամ 
զՍուրբ Հոգին, եւ թէ՝ փոփոխելիք են 
կամ այլայլելիք, զայնպիսիսն նզովէ 
կաթողիկէ եւ առաքելական Եկեղեցի։

Isg vork asen՝ er yerpemn, 
horjham voch er Vorti, gam՝ er 
yerpemn, horjham voch er Soorp 
Hoki, gam te՝ hocheits yeghen, 
gam՝ haylme eootene asen linil 
zOrtin Asdoodzo yev gam zSoorp 
Hokin, yev te՝ popokhelik yen 
gam aylaylelik, zaynbisisn 
nzove gatoghige yev aṙakelagan 
Yegeghetsi:

** Ի սրբոյ Լուսաւորչէն մերմէ 
ասացեալ.

** I srpo Loosavorchen merme 
asatsyal.
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Իսկ մեք փառաւորեսցուք, որ յառաջ 
քան զյաւիտեանս, երկիր պագանելով 
Սրբոյ Երրորդութեանն եւ Միոյ 
Աստուածութեանն՝ Հօր եւ Որդւոյ 
եւ Հոգւոյն Սրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ 
յաւիտեանս յաւիտենից։ Ամէն։

Isg mek paṙavorestsook, vor 
haṙach kan zhavidyans, yergir 
bakanelov Srpo Yerrortootyann 
yev Mio Asdvadzootyann՝ Hor 
yev Vortvo yev Hokvooyn Srpo, 
ayjhm yev mishd yev havidyans 
havidenits: Amen:

* Քարոզ * Karoz

Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր 
աղաչեսցուք։

Yev yevs khaghaghootyan zDer 
aghachestsook:

Եւ եւս հաւատով աղաչեսցուք եւ 
խնդրեսցուք ի Տեառնէ Աստուծոյ եւ 
ի Փրկչէն մերմէ Յիսուսէ Քրիստոսէ 
ի ժամուս պաշտաման եւ աղօթից, զի 
արժանի ընդունելութեան արասցէ, 
լուիցէ Տէր ձայնի աղաչանաց մերոց, 
ընկալցի զխնդրուածս սրտից մերոց, 
թողցէ զյանցանս մեր, ողորմեսցի ի 
վերայ մեր։ Աղօթք մեր եւ խնդրուածք 
յամենայն ժամ մտցեն առաջի մեծի 
տէրութեան Նորա, եւ Նա տացէ 
մեզ միաբան միով հաւատով եւ 
արդարութեամբ վաստակիլ ի գործս 
բարեաց, զի զողորմութեան զշնորհն 
Իւր արասցէ ի վերայ մեր Տէրն 
ամենակալ, կեցուսցէ եւ ողորմեսցի։

Yev yevs havadov aghachestsook 
yev khntrestsook i Dyaṙne 
Asdoodzo yev i Prgchen merme 
Hisoose Krisdose i jhamoos 
bashdaman yev aghotits, zi 
arjhani ŭntoonelootyan arastse, 
lvitse Der tzayni aghachanats 
merots, ŭngaltsi zkhntrvadzs 
srdits merots, toghtse zhantsans 
mer, voghormestsi i vera mer: 
Aghotk mer yev khntrvadzk 
hamenayn jham mdtsen aṙachi 
medzi derootyan Nora, yev Na 
datse mez miapan miov havadov 
yev artarootyamp vasdagil i 
kordzs paryats, zi zoghormootyan 
zshnorhn Yoor arastse i vera mer 
Dern amenagal, getsoostse yev 
voghormestsi:
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Զժամս եւ զառաջիկայ օրս 
խաղաղութեամբ անցուցանել՝ 
հաւատով ի Տեառնէ խնդրեսցուք։

Zjhams yev zaṙachiga ors 
khaghaghootyamp antsootsanel՝ 
havadov i Dyaṙne khntrestsook:

Շնորհեա՛, Տէ՛ր։ Shnorhya՛, De՛r:

Զհրեշտակ խաղաղութեան՝ 
պահապան անձանց մերոց ի Տեառնէ 
խնդրեսցուք։

Zhreshdag khaghaghootyan՝ 
bahaban antzants merots i Dyaṙne 
khntrestsook:

Շնորհեա՛, Տէ՛ր։ Shnorhya՛, De՛r:

Զքաւութիւն եւ զթողութիւն 
յանցանաց մերոց ի Տեառնէ 
խնդրեսցուք։

Zkavootyoon yev ztoghootyoon 
hantsanats merots i Dyaṙne 
khntrestsook:

Շնորհեա՛, Տէ՛ր։ Shnorhya՛, De՛r:

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

Zsrpo khachin medz yev garogh 
zorootyoon hoknootyoon antzants 
merots i Dyaṙne khntrestsook:

Շնորհեա՛, Տէ՛ր։ Shnorhya՛, De՛r:

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

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

Տէ՛ր, ողորմեա՛։ De՛r, voghormya՛:

Զանձինս մեր եւ զմիմեանս Տեառն 
Աստուծոյ ամենակալին յանձն 
արասցուք։

Zantzins mer yev zmimyans Dyaṙn 
Asdoodzo amenagalin hantzn 
arastsook:

Քեզ՝ Տեառնդ, յանձն եղիցուք։ Kez՝ Dyaṙnt, hantzn yeghitsook:
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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:

Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, 
ողորմեա՛։

De՛r, voghormya՛, De՛r, voghormya՛, 
De՛r, voghormya՛:

* Աղօթք * Aghotk

Տէ՛ր մեր եւ Փրկիչ Յիսո՛ւս Քրիստոս, 
որ մեծդ ես ողորմութեամբ եւ առատ՝ 
պարգեւօք բարերարութեան Քո, 
որ Դու Քոյին կամաւդ ի ժամուս 
յայսմիկ համբերեցեր չարչարանաց 
խաչի եւ մահու յաղագս մեղաց 
մերոց եւ պարգեւեցեր առատապէս 
զպարգեւս Հոգւոյդ Սրբոյ երանելի 
առաքելոցն, հաղո՛րդս արա եւ զմեզ, 
Տէ՛ր, աղաչեմք զՔեզ, աստուածային 
պարգեւացդ, թողութեան մեղաց 
եւ ընդունելութեան Հոգւոյդ Սրբոյ. 
որպէս զի արժանաւորք եղիցուք 
գոհութեամբ փառաւորել զՔեզ ընդ 
Հօր եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ այժմ եւ 
միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից։ 
Ամէն։

De՛r mer yev Prgich Hiso՛os 
Krisdos, vor medzt yes 
voghormootyamp yev aṙad՝ 
barkevok parerarootyan Ko, 
vor Too Kooyin gamavt i 
jhamoos haysmig hamperetser 
charcharanats khachi yev mahoo 
haghaks meghats merots yev 
barkevetser aṙadabes zbarkevs 
Hokvooyt Srpo yeraneli aṙakelotsn, 
hagho՛rts ara yev zmez, De՛r, 
aghachemk zKez, asdvadzayin 
barkevatst, toghootyan meghats 
yev ŭntoonelootyan Hokvooyt 
Srpo. vorbes zi arjhanavork 
yeghitsook kohootyamp paṙavorel 
zKez ŭnt Hor yev ŭnt Srpo 
Hokvooyt ayjhm yev mishd yev 
havidyans havidenits: Amen:

♰ Խաղաղութի՜ւն ամենեցուն։ ♰ Khaghaghootyo՜on amenetsoon:

Աստուծոյ երկրպագեսցուք։ Asdoodzo yergrbakestsook:
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Խաղաղութեամբ Քով, Քրիստոս 
Փրկի՛չ մեր, որ ի վեր է քան զամենայն 
միտս եւ զբանս, ամրացո՛ զմեզ եւ 
աներկի՛ւղ պահեա յամենայն չարէ։ 
Հաւասարեա՛ զմեզ ընդ ճշմարիտ 
երկրպագուս Քո, որք Հոգւով 
եւ ճշմարտութեամբ Քեզ երկիր 
պագանեն։ Վասն զի Ամենասուրբ 
Երրորդութեանդ վայել է փառք, 
իշխանութիւն եւ պատիւ այժմ եւ միշտ 
եւ յաւիտեանս յաւիտենից։ Ամէն։

Khaghaghootyamp Kov, Krisdos 
Prgi՛ch mer, vor i ver e kan 
zamenayn mids yev zpans, 
amratso՛ zmez yev anergyo՛ogh 
bahya hamenayn chare: 
Havasarya՛ zmez ŭnt jshmarid 
yergrbakoos Ko, vork Hokvov 
yev jshmardootyamp Kez yergir 
bakanen: Vasn zi Amenasoorp 
Yerrortootyant vayel e paṙk, 
ishkhanootyoon yev badiv 
ayjhm yev mishd yev havidyans 
havidenits: Amen:

* Հայր մեր * Hayr mer

Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս։ Orhnyal Der mer Hisoos Krisdos:

Տէր Աստուած օրհնեսցէ 
զամենեսեանդ։ Ամէն։

Der Asdvadz orhnestse 
zamenesyant: 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։ Զի Քո է 
արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս։ Ամէն։

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: Zi Ko e arkayootyoon yev 
zorootyoon yev paṙk havidyans: 
Amen:


