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Կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից 
Առաւօտու ժամուն, որ կատարի ի 

դէմս Որդւոյն ԱստուծոյՈրդւոյն Աստուծոյ, որ երեւեցաւ 
Իւղաբերիցն

The Order of Common Prayers of the The Order of Common Prayers of the 
Morning Hour (Matins) which takes place Morning Hour (Matins) which takes place 
before the before the Son of GodSon of God who appeared to the  who appeared to the 

oil-bearersoil-bearers

9 Ապրիլ 2022 Շաբաթ ԱՁ
ԽԱ օր Մեծի պահոց

Յիշատակ յարութեան Ղազարու

April 9, 2022 Saturday Ayp TsaApril 9, 2022 Saturday Ayp Tsa
41st Day of the Great Fast41st Day of the Great Fast
Resurrection of LazarusResurrection of Lazarus

* ՀԱՅՐ ՄԵՐ * ՀԱՅՐ ՄԵՐ * HAYR MER * HAYR MER 

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

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

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

Our Father, who art in heaven, hallowed Our Father, who art in heaven, hallowed 
be thy name; thy kingdom come, thy will be thy name; thy kingdom come, thy will 
be done on earth as it is in heaven. Give us be done on earth as it is in heaven. Give us 
this day our daily bread; and forgive us our this day our daily bread; and forgive us our 
trespasses, as we forgive those who trespass trespasses, as we forgive those who trespass 
against us; and lead us not into temptation; against us; and lead us not into temptation; 
but deliver us from evil. For thine is the but deliver us from evil. For thine is the 
kingdom and the power and the glory for kingdom and the power and the glory for 
ever and ever. Amen.ever and ever. Amen.

* ԺԱՄԱՄՈՒՏ * ԺԱՄԱՄՈՒՏ * JHAMAMOOD * JHAMAMOOD * INTROIT* INTROIT

Լցաք առաւօտու ողորմութեամբ Քով, Լցաք առաւօտու ողորմութեամբ Քով, 
ցնծացաք եւ ուրախ եղաք զամենայն աւուրս ցնծացաք եւ ուրախ եղաք զամենայն աւուրս 
կենաց մերոց։կենաց մերոց։

Ltsak aṙavodoo voghormootyamp Kov, Ltsak aṙavodoo voghormootyamp Kov, 
tsndzatsak yev oorakh yeghak zamenayn tsndzatsak yev oorakh yeghak zamenayn 
avoors genats merots:avoors genats merots:

We have been filled in the morning with We have been filled in the morning with 
your mercy, we have rejoiced and have your mercy, we have rejoiced and have 
become glad all the days of our lives.become glad all the days of our lives.

Ուրախ եղաք փոխանակ աւուրցն, յորս 
խոնարհ արարեր զմեզ, եւ ամացն՝ յորս 
տեսաք զչարչարանս։

Oorakh yeghak pokhanag avoortsn, hors 
khonarh ararer zmez, yev amatsn՝ hors desak 
zcharcharans:

We have become glad in exchange for the 
days when you made us humble, and the 
years in which we saw evil.

Հայեա՛, Տէ՛ր, ի ծառայս Քո եւ ի գործս ձեռաց 
Քոց եւ առաջնորդեա՛ որդւոց նոցա. եղիցի 
լոյս Տեառն Աստուծոյ ի վերայ մեր։

Hayya՛, De՛r, i dzaṙays Ko yev i kordzs tzeṙats 
Kots yev aṙachnortya՛ vortvots notsa. yeghitsi 
looys Dyaṙn Asdoodzo i vera mer:

Behold your servants and the works of your 
hands and lead their sons; let the light of the 
Lord God be upon us.

Պատրաստեց՝ Կարապետ Ծ.Ք.
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Զգործս ձեռաց մերոց ուղի՛ղ արա ի մեզ, 
Տէ՛ր, եւ զգործս ձեռաց մերոց յաջողեա՛ մեզ։

Zkordzs tzeṙats merots ooghi՛gh ara i mez, 
De՛r, yev zkordzs tzeṙats merots hachoghya՛ 
mez:

Direct the works of our hands, Lord, and 
make the works of our hands productive.

♰ Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, ♰ Pa՜ṙk Hor yev Vortvo yev Hokvooyn Srpo, Pa՜ṙk Hor yev Vortvo yev Hokvooyn Srpo, ♰ Glory to the Father and to the Son and to  Glory to the Father and to the Son and to 
the Holy Spirit!the Holy Spirit!

Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից։ 
Ամէն։

Ayjhm yev mishd yev havidyans havidenits: 
Amen:

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

* ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ ԵՐԻՑ ՄԱՆԿԱՆՑՆ * ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ ԵՐԻՑ ՄԱՆԿԱՆՑՆ * ORHNOOTYOON YERITS * ORHNOOTYOON YERITS 
MANGANTSN MANGANTSN 

Օրհնեալ ես, Տէ՛ր Աստուած հարցն մերոց, 
գովեալ եւ փառաւորեալ է անուն Քո 
յաւիտեան։

Orhnyal yes, De՛r Asdvadz hartsn merots, 
kovyal yev paṙavoryal e anoon Ko havidyan:

Յիրաւունս անցուցեր զայս ամենայն ընդ 
մեզ. արդար ես Դու, Տէ՛ր, եւ ամենայն գործք 
Քո ճշմարիտ են։

Hiravoons antsootser zays amenayn ŭnt mez. 
artar yes Too, De՛r, yev amenayn kordzk Ko 
jshmarid yen:

Ճանապարհք Քո ուղիղ են, եւ ամենայն 
դատաստանք Քո արդար են։

Janabarhk Ko ooghigh yen, yev amenayn 
tadasdank Ko artar yen:

Դատաստան արդարութեան ածեր ի 
վերայ մեր ըստ ամենայնի, զոր ինչ ածեր ի 
վերայ մեր, եւ քաղաքի սրբոյ հարցն մերոց 
Երուսաղեմի։

Tadasdan artarootyan adzer i vera mer ŭsd 
amenayni, zor inch adzer i vera mer, yev 
kaghaki srpo hartsn merots Yeroosaghemi:

Արդարութեամբ եւ յիրաւի ածեր զայս 
ամենայն ի վերայ մեր վասն մեղաց մերոց։

Artarootyamp yev hiravi adzer zays amenayn 
i vera mer vasn meghats merots:

Անօրինեցաք եւ յանցեաք ապստամբ լինիլ ի 
Քէն, մեղաք յամենայնի եւ պատուիրանաց 
Քոց մեք ոչ անսացաք։

Anorinetsak yev hantsyak absdamp linil i 
Ken, meghak hamenayni yev badviranats 
Kots mek voch ansatsak:
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Ոչ պահեցաք եւ ոչ արարաք, որպէս 
պատուիրեցեր Դու մեզ, զի զբարիս գտցուք 
մեք ի Քէն։

Voch bahetsak yev voch ararak, vorbes 
badviretser Too mez, zi zparis kdtsook mek i 
Ken:

Արդ, զամենայն, զոր արարեր եւ զոր ինչ 
ածեր ի վերայ մեր, արդար դատաստանաւ 
արարեր։

Art, zamenayn, zor ararer yev zor inch adzer 
i vera mer, artar tadasdanav ararer:

Մատնեցեր զմեզ ի ձեռս թշնամեաց մերոց՝ 
անօրինաց, խստաց եւ ապստամբողաց։

Madnetser zmez i tzeṙs tshnamyats merots՝ 
anorinats, khsdats yev absdampoghats:

Ի ձեռս թագաւորի անօրինի եւ չարի քան 
զամենայն երկիր մատնեցեր զմեզ։

I tzeṙs takavori anorini yev chari kan 
zamenayn yergir madnetser zmez:

Եւ արդ, ոչ գոյ մեզ ժամ բանալ զբերանս 
մեր, զի ամօթ եւ նախատինք եղաք 
ծառայից Քոց եւ պաշտօնէից։

Yev art, voch ko mez jham panal zperans 
mer, zi amot yev nakhadink yeghak dzaṙayits 
Kots yev bashdoneits:

Այլ մի՛ մատներ զմեզ ի սպառ վասն անուան 
Քո, մի՛ ցրեր զուխտս Քո եւ մի՛ ի բացեայ 
առներ զողորմութիւնս Քո ի մէնջ։

Ayl mi՛ madner zmez i sbaṙ vasn anvan Ko, 
mi՛ tsrer zookhds Ko yev mi՛ i patsya aṙner 
zoghormootyoons Ko i mench:

Վասն Աբրահամու սիրելւոյ Քո, Իսահակայ 
ծառայի Քո եւ Իսրայելի սրբոյ Քո։

Vasn Aprahamoo sirelvo Ko, Isahaga dzaṙayi 
Ko yev Israyeli srpo Ko:

Խոստացար նոցա եւ ասացեր. 
«Բազմացուցից զզաւակ ձեր որպէս 
զաստեղս երկնից բազմութեամբ եւ որպէս 
զաւազ առ ափն ծովու»։

Khosdatsar notsa yev asatser. «Pazmatsootsits 
zzavag tzer vorbes zasdeghs yergnits 
pazmootyamp yev vorbes zavaz aṙ apn 
dzovoo»:

Եւ արդ, Տէ՛ր, նուազեցաք մեք քան 
զամենայն ազգս եւ եմք տառապեալ 
յամենայն երկրի այսօր վասն մեղաց մերոց։

Yev art, De՛r, nvazetsak mek kan zamenayn 
azks yev yemk daṙabyal hamenayn yergri 
aysor vasn meghats merots:

Ոչ գոյ ի ժամանակի յայսմիկ իշխան, 
մարգարէ եւ առաջնորդ. ո՛չ ողջակէզք 
պատարագաց, ո՛չ խունկք օրինաց եւ ո՛չ 
տեղի պատարագս մատուցանելոյ առաջի 
Քո եւ զողորմութիւն գտանել ի Քէն։

Voch ko i jhamanagi haysmig ishkhan, 
markare yev aṙachnort. vo՛ch voghchagezk 
badarakats, vo՛ch khoongk orinats yev vo՛ch 
deghi badaraks madootsanelo aṙachi Ko yev 
zoghormootyoon kdanel i Ken:
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Այլ անձամբք խոնարհեալ եւ հոգւով 
տառապանաց ընդունելի լիցուք մեք որպէս 
զողջակէզս խոյոց եւ զուարակաց եւ որպէս 
բիւրաւորս գառանց պարարտաց։

Ayl antzampk khonarhyal yev hokvov 
daṙabanats ŭntooneli litsook mek vorbes 
zoghchagezs khooyots yev zvaragats yev 
vorbes pyooravors kaṙants barardats:

Այնպէս ընդունելի լիցին պատարագք մեր 
այսօր առաջի Քո, զի կատարեալ գտցուք 
զկնի Քո, զի չիք ամօթ յուսացելոցս ի Քեզ։

Aynbes ŭntooneli litsin badarakk mer aysor 
aṙachi Ko, zi gadaryal kdtsook zgni Ko, zi 
chik amot hoosatselotss i Kez:

Եւ արդ, գամք զհետ Քո ամենայն սրտիւք 
մերովք, երկնչիմք ի Քէն եւ խնդրեմք 
զերեսս Քո. Տէ՛ր, մի՛ յամօթ առներ զմեզ։

Yev art, kamk zhed Ko amenayn srdivk 
merovk, yergnchimk i Ken yev khntremk 
zeress Ko. De՛r, mi՛ hamot aṙner zmez:

Այլ արա՛ առ մեզ ըստ հեզութեան Քում եւ 
ըստ բազում ողորմութեան Քում. փրկեա՛ 
զմեզ վասն սքանչելեաց Քոց, Տէ՛ր, եւ 
փառաւորեսցի անուն Քո յաւիտեան։

Ayl ara՛ aṙ mez ŭsd hezootyan Koom yev ŭsd 
pazoom voghormootyan Koom. prgya՛ zmez 
vasn skanchelyats Kots, De՛r, yev paṙavorestsi 
anoon Ko havidyan:

Յամօթ լիցին ամենեքեան, որք չարչարեն 
զծառայս Քո. ամաչեցեալ լիցին բռնութիւնք 
նոցա, եւ ամենայն զօրութիւնք նոցա 
խորտակեսցին։

Hamot litsin amenekyan, vork charcharen 
zdzaṙays Ko. amachetsyal litsin pṙnootyoonk 
notsa, yev amenayn zorootyoonk notsa 
khordagestsin:

Եւ ծանիցեն, զի Դու ես Տէր Աստուած 
միայն, որ փառաւորեալդ ես ի վերայ 
ամենայն տիեզերաց։

Yev dzanitsen, zi Too yes Der Asdvadz 
miayn, vor paṙavoryalt yes i vera amenayn 
diezerats:

Օրհնեալ ես Դու, Տէ՛ր Աստուած հարցն 
մերոց, գովեալ եւ առաւել բարձրացեալ 
յաւիտեան։

Orhnyal yes Too, De՛r Asdvadz hartsn 
merots, kovyal yev aṙavel partzratsyal 
havidyan:

Եւ օրհնեալ է անուն սուրբ փառաց Քոց, 
գովեալ եւ առաւել բարձրացեալ յաւիտեան։

Yev orhnyal e anoon soorp paṙats Kots, 
kovyal yev aṙavel partzratsyal havidyan:

Օրհնեալ ես ի տաճարի փառաց սրբութեան 
Քո, գովեալ եւ առաւել բարձրացեալ 
յաւիտեան։

Orhnyal yes i dajari paṙats srpootyan Ko, 
kovyal yev aṙavel partzratsyal havidyan:

Օրհնեալ ես ի վերայ աթոռոյ արքայութեան 
Քո, գովեալ եւ առաւել բարձրացեալ 
յաւիտեան։

Orhnyal yes i vera atoṙo arkayootyan Ko, 
kovyal yev aṙavel partzratsyal havidyan:
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Օրհնեալ ես, որ նստիս ի քերովբէս եւ հայիս 
յանդունդս, գովեալ եւ առաւել բարձրացեալ 
յաւիտեան։

Orhnyal yes, vor nsdis i kerovpes yev hayis 
hantoonts, kovyal yev aṙavel partzratsyal 
havidyan:

Օրհնեալ ես ի վերայ հաստատութեան 
երկնից, գովեալ եւ առաւել բարձրացեալ 
յաւիտեան։

Orhnyal yes i vera hasdadootyan yergnits, 
kovyal yev aṙavel partzratsyal havidyan:

Օրհնեցէ՛ք, ամենայն գո՛րծք Տեառն, 
զՏէր. օրհնեցէ՛ք եւ բա՛րձր արարէք զՆա 
յաւիտեան։

Orhnetse՛k, amenayn ko՛rdzk Dyaṙn, zDer. 
orhnetse՛k yev pa՛rtzr ararek zNa havidyan:

Օրհնեցէ՛ք, երկի՛նք, զՏէր. օրհնեցէ՛ք եւ 
բա՛րձր արարէք զՆա յաւիտեան։

Orhnetse՛k, yergi՛nk, zDer. orhnetse՛k yev 
pa՛rtzr ararek zNa havidyan:

Օրհնեցէ՛ք, հրեշտա՛կք Տեառն եւ ջո՛ւրք, որ 
ի վերայ երկնից, զՏէր. օրհնեցէ՛ք եւ բա՛րձր 
արարէք զՆա յաւիտեան։

Orhnetse՛k, hreshda՛gk Dyaṙn yev cho՛ork, vor 
i vera yergnits, zDer. orhnetse՛k yev pa՛rtzr 
ararek zNa havidyan:

Օրհնեցէ՛ք, զօրութի՛ւնք Տեառն, արեգա՛կն եւ 
լուսի՛ն, զՏէր. օրհնեցէ՛ք եւ բա՛րձր արարէք 
զՆա յաւիտեան։

Orhnetse՛k, zorootyo՛onk Dyaṙn, areka՛gn yev 
loosi՛n, zDer. orhnetse՛k yev pa՛rtzr ararek zNa 
havidyan:

Օրհնեցէ՛ք, աստե՛ղք երկնից, անձրե՛ւք եւ 
ցօ՛ղք, զՏէր. օրհնեցէ՛ք եւ բա՛րձր արարէք 
զՆա յաւիտեան։

Orhnetse՛k, asde՛ghk yergnits, antzre՛vk yev 
tso՛ghk, zDer. orhnetse՛k yev pa՛rtzr ararek 
zNa havidyan:

Օրհնեցէ՛ք, ամենայն հո՛ղմք, հո՛ւր եւ ջե՛ր, 
զՏէր. օրհնեցէ՛ք եւ բա՛րձր արարէք զՆա 
յաւիտեան։

Orhnetse՛k, amenayn ho՛ghmk, ho՛or yev 
che՛r, zDer. orhnetse՛k yev pa՛rtzr ararek zNa 
havidyan:

Օրհնեցէ՛ք, ցո՛ւրտ եւ տօ՛թ, ցօ՛ղ եւ ձիւնաբե՛ր, 
զՏէր. օրհնեցէ՛ք եւ բա՛րձր արարէք զՆա 
յաւիտեան։

Orhnetse՛k, tso՛ord yev do՛t, tso՛gh yev 
tzyoonape՛r, zDer. orhnetse՛k yev pa՛rtzr 
ararek zNa havidyan:

Օրհնեցէ՛ք, սա՛ռն եւ պա՛րզ, եղեա՛մն եւ ձի՛ւն, 
զՏէր. օրհնեցէ՛ք եւ բա՛րձր արարէք զՆա 
յաւիտեան։

Orhnetse՛k, sa՛ṙn yev ba՛rz, yeghya՛mn yev 
tzi՛vn, zDer. orhnetse՛k yev pa՛rtzr ararek zNa 
havidyan:

Օրհնեցէ՛ք, տի՛ւք եւ գիշե՛րք, լո՛յս եւ խաւա՛ր, 
զՏէր. օրհնեցէ՛ք եւ բա՛րձր արարէք զՆա 
յաւիտեան։

Orhnetse՛k, di՛vk yev kishe՛rk, lo՛oys yev 
khava՛r, zDer. orhnetse՛k yev pa՛rtzr ararek 
zNa havidyan:
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Օրհնեցէ՛ք, ա՛մպք եւ փայլատակո՛ւնք եւ 
երկի՛ր, զՏէր. օրհնեցէ՛ք եւ բա՛րձր արարէք 
զՆա յաւիտեան։

Orhnetse՛k, a՛mbk yev payladago՛onk yev 
yergi՛r, zDer. orhnetse՛k yev pa՛rtzr ararek zNa 
havidyan:

Օրհնեցէ՛ք, լերի՛նք եւ բլո՛ւրք եւ ամենայն 
բո՛յսք երկրի, զՏէր. օրհնեցէ՛ք եւ բա՛րձր 
արարէք զՆա յաւիտեան։

Orhnetse՛k, leri՛nk yev plo՛ork yev amenayn 
po՛oysk yergri, zDer. orhnetse՛k yev pa՛rtzr 
ararek zNa havidyan:

Օրհնեցէ՛ք, աղբի՛ւրք, ծո՛վք եւ գե՛տք, 
զՏէր. օրհնեցէ՛ք եւ բա՛րձր արարէք զՆա 
յաւիտեան։

Orhnetse՛k, aghpi՛vrk, dzo՛vk yev ke՛dk, zDer. 
orhnetse՛k yev pa՛rtzr ararek zNa havidyan:

Օրհնեցէ՛ք, կէ՛տք եւ ամենայն կայտա՛ռք, որ 
ի ջուրս, եւ թռչո՛ւնք երկնից, զՏէր. օրհնեցէ՛ք 
եւ բա՛րձր արարէք զՆա յաւիտեան։

Orhnetse՛k, ge՛dk yev amenayn gayda՛ṙk, 
vor i choors, yev tṙcho՛onk yergnits, zDer. 
orhnetse՛k yev pa՛rtzr ararek zNa havidyan:

Օրհնեցէ՛ք, գազա՛նք եւ անասո՛ւնք եւ որդի՛ք 
մարդկան, զՏէր. օրհնեցէ՛ք եւ բա՛րձր 
արարէք զՆա յաւիտեան։

Orhnetse՛k, kaza՛nk yev anaso՛onk yev vorti՛k 
martgan, zDer. orhnetse՛k yev pa՛rtzr ararek 
zNa havidyan:

Օրհնեսցէ Իսրայէլ զՏէր, օրհնեսցէ եւ 
բարձր արասցէ զՆա յաւիտեան։

Orhnestse Israyel zDer, orhnestse yev partzr 
arastse zNa havidyan:

Օրհնեցէ՛ք, քահանա՛յք, զՏէր. օրհնեցէ՛ք եւ 
բա՛րձր արարէք զՆա յաւիտեան

Orhnetse՛k, kahana՛yk, zDer. orhnetse՛k yev 
pa՛rtzr ararek zNa havidyan

Օրհնեցէք, ծառա՛յք Տեառն, զՏէր. օրհնեցէ՛ք 
եւ բա՛րձր արարէք զՆա յաւիտեան։

Orhnetsek, dzaṙa՛yk Dyaṙn, zDer. orhnetse՛k 
yev pa՛rtzr ararek zNa havidyan:

Օրհնեցէ՛ք, անձի՛նք եւ շո՛ւնչք արդարոց, 
զՏէր. օրհնեցէ՛ք եւ բա՛րձր արարէք զՆա 
յաւիտեան։

Orhnetse՛k, antzi՛nk yev sho՛onchk artarots, 
zDer. orhnetse՛k yev pa՛rtzr ararek zNa 
havidyan:

Օրհնեցէ՛ք, սո՛ւրբք եւ խոնա՛րհք սրտիւք, 
զՏէր. օրհնեցէ՛ք եւ բա՛րձր արարէք զՆա 
յաւիտեան։

Orhnetse՛k, so՛orpk yev khona՛rhk srdivk, 
zDer. orhnetse՛k yev pa՛rtzr ararek zNa 
havidyan:

Օրհնեցէ՛ք, Անանիա՛, Ազարիա՛ եւ Միսայէ՛լ, 
զՏէր. օրհնեցէ՛ք եւ բա՛րձր արարէք զՆա 
յաւիտեան։

Orhnetse՛k, Anania՛, Azaria՛ yev Misaye՛l, 
zDer. orhnetse՛k yev pa՛rtzr ararek zNa 
havidyan:
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♰ 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:

* ՄԱՂԹԱՆՔ * ՄԱՂԹԱՆՔ * MAGHTANK * MAGHTANK 

Օրհնեցէ՛ք, ամենա՛յն արարածք, զԱրարիչն Օրհնեցէ՛ք, ամենա՛յն արարածք, զԱրարիչն 
արարածոց, զՏէրն տերանց, զԹագաւորն արարածոց, զՏէրն տերանց, զԹագաւորն 
թագաւորաց, զԱստուածն աստուածոց։թագաւորաց, զԱստուածն աստուածոց։

Orhnetse՛k, amena՛yn araradzk, zArarichn Orhnetse՛k, amena՛yn araradzk, zArarichn 
araradzots, zDern derants, zTakavorn araradzots, zDern derants, zTakavorn 
takavorats, zAsdvadzn asdvadzots:takavorats, zAsdvadzn asdvadzots:

Օրհնեցէ՛ք, գովեցէ՛ք, բարեբանեցէ՛ք, զի Օրհնեցէ՛ք, գովեցէ՛ք, բարեբանեցէ՛ք, զի 
քաղցր է, զի յաւիտեան է ողորմութիւն քաղցր է, զի յաւիտեան է ողորմութիւն 
Նորա։Նորա։

Orhnetse՛k, kovetse՛k, parepanetse՛k, zi Orhnetse՛k, kovetse՛k, parepanetse՛k, zi 
kaghtsr e, zi havidyan e voghormootyoon kaghtsr e, zi havidyan e voghormootyoon 
Nora:Nora:

* «ՀԱՐՑ» ՇԱՐԱԿԱՆ 10 Յար Ղազ ԲՁ * «ՀԱՐՑ» ՇԱՐԱԿԱՆ 10 Յար Ղազ ԲՁ * «HARTS» SHARAGAN * «HARTS» SHARAGAN 

Աստուածային գոչմամբ ձայն արկեալ առ 
Ղազարոս՝ կոչեցեր ի թաղմանէ, Աստուա՛ծ 
հարցն մերոց։

Asdvadzayin kochmamp tzayn argyal aṙ 
Ghazaros՝ gochetser i taghmane, Asdva՛dz 
hartsn merots:

Որ զարտասուս Մարիամու եւ Մարթայի 
ոչ անտես արարեր, Բարերա՛ր, Աստուա՛ծ 
հարցն մերոց։

Vor zardasoos Mariamoo yev Martayi voch 
andes ararer, Parera՛r, Asdva՛dz hartsn merots:

Զչորեքօրեայ զմեռեալն իշխանութեամբ 
անապական կոչեցեր ի թաղմանէ, Աստուա՛ծ 
հարցն մերոց։

Zchorekorya zmeṙyaln ishkhanootyamp 
anabagan gochetser i taghmane, Asdva՛dz 
hartsn merots:

Գ. Գո՛րծք Տեառն, զՏէ՛ր օրհնեցէք եւ բա՛րձր 
արարէք զՆա յաւիտեան։

Գ. Ko՛rdzk Dyaṙn, zDe՛r orhnetsek yev pa՛rtzr 
ararek zNa havidyan:

Գիշե՛րք, զՏէ՛ր օրհնեցէք. որ Հօրն է 
փառակից, ի Բեթանիա եկն այսօր՝ 
յարութիւն առնելով Ղազարու. օրհնեցէ՛ք եւ 
գովեցէ՛ք, բա՛րձր արարէք զՆա յաւիտեան։

Kishe՛rk, zDe՛r orhnetsek. vor Horn e paṙagits, 
i Petania yegn aysor՝ harootyoon aṙnelov 
Ghazaroo. orhnetse՛k yev kovetse՛k, pa՛rtzr 
ararek zNa havidyan:
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Իսրայէլ զՏէր օրհնեսցէ. Եւ լուծեալ 
զզօրութիւնս դժոխոց՝ աստուածաբար 
կոչեաց զմեռեալ չորեքօրեայն ի թաղմանէ. 
օրհնեցէ՛ք եւ գովեցէ՛ք, բա՛րձր արարէք զՆա 
յաւիտեան։

Israyel zDer orhnestse. Yev loodzyal 
zzorootyoons tjhokhots՝ asdvadzapar 
gochyats zmeṙyal chorekoryan i taghmane. 
orhnetse՛k yev kovetse՛k, pa՛rtzr ararek zNa 
havidyan:

* ՔԱՐՈԶ * ՔԱՐՈԶ * KAROZ * KAROZ 

Եկեալքս ամենեքեան ի սուրբ, կաթողիկէ 
եւ առաքելական Եկեղեցի աղաչեսցուք 
զՄիածին Որդին Աստուծոյ՝ զՏէրն մեր եւ 
զՓրկիչն Յիսուս Քրիստոս, որ էջ փառօք 
Հօր ի մէջ հնոցին եւ փրկեաց զերիս 
մանկունսն ի Քաղդէացւոց անտի. լուսաւոր 
եւ սուրբ պահեսցէ զմիտս մեր, զի մի՛ երբեք 
խաբիցուք մեք ի մեղաց եւ ի ցանկութենէ 
աշխարհի։ Այլ արժանի եղիցուք պահել 
զպատուիրանս Նորա, առնուլ զպսակն 
լուսոյ եւ կենաց ի յանձինս մեր, զոր 
խոստացաւ սիրելեաց Իւրոց ճշմարիտն 
Աստուած Յիսուս Քրիստոս՝ Տէր մեր. կեցո՛ 
եւ ողորմեա՛։

Yegyalks amenekyan i soorp, gatoghige 
yev aṙakelagan Yegeghetsi aghachestsook 
zMiadzin Vortin Asdoodzo՝ zDern mer yev 
zPrgichn Hisoos Krisdos, vor ech paṙok Hor 
i mech hnotsin yev prgyats zeris mangoonsn 
i Kaghteatsvots andi. loosavor yev soorp 
bahestse zmids mer, zi mi՛ yerpek khapitsook 
mek i meghats yev i tsangootene ashkharhi: 
Ayl arjhani yeghitsook bahel zbadvirans 
Nora, aṙnool zbsagn looso yev genats i 
hantzins mer, zor khosdatsav sirelyats 
Yoorots jshmaridn Asdvadz Hisoos Krisdos՝ 
Der mer. getso՛ yev voghormya՛:

* ՄԱՂԹԱՆՔ * ՄԱՂԹԱՆՔ * MAGHTANK * MAGHTANK 

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

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

Հզօր, յաղթող, սքանչելագործ, սուրբ եւ Հզօր, յաղթող, սքանչելագործ, սուրբ եւ 
մեծի տէրութեանն Քրիստոսի Աստուծոյ մեծի տէրութեանն Քրիստոսի Աստուծոյ 
մերոյ վայել է փառք, իշխանութիւն եւ մերոյ վայել է փառք, իշխանութիւն եւ 
պատիւ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս պատիւ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս 
յաւիտենից։ Ամէն։յաւիտենից։ Ամէն։

Hzor, haghtogh, skanchelakordz, soorp yev Hzor, haghtogh, skanchelakordz, soorp yev 
medzi derootyann Krisdosi Asdoodzo mero medzi derootyann Krisdosi Asdoodzo mero 
vayel e paṙk, ishkhanootyoon yev badiv vayel e paṙk, ishkhanootyoon yev badiv 
ayjhm yev mishd yev havidyans havidenits: ayjhm yev mishd yev havidyans havidenits: 
Amen:Amen:

* ԵՐԳ ՄԱՐԻԱՄՈՒ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻՆ * ԵՐԳ ՄԱՐԻԱՄՈՒ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻՆ * YERK MARIAMOO ASDVADZADZNIN * YERK MARIAMOO ASDVADZADZNIN 

Մեծացուսցէ անձն իմ զՏէր, եւ ցնծասցէ 
հոգի իմ Աստուծով Փրկչաւ իմով։

Medzatsoostse antzn im zDer, yev tsndzastse 
hoki im Asdoodzov Prgchav imov:
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Այց արար ի վերայ խոնարհութեան 
աղախնոյ Իւրոյ. այսուհետեւ երանիցեն ինձ 
ամենայն ազգք։

Ayts arar i vera khonarhootyan aghakhno 
Yooro. aysoohedev yeranitsen intz amenayn 
azkk:

Արար ընդ իս մեծամեծս Հզօրն. եւ Սուրբ է 
անուն Նորա։

Arar ŭnt is medzamedzs Hzorn. yev Soorp e 
anoon Nora:

Ողորմութիւն արար ազգաց յազգս 
երկիւղածաց Իւրոց, արար զօրութիւն 
բազկաւ Իւրով։

Voghormootyoon arar azkats hazks 
yergyooghadzats Yoorots, arar zorootyoon 
pazgav Yoorov:

Ցրուեաց զամբարտաւանս ի մտաց սրտից 
եւ քակեաց զհզօրս յաթոռոց։

Tsrvyats zampardavans i mdats srdits yev 
kagyats zhzors hatoṙots:

Զխոնարհս բարձրացոյց, զկարօտս ելից 
բարութեամբ եւ զմեծատունս արձակեաց 
ունայնս։

Zkhonarhs partzratsooyts, zgarods yelits 
parootyamp yev zmedzadoons artzagyats 
oonayns:

Պաշտպանեաց Իսրայելի ծառայի Իւրոյ՝ 
յիշելով զողորմութիւն Իւր։

Bashdbanyats Israyeli dzaṙayi Yooro՝ 
hishelov zoghormootyoon Yoor:

Որպէս խօսեցաւ առ հարսն մեր ընդ 
Աբրահամու եւ զաւակի նորա յաւիտեան։

Vorbes khosetsav aṙ harsn mer ŭnt 
Aprahamoo yev zavagi nora havidyan:

* ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ ԶԱՔԱՐԻԱՅԻ՝ ՀՕՐՆ * ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ ԶԱՔԱՐԻԱՅԻ՝ ՀՕՐՆ 
ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ՄԿՐՏՉԻ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ՄԿՐՏՉԻ 

* ORHNOOTYOON ZAKARIAYI՝ HORN * ORHNOOTYOON ZAKARIAYI՝ HORN 
HOVHANNOO MGRDCHI HOVHANNOO MGRDCHI 

Օրհնեալ Տէր Աստուած Իսրայելի, որ յայց ել 
եւ արար փրկութիւն ժողովրդեան Իւրոյ։

Orhnyal Der Asdvadz Israyeli, vor hayts yel 
yev arar prgootyoon jhoghovrtyan Yooro։

Յարոյց մեզ եղջիւր փրկութեան ի տանէ 
Դաւթի ծառայի Իւրոյ, որպէս խօսեցաւ 
բերանովք սրբոցն, որ յաւիտենից 
մարգարէքն էին։

Harooyts mez yeghchyoor prgootyan i 
dane Tavti dzaṙayi Yooro, vorbes khosetsav 
peranovk srpotsn, vor havidenits markarekn 
ein:

Փրկութիւն ի թշնամեաց մերոց եւ ի ձեռաց 
ամենայն ատելեաց մերոց։

Prgootyoon i tshnamyats merots yev i tzeṙats 
amenayn adelyats merots:

Առնել ողորմութիւն առ հարս մեր եւ յիշել 
զկտակարանս սրբութեան Իւրոյ։

Aṙnel voghormootyoon aṙ hars mer yev 
hishel zgdagarans srpootyan Yooro։



ԱՌԱՒՕՏԵԱՆ ԺԱՄ 10 Morning Office • Armenian Apostolic Church

Երդումն, զոր երդուաւ Աբրահամու 
հօր մերոյ՝ տալ մեզ առանց երկիւղի 
զփրկութիւն թշնամեաց մերոց։

Yertoomn, zor yertvav Aprahamoo hor mero՝ 
dal mez aṙants yergyooghi zprgootyoon 
tshnamyats merots:

Պաշտել զՆա սրբութեամբ եւ 
արդարութեամբ առաջի Նորա զամենայն 
աւուրս կենաց մերոց։

Bashdel zNa srpootyamp yev artarootyamp 
aṙachi Nora zamenayn avoors genats merots:

Եւ դու, մանո՛ւկ, մարգարէ Բարձրելոյն 
կոչեսջիր, գնասցես առաջի Տեառն՝ 
պատրաստել զճանապարհս Նորա, տալ 
զգիտութիւն փրկութեան ժողովրդեան 
Իւրոյ՝ ի թողութիւն ամենայն մեղաց մերոց, 
վասն գթոյ ողորմութեան Տեառն Աստուծոյ 
մերոյ, որով երեւեցաւ մեզ Արեգակն ի 
բարձանց՝ լուսաւոր առնել զխաւար մեր, 
ծագել լոյս ի վերայ այսոցիկ, որ նստէաք ի 
խաւարի եւ ի ստուերս մահու, ուղղել զոտս 
մեր ի ճանապարհս խաղաղութեան։

Yev too, mano՛og, markare Partzrelooyn 
gocheschir, knastses aṙachi Dyaṙn՝ badrasdel 
zjanabarhs Nora, dal zkidootyoon prgootyan 
jhoghovrtyan Yooro՝ i toghootyoon amenayn 
meghats merots, vasn kto voghormootyan 
Dyaṙn Asdoodzo mero, vorov yerevetsav mez 
Arekagn i partzants՝ loosavor aṙnel zkhavar 
mer, dzakel looys i vera aysotsig, vor nsdeak 
i khavari yev i sdvers mahoo, ooghghel zods 
mer i janabarhs khaghaghootyan:

* ԱՂՕԹՔ ՍԻՄԷՈՆԻ ԾԵՐՈՒՆՒՈՅՆ * ԱՂՕԹՔ ՍԻՄԷՈՆԻ ԾԵՐՈՒՆՒՈՅՆ * AGHOTK SIMEONI DZEROONVOYN * AGHOTK SIMEONI DZEROONVOYN 

Արդ արձակեա զծառայս Քո, Տէ՛ր, ըստ 
բանի Քում ի խաղաղութիւն, զի տեսին աչք 
իմ զփրկութիւն Քո, զոր պատրաստեցեր 
առաջի ամենայն ժողովրդոց. լոյս 
յայտնեցաւ հեթանոսաց եւ փառք՝ 
ժողովրդեան Քում Իսրայելի։

Art artzagya zdzaṙays Ko, De՛r, ŭsd pani 
Koom i khaghaghootyoon, zi desin achk im 
zprgootyoon Ko, zor badrasdetser aṙachi 
amenayn jhoghovrtots. looys haydnetsav 
hetanosats yev paṙk՝ jhoghovrtyan Koom 
Israyeli:

♰ 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:

* «ՄԵԾԱՑՈՒՍՑԷ» ՇԱՐԱԿԱՆ 14 * «ՄԵԾԱՑՈՒՍՑԷ» ՇԱՐԱԿԱՆ 14 
Յար Ղազ ԲՁ Յար Ղազ ԲՁ 

* «MEDZATSOOSTSE» SHARAGAN* «MEDZATSOOSTSE» SHARAGAN

Սուրբ եւ Աստուածածին Մարիամ ցանկալի 
կուսից եւ պարծանք ազգի մարդկան, մարյ 
եւ աղախին մեծացուցանեմք։

Soorp yev Asdvadzadzin Mariam tsangali 
goosits yev bardzank azki martgan, mary yev 
aghakhin medzatsootsanemk:
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Անկէզ մորենի եւ տաճար ընդհանուր 
լուսոյն, անարատ եւ անխախտելի 
կուսութիւն. մայր եւ աղախին 
մեծացուցանեմք։

Angez moreni yev dajar ŭnthanoor loosooyn, 
anarad yev ankhakhdeli goosootyoon. mayr 
yev aghakhin medzatsootsanemk:

Խորհուրդ կենաց եւ մայր կենդանութեան 
եւ առագաստ հրափայլ ծագմամբ. մայր եւ 
աղախին մեծացուցանեմք։

Khorhoort genats yev mayr gentanootyan 
yev aṙakasd hrapayl dzakmamp. mayr yev 
aghakhin medzatsootsanemk:

* ՔԱՐՈԶ * ՔԱՐՈԶ * KAROZ * KAROZ 

Սուրբ զԱստուածածինն եւ զամենայն 
սուրբս բարեխօս արասցուք առ Հայր 
ի յերկինս, զի կամեցեալ ողորմեսցի եւ 
գթացեալ կեցուսցէ զարարածս Իւր։

Soorp zAsdvadzadzinn yev zamenayn 
soorps parekhos arastsook aṙ Hayr i hergins, 
zi gametsyal voghormestsi yev ktatsyal 
getsoostse zararadzs Yoor:

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

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

* ԱՂՕԹՔ * ԱՂՕԹՔ * AGHOTK * AGHOTK 

Ընկա՛լ, Տէ՛ր, զաղաչանս մեր 
բարեխօսութեամբ սուրբ Աստուածածնին՝ 
անարատ ծնողի Միածնի Որդւոյ Քո, եւ 
աղաչանօք ամենայն սրբոց Քոց եւ աւուրս 
շնորհիւ։ Լո՛ւր մեզ, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛։ Ներեա՛, 
քաւեա՛ եւ թո՛ղ զմեղս մեր։ Արժանաւորեա՛ 
գոհութեամբ փառաւորել զՔեզ ընդ Որդւոյ 
եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ այժմ եւ միշտ եւ 
յաւիտեանս յաւիտենից։ Ամէն։

Ŭnga՛l, De՛r, zaghachans mer 
parekhosootyamp soorp Asdvadzadznin՝ 
anarad dznoghi Miadzni Vortvo Ko, yev 
aghachanok amenayn srpots Kots yev avoors 
shnorhiv: Lo՛or mez, De՛r, yev voghormya՛: 
Nerya՛, kavya՛ yev to՛gh zmeghs mer: 
Arjhanavorya՛ kohootyamp paṙavorel zKez 
ŭnt Vortvo yev ŭnt Srpo Hokvooyt ayjhm 
yev mishd yev havidyans havidenits: Amen:

* ՍԱՂՄՈՍ Ծ * ՍԱՂՄՈՍ Ծ * SAGHMOS Dz * SAGHMOS Dz 

Ողորմեա՛ ինձ, Աստուա՛ծ, ըստ մեծի 
ողորմութեան Քում, ըստ բազում 
գթութեան Քում քաւեա՛ զանօրէնութիւնս 
իմ։

Voghormya՛ intz, Asdva՛dz, ŭsd medzi 
voghormootyan Koom, ŭsd pazoom ktootyan 
Koom kavya՛ zanorenootyoons im:
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Առաւե՛լ լուա զիս յանօրէնութենէ իմմէ եւ ի 
մեղաց իմոց սո՛ւրբ արա զիս։

Aṙave՛l lva zis hanorenootene imme yev i 
meghats imots so՛orp ara zis:

Զանօրէնութիւնս իմ ես ինձէն գիտեմ, եւ 
մեղք իմ առաջի իմ են յամենայն ժամ։

Zanorenootyoons im yes intzen kidem, yev 
meghk im aṙachi im yen hamenayn jham:

Քեզ միայն մեղայ, Տէ՛ր, եւ չար առաջի Քո 
արարի,

Kez miayn megha, De՛r, yev char aṙachi Ko 
arari,

Որպէս արդար եղիցիս ի բանս Քո եւ 
յաղթող ի դատել Քեզ։

Vorbes artar yeghitsis i pans Ko yev 
haghtogh i tadel Kez:

Անօրէնութեամբ յղացաւ եւ ի մեղս ծնաւ 
զիս մայր իմ։

Anorenootyamp hghatsav yev i meghs dznav 
zis mayr im:

Դու, Տէ՛ր, զճշմարտութիւն սիրեցեր, 
զանյայտս եւ զծածկեալս իմաստութեամբ 
Քով յայտնեցեր ինձ։

Too, De՛r, zjshmardootyoon siretser, 
zanhayds yev zdzadzgyals imasdootyamp 
Kov haydnetser intz:

Ցօղեա՛ յիս մշտկաւ, եւ սուրբ եղէց, լուա՛, եւ 
քան զձիւն սպիտակ եղէց։

Tsoghya՛ his mshdgav, yev soorp yeghets, lva՛, 
yev kan ztzyoon sbidag yeghets:

Լսելի՛ արա ինձ զցնծութիւն եւ 
զուրախութիւն, եւ ցնծասցեն ոսկերք իմ 
տառապեալք։

Lseli՛ ara intz ztsndzootyoon yev 
zoorakhootyoon, yev tsndzastsen vosgerk im 
daṙabyalk:

Դարձո՛ զերեսս Քո ի մեղաց իմոց եւ 
զամենայն անօրէնութիւնս իմ քաւեա՛ յինէն։

Tartzo՛ zeress Ko i meghats imots yev 
zamenayn anorenootyoons im kavya՛ hinen:

Սիրտ սուրբ հաստատեա՛ յիս, Աստուա՛ծ, եւ 
հոգի ուղիղ նորոգեա՛ ի փորի իմում։

Sird soorp hasdadya՛ his, Asdva՛dz, yev hoki 
ooghigh norokya՛ i pori imoom:

Մի՛ ընկենուր զիս, Տէ՛ր, յերեսաց Քոց եւ 
զՀոգի Քո Սուրբ մի՛ հաներ յինէն։

Mi՛ ŭngenoor zis, De՛r, heresats Kots yev 
zHoki Ko Soorp mi՛ haner hinen:

Տո՛ւր ինձ ցնծութիւն փրկութեան Քո եւ 
հոգւով պետութեան Քո հաստատեա՛ զիս։

Do՛or intz tsndzootyoon prgootyan Ko yev 
hokvov bedootyan Ko hasdadya՛ zis:

Ուսուցից անօրինաց զճանապարհս Քո, եւ 
ամպարիշտք առ Քեզ դարձցին։

Oosootsits anorinats zjanabarhs Ko, yev 
ambarishdk aṙ Kez tartztsin:

Փրկեա՛ զիս յարենէ, Աստուա՛ծ, Աստուա՛ծ 
փրկութեան իմոյ. ցնծասցէ լեզու իմ 
յարդարութեան Քում։

Prgya՛ zis harene, Asdva՛dz, Asdva՛dz 
prgootyan imo. tsndzastse lezoo im 
hartarootyan Koom:
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Տէ՛ր, եթէ զշրթունս իմ բանաս, բերան իմ 
երգեսցէ զօրհնութիւնս Քո։

De՛r, yete zshrtoons im panas, peran im 
yerkestse zorhnootyoons Ko:

Թէ կամեցեալ էիր, պատարագս 
մատուցանէաք, բայց Դու ընդ ողջակէզս 
իսկ ոչ հաճեցար։

Te gametsyal eir, badaraks madootsaneak, 
payts Too ŭnt voghchagezs isg voch hajetsar:

Պատարագ Աստուծոյ՝ հոգի խոնարհ. 
զսիրտ սուրբ եւ զհոգի խոնարհ Աստուած ոչ 
արհամարհէ։

Badarak Asdoodzo՝ hoki khonarh. zsird soorp 
yev zhoki khonarh Asdvadz voch arhamarhe:

Բարի՛ արա, Տէ՛ր, կամօք Քովք Սիոնի, եւ 
շինեսցին պարիսպքն Երուսաղեմի։

Pari՛ ara, De՛r, gamok Kovk Sioni, yev 
shinestsin barisbkn Yeroosaghemi:

Յայնժամ հաճեսցիս ընդ պատարագս 
արդարութեան, ուխտից պատարագս 
հանցեն ի սեղան Քո զուարակս։

Haynjham hajestsis ŭnt badaraks artarootyan, 
ookhdits badaraks hantsen i seghan Ko 
zvarags:

* «ՈՂՈՐՄԵԱ» ՇԱՐԱԿԱՆ 15 Յար Ղազ * «ՈՂՈՐՄԵԱ» ՇԱՐԱԿԱՆ 15 Յար Ղազ 
ԴՁ ԴՁ 

* «VOGHORMYA» SHARAGAN * «VOGHORMYA» SHARAGAN 

Որ ի չորեքկերպեան կենդանեաց 
փառաբանիս ի բարձունս, այսօր 
մարդասիրապէս, Փրկի՛չ, ի Բեթանիա երթալ 
յանձն առեր. Աղբի՛ւր կենաց մեր եւ Յո՛յս, 
ողորմեա՛ մեզ։

Vor i chorekgerbyan gentanyats paṙapanis 
i partzoons, aysor martasirabes, Prgi՛ch, i 
Petania yertal hantzn aṙer. Aghpi՛vr genats 
mer yev Ho՛oys, voghormya՛ mez:

Որ յարտասուս Մարիամանց գթացեալ՝ 
արտասուեցեր եւ ասացեր ցնոսա. «Ո՞ւր 
եդիք, Ես յարուցից զսիրելին Իմ զՂազար», 
Աղբի՛ւր կենաց մեր եւ Յո՛յս, ողորմեա՛ մեզ։

Vor hardasoos Mariamants ktatsyal՝ 
ardasvetser yev asatser tsnosa. «Vo՞vr yetik, 
Yes harootsits zsirelin Im zGhazar», Aghpi՛vr 
genats mer yev Ho՛oys, voghormya՛ mez:

Աստուածային արարչագործ ձայնիւդ Քո, 
Քրիստո՛ս, ի թաղմանէ կոչեցեր զՂազարոս, 
ցուցար կենդանեաց եւ մեռելոց Աստուած. 
Աղբի՛ւր կենաց մեր եւ Յո՛յս, ողորմեա՛ մեզ։

Asdvadzayin ararchakordz tzaynivt Ko, 
Krisdo՛s, i taghmane gochetser zGhazaros, 
tsootsar gentanyats yev meṙelots Asdvadz. 
Aghpi՛vr genats mer yev Ho՛oys, voghormya՛ 
mez:
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* ՔԱՐՈԶ * ՔԱՐՈԶ * KAROZ * KAROZ 

Երկրպագեմք Քեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր, 
անցեալքս ընդ երկարութիւն գիշերիս. եւ 
կանխեալքս ի տեղւոջ խոստովանութեան 
մատուցանեմք զառաւօտու աղօթս մեր։ 
ԶՔեզ, Տէ՛ր, օրհնեմք եւ փառաւորեմք. եւ 
զՔէն, Տէ՛ր, գոհանամք, որ արժանի արարեր 
զգիշերս խաղաղութեամբ անցուցանել եւ 
հասանիլ ի ժամ առաւօտուս։ Արժանաւորեա՛ 
զմեզ, Տէ՛ր, անճառ խոստմանց Քոց, զոր 
խոստացար սիրելեաց Քոց, ճշմարի՛տդ 
Աստուած Յիսուս Քրիստոս, Տէ՛ր մեր. կեցո՛ 
եւ ողորմեա՛։

Yergrbakemk Kez, Der Asdva՛dz mer, 
antsyalks ŭnt yergarootyoon kisheris. yev 
gankhyalks i deghvoch khosdovanootyan 
madootsanemk zaṙavodoo aghots mer: ZKez, 
De՛r, orhnemk yev paṙavoremk. yev zKen, 
De՛r, kohanamk, vor arjhani ararer zkishers 
khaghaghootyamp antsootsanel yev hasanil 
i jham aṙavodoos: Arjhanavorya՛ zmez, De՛r, 
anjaṙ khosdmants Kots, zor khosdatsar 
sirelyats Kots, jshmari՛dt Asdvadz Hisoos 
Krisdos, De՛r mer. getso՛ yev voghormya՛:

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

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

* ՄԱՂԹԱՆՔ * ՄԱՂԹԱՆՔ * MAGHTANK * MAGHTANK 

Ողորմած, գթած, ճշմարիտ, սուրբ, մեծի Ողորմած, գթած, ճշմարիտ, սուրբ, մեծի 
տէրութեանն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ տէրութեանն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ 
վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ 
այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից։ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից։ 
Ամէն։Ամէն։

Voghormadz, ktadz, jshmarid, soorp, medzi Voghormadz, ktadz, jshmarid, soorp, medzi 
derootyann Krisdosi Asdoodzo mero vayel e derootyann Krisdosi Asdoodzo mero vayel e 
paṙk, ishkhanootyoon yev badiv ayjhm yev paṙk, ishkhanootyoon yev badiv ayjhm yev 
mishd yev havidyans havidenits: Amen:mishd yev havidyans havidenits: Amen:

* ՍԱՂՄՈՍ ՃԽԸ * ՍԱՂՄՈՍ ՃԽԸ * SAGHMOS 148 * SAGHMOS 148 

Ալէլուիա։ Ալէլուիա։ Alleluia: Alleluia:

Օրհնեցէ՛ք զՏէր յերկնից, օրհնեցէ՛ք զՆա ի 
բարձանց։

Orhnetse՛k zDer hergnits, orhnetse՛k zNa i 
partzants:

Օրհնեցէ՛ք զՆա, ամենայն հրեշտա՛կք Նորա. 
օրհնեցէ՛ք զՆա, ամենայն զօրութի՛ւնք Նորա։

Orhnetse՛k zNa, amenayn hreshda՛gk Nora. 
orhnetse՛k zNa, amenayn zorootyo՛onk Nora:
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Օրհնեցէ՛ք զՆա, արեգա՛կն եւ լուսի՛ն. 
օրհնեցէ՛ք զՆա, ամենայն աստե՛ղք եւ լո՛յսք։

Orhnetse՛k zNa, areka՛gn yev loosi՛n. 
orhnetse՛k zNa, amenayn asde՛ghk yev lo՛oysk:

Օրհնեցէ՛ք զՆա, երկի՛նք երկնից եւ ջո՛ւրք, որ 
ի վերոյ քան զերկինս։

Orhnetse՛k zNa, yergi՛nk yergnits yev cho՛ork, 
vor i vero kan zergins:

Օրհնեցէ՛ք զանուն Տեառն, զի Նա ասաց, եւ 
եղեն. հրամայեաց, եւ հաստատեցան։

Orhnetse՛k zanoon Dyaṙn, zi Na asats, yev 
yeghen. hramayyats, yev hasdadetsan:

Կացոյց զնա յաւիտեանս յաւիտենից. 
սահման եդ, եւ ոչ անցանեն։

Gatsooyts zna havidyans havidenits. sahman 
yet, yev voch antsanen:

Օրհնեցէ՛ք զՏէր յերկրէ, վիշա՛պք եւ ամենայն 
խո՛րք,

Orhnetse՛k zDer hergre, visha՛bk yev 
amenayn kho՛rk,

Հո՛ւր եւ կարկո՛ւտ, ձի՛ւն եւ սա՛ռն, հո՛ղմ եւ 
մրրի՛կ, որք առնէք զբան Նորա.

Ho՛or yev gargo՛od, tzi՛vn yev sa՛ṙn, ho՛ghm 
yev mrri՛g, vork aṙnek zpan Nora.

Լերի՛նք եւ ամենայն բարձո՛ւնք, ծա՛ռք 
պտղաբերք եւ ամենայն մա՛յրք.

Leri՛nk yev amenayn partzo՛onk, dza՛ṙk 
bdghaperk yev amenayn ma՛yrk.

Գազա՛նք եւ ամենայն անասո՛ւնք, սողո՛ւնք 
եւ ամենայն թռչո՛ւնք թեւաւորք.

Kaza՛nk yev amenayn anaso՛onk, sogho՛onk 
yev amenayn tṙcho՛onk tevavork.

Թագաւո՛րք երկրի եւ զօ՛րք իւրեանց, իշխա՛նք 
եւ ամենայն դատաւո՛րք երկրի։

Takavo՛rk yergri yev zo՛rk yooryants, 
ishkha՛nk yev amenayn tadavo՛rk yergri:

Երիտասա՛րդք եւ կուսա՛նք, ծե՛րք եւ տղա՛յք, 
օրհնեցէ՛ք զանուն Տեառն։

Yeridasa՛rtk yev goosa՛nk, dze՛rk yev dgha՛yk, 
orhnetse՛k zanoon Dyaṙn:

Բարձրացաւ անուն Նորա միայն. 
խոստովանութիւն Նմա՝ յերկինս եւ յերկրի։

Partzratsav anoon Nora miayn. 
khosdovanootyoon Nma՝ hergins yev hergri:

Բարձր առնէ Տէր զեղջիւր ժողովրդեան 
Իւրոյ. օրհնութիւն Նմա՝ յամենայն սրբոց 
Նորա, յորդւոցն Իսրայելի ժողովոյն, որ մերձ 
է առ Տէր։

Partzr aṙne Der zeghchyoor jhoghovrtyan 
Yooro. orhnootyoon Nma՝ hamenayn srpots 
Nora, hortvotsn Israyeli jhoghovooyn, vor 
mertz e aṙ Der:

* ՍԱՂՄՈՍ ՃԽԹ * ՍԱՂՄՈՍ ՃԽԹ * SAGHMOS 149 * SAGHMOS 149 

Օրհնեցէ՛ք զՏէր յօրհնութիւն ի նոր. 
օրհնութիւն Նմա յԵկեղեցիս սրբոց։

Orhnetse՛k zDer horhnootyoon i nor. 
orhnootyoon Nma hEgeghetsis srpots:
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Ուրախասցի Իսրայէլ յԱրարիչ իւր, որդիք 
Սիոնի ցնծասցեն ի Թագաւորն իւրեանց։

Oorakhastsi Israyel hArarich yoor, vortik 
Sioni tsndzastsen i Takavorn yooryants:

Օրհնեցէ՛ք զանուն Նորա օրհնութեամբ. 
սաղմոսիւք եւ օրհնութեամբ սաղմոս 
երգեսցեն Նմա։

Orhnetse՛k zanoon Nora orhnootyamp. 
saghmosivk yev orhnootyamp saghmos 
yerkestsen Nma:

Հաճի Տէր ընդ ժողովուրդ Իւր սուրբ եւ 
բարձր առնէ զհեզս ի փրկութեան։

Haji Der ŭnt jhoghovoort Yoor soorp yev 
partzr aṙne zhezs i prgootyan:

Պարծեսցին սուրբքն փառօք եւ ցնծասցեն 
ի հանգիստ իւրեանց եւ բարձր արասցեն 
զԱստուած բերանովք իւրեանց։

Bardzestsin soorpkn paṙok yev tsndzastsen 
i hankisd yooryants yev partzr arastsen 
zAsdvadz peranovk yooryants:

Սուր երկսայրի ետ ի ձեռս նոցա՝ 
առնուլ զհատուցումն ի հեթանոսաց՝ ի 
յանդիմանութիւն ամենայն ժողովրդոց։

Soor yergsayri yed i tzeṙs notsa՝ 
aṙnool zhadootsoomn i hetanosats՝ i 
hantimanootyoon amenayn jhoghovrtots:

Ի կապել զթագաւորս նոցա կապանօք, 
զզօրավարս նոցա՝ ձեռնակապօք 
երկաթեօք.

I gabel ztakavors notsa gabanok, zzoravars 
notsa՝ tzeṙnagabok yergatyok.

Առնել նոցա դատաստան ըստ Գրոց. եւ 
փառք այս են ամենայն սրբոց Նորա։

Aṙnel notsa tadasdan ŭsd Krots. yev paṙk ays 
yen amenayn srpots Nora:

* ՍԱՂՄՈՍ ՃԾ * ՍԱՂՄՈՍ ՃԾ * SAGHMOS 150 * SAGHMOS 150 

Օրհնեցէ՛ք զԱստուած ի սրբութեան Նորա. 
օրհնեցէ՛ք զՆա ի հաստատութեան, ի 
զօրութեան Նորա։

Orhnetse՛k zAsdvadz i srpootyan Nora. 
orhnetse՛k zNa i hasdadootyan, i zorootyan 
Nora:

Oրհնեցէ՛ք զՆա ի զօրութեան Նորա. 
օրհնեցէ՛ք զՆա ի բազում մեծութեան Նորա։

Orhnetse՛k zNa i zorootyan Nora. orhnetse՛k 
zNa i pazoom medzootyan Nora:

Օրհնեցէ՛ք զՆա ի ձայն օրհնութեան. 
օրհնեցէ՛ք զՆա սաղմոսիւք եւ օրհնութեամբ։

Orhnetse՛k zNa i tzayn orhnootyan. 
orhnetse՛k zNa saghmosivk yev orhnootyamp:

Օրհնեցէ՛ք զՆա ցնծութեամբ. գովեցէ՛ք զՆա 
ուրախութեամբ։

Orhnetse՛k zNa tsndzootyamp. kovetse՛k zNa 
oorakhootyamp:

Օրհնեցէ՛ք զՆա ի բանս քաղցր. գովեցէ՛ք 
զՆա ի բարբառ լսելի։

Orhnetse՛k zNa i pans kaghtsr. kovetse՛k zNa i 
parpaṙ lseli:
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Օրհնեցէ՛ք զՆա ի ձայն գոհութեան. 
ամենա՛յն հոգիք, օրհնեցէ՛ք զՏէր։

Orhnetse՛k zNa i tzayn kohootyan. amena՛yn 
hokik, orhnetse՛k zDer:

♰ 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:

* «ՏԷՐ ՅԵՐԿՆԻՑ» ՇԱՐԱԿԱՆ * «ՏԷՐ ՅԵՐԿՆԻՑ» ՇԱՐԱԿԱՆ 
16 Յար Ղազ ԴՁ 16 Յար Ղազ ԴՁ 

* «DER HERGNITS» SHARAGAN * «DER HERGNITS» SHARAGAN 

Աղբիւր անմահութեան բղխեալ ի 
Բեթանիա՝ կենագործեաց զՂազարոս ի 
թաղմանէ։

Aghpyoor anmahootyan pghkhyal i Petania՝ 
genakordzyats zGhazaros i taghmane:

Կանխեալ Մարիամանցն արտասուալից 
հառաչմամբ՝ գտին կենդանացեալ 
զչորեքօրեայ զմեռեալն։

Gankhyal Mariamantsn ardasvalits 
haṙachmamp՝ kdin gentanatsyal zchorekorya 
zmeṙyaln:

Յաստուածային ձայնէ գոչմանն սարսեցին 
դողալով դժոխք, եւ երիզապինդ մեռեալն 
զգեցաւ զանմահութիւն։

Hasdvadzayin tzayne kochmann sarsetsin 
toghalov tjhokhk, yev yerizabint meṙyaln 
zketsav zanmahootyoon:
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* ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ ԱՌԱՒՕՏՈՒ * ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ ԱՌԱՒՕՏՈՒ * ORHNOOTYOON AṘAVODOO * ORHNOOTYOON AṘAVODOO 

Փա՜ռք ի բարձունս Աստուծոյ եւ յերկիր 
խաղաղութիւն, ի մարդիկ հաճութիւն. եւ 
օրհնութի՜ւն Քեզ ի բարձունս։ Օրհնեալ 
ես, Տէր Աստուա՛ծ մեր, օրհնեմք զՔեզ եւ 
գովեմք զՔեզ։ Խոստովանիմք, Տէ՛ր, զՔեզ եւ 
երկիր պագանեմք Քեզ։ Փառաւորեմք զՔեզ, 
գոհանամք, Տէ՛ր, զՔէն վասն մեծի փառաց 
Քոց։ Տէ՛ր Թագաւոր, Սո՛ւրբդ երկնային, 
Աստուա՛ծ եւ Հա՛յր ամենակալ, Տէ՛ր եւ Որդի՛ 
Հօր Միածին, Յիսո՛ւս Քրիստոս եւ Սուրբ 
Որդի՛, Տէ՛ր Աստուած, Գա՛ռն Աստուծոյ 
եւ Որդի՛ Հօր, որ առեր զմերս ի Կուսէն։ 
Ողորմեցար, բարձեր զմեղս աշխարհի. եւ 
արդ ընկա՛լ զաղաչանս մեր։ Սո՛ւրբդ, որ 
նստիս ընդ աջմէ Հօր, ողորմեա՛ց մեզ. զի 
Դու միայն սուրբ, Դու միայն բարձրեալ ես, 
Դու միայն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս։ Տէր եւ 
Հոգիդ Սուրբ, որ ի փառս Աստուած ընդ Հօր։ 
Ամէն։

Pa՜ṙk i partzoons Asdoodzo yev hergir 
khaghaghootyoon, i martig hajootyoon. 
yev orhnootyo՜on Kez i partzoons: Orhnyal 
yes, Der Asdva՛dz mer, orhnemk zKez yev 
kovemk zKez: Khosdovanimk, De՛r, zKez 
yev yergir bakanemk Kez: Paṙavoremk 
zKez, kohanamk, De՛r, zKen vasn medzi 
paṙats Kots: De՛r Takavor, So՛orpt yergnayin, 
Asdva՛dz yev Ha՛yr amenagal, De՛r yev 
Vorti՛ Hor Miadzin, Hiso՛os Krisdos yev 
Soorp Vorti՛, De՛r Asdvadz, Ka՛ṙn Asdoodzo 
yev Vorti՛ Hor, vor aṙer zmers i Goosen: 
Voghormetsar, partzer zmeghs ashkharhi. 
yev art ŭnga՛l zaghachans mer: So՛orpt, vor 
nsdis ŭnt achme Hor, voghormya՛ts mez. zi 
Too miayn soorp, Too miayn partzryal yes, 
Too miayn Der mer Hisoos Krisdos: Der yev 
Hokit Soorp, vor i paṙs Asdvadz ŭnt Hor: 
Amen:

Եւ յամենայն ժամ օրհնեմք զՔեզ, Տէ՛ր, եւ 
գովեմք զանուն սուրբ Քո յաւիտեան եւ 
յաւիտեանս յաւիտենից։ Արժանի՛ արա, 
Տէ՛ր, զօրս զայս խաղաղութեամբ. եւ 
առանց մեղաց պահեա՛ զմեզ։ Օրհնեալ 
ես, Տէ՛ր Աստուած հարցն մերոց. գովեալ 
եւ փառաւորեալ է անուն սուրբ Քո 
յաւիտեանս։ Ամէն։

Yev hamenayn jham orhnemk zKez, De՛r, 
yev kovemk zanoon soorp Ko havidyan yev 
havidyans havidenits: Arjhani՛ ara, De՛r, zors 
zays khaghaghootyamp. yev aṙants meghats 
bahya՛ zmez: Orhnyal yes, De՛r Asdvadz 
hartsn merots. kovyal yev paṙavoryal e anoon 
soorp Ko havidyans: Amen:

♰ Օրհնեա՛լ Տէր, ուսո՛ ինձ զարդարութիւնս 
Քո։ (Երիցս կրկնեա՛)

♰ Orhnya՛l Der, ooso՛ intz zartarootyoons 
Ko: (Yeritss grgnya՛)
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Տէ՛ր, ապաւէն եղեր մեզ ազգէ յազգ։ Ես 
աղաչեմ, Տէ՛ր, ողորմեա՛ ինձ եւ բժշկեա՛ 
զանձն իմ. ես մեղայ Քեզ։ Ցո՛յց մեզ, Տէ՛ր, 
զողորմութիւնս Քո. եւ զփրկութիւնս Քո 
տո՛ւր մեզ։ Տէ՛ր, ողորմութիւն Քո յաւիտեան. 
զգործս ձեռաց Քոց մի՛ անտես առներ։ Տէ՛ր 
իմ, զՔեզ ապաւէն ինձ արարի. ուսո՛ ինձ 
առնել զկամս Քո, զի Դու ես Աստուած իմ։ 
Ի Քէն է, Տէ՛ր, աղբիւր կենդանութեան, 
եւ լուսով երեսաց Քոց տեսանեմք զլոյս։ 
Ծագեա՛ զողորմութիւնս Քո, որք ճանաչեն 
զՔեզ, Տէ՛ր։

De՛r, abaven yegher mez azke hazk: Yes 
aghachem, De՛r, voghormya՛ intz yev 
pjhshgya՛ zantzn im. yes megha Kez: 
Tso՛oyts mez, De՛r, zoghormootyoons Ko. 
yev zprgootyoons Ko do՛or mez: De՛r, 
voghormootyoon Ko havidyan. zkordzs 
tzeṙats Kots mi՛ andes aṙner: De՛r im, zKez 
abaven intz arari. ooso՛ intz aṙnel zgams 
Ko, zi Too yes Asdvadz im: I Ken e, De՛r, 
aghpyoor gentanootyan, yev loosov 
yeresats Kots desanemk zlooys: Dzakya՛ 
zoghormootyoons Ko, vork janachen zKez, 
De՛r:

* ՄԱՂԹԱՆՔ * ՄԱՂԹԱՆՔ * MAGHTANK * MAGHTANK 

♰ Փա՜ռք, պատի՜ւ եւ երկրպագութի՜ւն ի  Փա՜ռք, պատի՜ւ եւ երկրպագութի՜ւն ի 
բարձունս Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ բարձունս Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ 
այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից։ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից։ 
Ամէն։Ամէն։

♰  Pa՜ṙk, badi՜v yev yergrbakootyo՜on i Pa՜ṙk, badi՜v yev yergrbakootyo՜on i 
partzoons Hor yev Vortvo yev Hokvooyn partzoons Hor yev Vortvo yev Hokvooyn 
Srpo ayjhm yev mishd yev havidyans Srpo ayjhm yev mishd yev havidyans 
havidenits: Amen:havidenits: Amen:

* ԱՌԱՒՕՏՈՒ ԵՐԳ * ԱՌԱՒՕՏՈՒ ԵՐԳ 
17 Զկնի «Փառք ի բարձունս»-ին 17 Զկնի «Փառք ի բարձունս»-ին 

* AṘAVODOO YERK* AṘAVODOO YERK

Տէ՛ր, հաներ ի դժոխոց զանձն իմ, փրկեցեր 
զիս յայնցանէ, ոյք իջանեն ի գուբ։

De՛r, haner i tjhokhots zantzn im, prgetser zis 
hayntsane, voyk ichanen i koop:

Բարձր առնեմ զՔեզ, Տէ՛ր, զի ընկալար զիս 
եւ ոչ ուրախ արարեր զթշնամին իմ յիս։

Partzr aṙnem zKez, De՛r, zi ŭngalar zis yev 
voch oorakh ararer ztshnamin im his:
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* ՔԱՐՈԶ * ՔԱՐՈԶ * KAROZ * KAROZ 

Փառաւորեսցուք զամենակալն Աստուած՝ 
զՀայր Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, 
գոհանալով զՆմանէ, որ պահեաց զմեզ 
խաղաղութեամբ ի գիշերիս յայսմիկ եւ 
առաջնորդեաց մեզ ի խաւարէ ի լոյս, ի 
մահուանէ ի կեանս, յապականութենէ 
յանապականութիւն, յանգիտութենէ 
ի գիտութիւն ճշմարտութեան Իւրոյ։ 
Աղաչեսցուք եւ խնդրեսցուք ի Նմանէ, 
զի զերկարութիւն տուընջեանս 
խաղաղութեամբ եւ ամենայն մտադիւր 
զուարթութեամբ արասցէ անցուցանել ի 
մէնջ եւ պարսպեալ պահեսցէ զժողովուրդս 
Իւր աստուածային զօրութեամբն, որ ի 
վերայ ամենայնի բարերարութեամբն Իւրով 
իշխանութիւն ունի։

Paṙavorestsook zamenagaln Asdvadz՝ 
zHayr Dyaṙn mero Hisoosi Krisdosi, 
kohanalov zNmane, vor bahyats zmez 
khaghaghootyamp i kisheris haysmig 
yev aṙachnortyats mez i khavare i looys, 
i mahvane i gyans, habaganootene 
hanabaganootyoon, hankidootene i 
kidootyoon jshmardootyan Yooro։ 
Aghachestsook yev khntrestsook i 
Nmane, zi zergarootyoon dvŭnchyans 
khaghaghootyamp yev amenayn mdatyoor 
zvartootyamp arastse antsootsanel i mench 
yev barsbyal bahestse zjhoghovoorts 
Yoor asdvadzayin zorootyampn, vor i 
vera amenayni parerarootyampn Yoorov 
ishkhanootyoon ooni:

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

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

—Կեցո՛, Տէ՛ր։—Կեցո՛, Տէ՛ր։ —Getso՛, De՛r:—Getso՛, De՛r:

Զառաւօտս լուսոյ եւ զառաջիկայ օրս 
խաղաղութեամբ անցուցանել՝ հաւատով ի 
Տեառնէ խնդրեսցուք։

Zaṙavods looso yev zaṙachiga ors 
khaghaghootyamp antsootsanel՝ havadov i 
Dyaṙne khntrestsook:

—Շնորհեա՛, Տէ՛ր։—Շնորհեա՛, Տէ՛ր։ —Shnorhya՛, De՛r:—Shnorhya՛, De՛r:

Զհրեշտակ խաղաղութեան՝ պահապան 
անձանց մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք։

Zhreshdag khaghaghootyan՝ bahaban 
antzants merots i Dyaṙne khntrestsook:

—Շնորհեա՛, Տէ՛ր։—Շնորհեա՛, Տէ՛ր։ —Shnorhya՛, De՛r:—Shnorhya՛, De՛r:

Զքաւութիւն եւ զթողութիւն յանցանաց 
մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք։

Zkavootyoon yev ztoghootyoon hantsanats 
merots i Dyaṙne khntrestsook:

—Շնորհեա՛, Տէ՛ր։—Շնորհեա՛, Տէ՛ր։ —Shnorhya՛, De՛r:—Shnorhya՛, De՛r:
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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։—Շնորհեա՛, Տէ՛ր։ —Shnorhya՛, De՛r:—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՛։—Տէ՛ր, ողորմեա՛։ —De՛r, voghormya՛:—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։—Քեզ՝ Տեառնդ, յանձն եղիցուք։ —Kez՝ Dyaṙnt, hantzn yeghitsook:—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՛։ Տէ՛ր, ողորմեա՛։ 
Տէ՛ր, ողորմեա՛։Տէ՛ր, ողորմեա՛։

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

* ԱՂՕԹՔ * ԱՂՕԹՔ * AGHOTK * AGHOTK 

Գոհանամք զՔէն, Տէր Աստուա՛ծ մեր, 
որ երեւելի լուսով Քով զուարճացուցեր 
զամենայն արարածս Քո, իսկ իմանալի 
լուսով պատուիրանաց Քոց զամենեսեան 
լուսաւորեցեր զհաւատացեալս ի Քեզ։ 
Զօրացո՛ եւ զմեզ, Տէ՛ր, ի պահպանութիւն 
պատուիրանաց Քոց ի տուընջեանս 
յայսմիկ եւ յամենայն ժամանակի, որպէս 
զի լուսաւորեալ մտօք միշտ զհաճոյս Քո 
արասցուք եւ հանդերձեալ բարեացդ 
հասցուք ընդ ամենայն սուրբս Քո շնորհօք 
եւ մարդասիրութեամբ Տեառնդ մերոյ եւ 
Փրկչիդ Յիսուսի Քրիստոսի, Որում վայել 
է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ այժմ եւ 
միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից։ Ամէն։

Kohanamk zKen, Der Asdva՛dz mer, 
vor yereveli loosov Kov zvarjatsootser 
zamenayn araradzs Ko, isg imanali loosov 
badviranats Kots zamenesyan loosavoretser 
zhavadatsyals i Kez: Zoratso՛ yev zmez, 
De՛r, i bahbanootyoon badviranats Kots 
i dvŭnchyans haysmig yev hamenayn 
jhamanagi, vorbes zi loosavoryal mdok 
mishd zhajooys Ko arastsook yev hantertzyal 
paryatst hastsook ŭnt amenayn soorps Ko 
shnorhok yev martasirootyamp Dyaṙnt mero 
yev Prgchit Hisoosi Krisdosi, Voroom vayel 
e paṙk, ishkhanootyoon yev badiv ayjhm yev 
mishd yev havidyans havidenits: Amen:
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♰ Խաղաղութի՜ւն ամենեցուն։ ♰ Khaghaghootyo՜on amenetsoon:

Աստուծոյ երկրպագեսցուք։ Asdoodzo yergrbakestsook:

Խաղաղութի՛ւն մեր եւ Կեա՛նք, որ ի Հօրէ 
առաքեցար, Միածին Որդի՛ Աստուծոյ, 
Տէ՛ր մեր եւ Փրկիչ Յիսո՛ւս Քրիստոս, տո՛ւր 
մեզ զխաղաղութիւն Քո, զոր շնորհեցեր 
սրբոց Քոց առաքելոց փչմամբ Քո ի նոսա 
զկենդանացուցիչ եւ զամենազօր Հոգիդ Քո 
Սուրբ. որպէս զի եւ մեք խաղաղացեալք 
յամենայն աշխարհական սահեցմանց՝ 
լիցուք տաճար եւ բնակարան աստուածային 
շնորհացդ եւ գոհանալով փառաւորեսցուք 
զՔեզ ընդ Հօր եւ Սուրբ Հոգւոյդ, Քրիստոս 
Աստուա՛ծ մեր, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս 
յաւիտենից։ Ամէն։

Khaghaghootyo՛on mer yev Gya՛nk, vor i 
Hore aṙaketsar, Miadzin Vorti՛ Asdoodzo, 
De՛r mer yev Prgich Hiso՛os Krisdos, do՛or 
mez zkhaghaghootyoon Ko, zor shnorhetser 
srpots Kots aṙakelots pchmamp Ko i nosa 
zgentanatsootsich yev zamenazor Hokit Ko 
Soorp. vorbes zi yev mek khaghaghatsyalk 
hamenayn ashkharhagan sahetsmants՝ litsook 
dajar yev pnagaran asdvadzayin shnorhatst 
yev kohanalov paṙavorestsook zKez ŭnt Hor 
yev Soorp Hokvooyt, Krisdos Asdva՛dz mer, 
ayjhm yev mishd yev havidyans havidenits: 
Amen:

* ԵՐԵՔՍՐԲԵԱՆ * ԵՐԵՔՍՐԲԵԱՆ * YEREKSRPYAN * YEREKSRPYAN 

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

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

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

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

* ՄԱՂԹԱՆՔ * ՄԱՂԹԱՆՔ * MAGHTANK * MAGHTANK 

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

Prgel zmez i portzootene yev hamenayn Prgel zmez i portzootene yev hamenayn 
vdankits merots:vdankits merots:

* ՔԱՐՈԶ * ՔԱՐՈԶ * KAROZ * KAROZ 

Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք։ Yev yevs khaghaghootyan zDer 
aghachestsook:
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Վասն լսելի լինելոյ Տեառն Աստուծոյ ձայնի 
աղաչանաց մերոց՝ բարեխօսութեամբ 
սուրբ Աստուածածնին, եւ իջանելոյ ի վերայ 
մեր ողորմութեան եւ գթութեան Տեառն 
Աստուծոյ։

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

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

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

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

* ՍԱՂՄՈՍ ՃԺԲ * ՍԱՂՄՈՍ ՃԺԲ * SAGHMOS 112 * SAGHMOS 112 

Օրհնեցէ՛ք, մանկո՛ւնք, զՏէր. եւ օրհնեցէ՛ք 
զանուն Տեառն։

Orhnetse՛k, mango՛onk, zDer. yev orhnetse՛k 
zanoon Dyaṙn:

Եղիցի անուն Տեառն օրհնեալ յայսմ հետէ 
մինչեւ յաւիտեան։

Yeghitsi anoon Dyaṙn orhnyal haysm hede 
minchev havidyan:

Յարեւելից մինչեւ ի մուտս արեւու օրհնեալ 
է անուն Տեառն։

Harevelits minchev i moods arevoo orhnyal e 
anoon Dyaṙn:

Բարձր է ի վերայ ամենայն ազգաց Տէր, եւ 
յերկինս են փառք Նորա։

Partzr e i vera amenayn azkats Der, yev 
hergins yen paṙk Nora:

Ո՞վ է որպէս Տէր Աստուած մեր ի բարձունս 
բնակեալ եւ զխոնարհս տեսանէ յերկինս եւ 
յերկրի։

O՞v e vorbes Der Asdvadz mer i partzoons 
pnagyal yev zkhonarhs desane hergins yev 
hergri:

Յարուցանէ զաղքատս յերկրէ եւ բարձր 
առնէ զտառապեալս յաղբեւաց։

Harootsane zaghkads hergre yev partzr aṙne 
zdaṙabyals haghpevats:

Նստուցանէ զնոսա իշխանս՝ ընդ իշխանս 
ժողովրդեան Իւրոյ։

Nsdootsane znosa ishkhans՝ ŭnt ishkhans 
jhoghovrtyan Yooro։

Բնակեցուցանէ զամուլն ի տան 
ուրախամիտ՝ որպէս մայր որդւովք 
բերկրեալ։

Pnagetsootsane zamooln i dan oorakhamid՝ 
vorbes mayr vortvovk pergryal:
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♰ 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:

* «ՄԱՆԿՈՒՆՔ» ՇԱՐԱԿԱՆ 18 Յար * «ՄԱՆԿՈՒՆՔ» ՇԱՐԱԿԱՆ 18 Յար 
Ղազ ԴԿ (ստղ) Ղազ ԴԿ (ստղ) 

* «MANGOONK» SHARAGAN* «MANGOONK» SHARAGAN

Յիսուս Միածինն՝ անմահութեանց 
Պարգեւատուն, երեւեցաւ մեզ, խափանեաց 
զզօրութիւն մահու։

Hisoos Miadzinn՝ anmahootyants 
Barkevadoon, yerevetsav mez, khapanyats 
zzorootyoon mahoo:

Բղխմամբ արտասուաց Մարիամու եւ 
Մարթայի անկեալ առ ոտսն Տեառն՝ 
խնդրէին զնորոգումն եղբօրն։

Pghkhmamp ardasvats Mariamoo yev 
Martayi angyal aṙ vodsn Dyaṙn՝ khntrein 
znorokoomn yeghporn:

Բանիւ Բանն Աստուած կենագործեաց 
զՂազարոս ի թաղմանէ, եւ եկեալ արտաքս 
անապական։

Paniv Pann Asdvadz genakordzyats 
zGhazaros i taghmane, yev yegyal ardaks 
anabagan:

* ՔԱՐՈԶ * ՔԱՐՈԶ * KAROZ * KAROZ 

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:

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

—De՛r, voghormya՛: De՛r, voghormya՛: —De՛r, voghormya՛: De՛r, voghormya՛: 
De՛r, voghormya՛:De՛r, voghormya՛:
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* ԱՂՕԹՔ * ԱՂՕԹՔ * AGHOTK * AGHOTK 

Սուրբ ես, Տէր Աստուա՛ծ մեր, հզօր 
եւ փառաւորեալ, որ նստիս ի կառս 
քերովբէականս եւ լոյս ծագիս յարարածս 
Քո։ Լուսաւորեա՛ զմեզ, Տէ՛ր, ի ժամ 
առաւօտուս, որպէս զի ի ծագել լուսոյ 
տուընջեանս ծագեսցի առ մեզ գութ 
մարդասիրութեան Քո։ Հեռացո՛ ի մէնջ, 
Տէ՛ր, զխաբէութիւն սատանայի եւ 
զբռնութիւն նորա խորտակեա՛ աղօթիւք եւ 
բարեխօսութեամբ ամենայն սրբոց։ Արա՛ 
եւ զերկիրս պտղաբեր ի սնունդս ծառայից 
Քոց, յորոց հանապազ փառաւորեալ գովի 
Ամենասուրբ Երրորդութիւնդ այժմ եւ միշտ 
եւ յաւիտեանս յաւիտենից։ Ամէն։

Soorp yes, Der Asdva՛dz mer, hzor yev 
paṙavoryal, vor nsdis i gaṙs kerovpeagans 
yev looys dzakis hararadzs Ko: Loosavorya՛ 
zmez, De՛r, i jham aṙavodoos, vorbes zi 
i dzakel looso dvŭnchyans dzakestsi aṙ 
mez koot martasirootyan Ko: Heṙatso՛ i 
mench, De՛r, zkhapeootyoon sadanayi yev 
zpṙnootyoon nora khordagya՛ aghotivk yev 
parekhosootyamp amenayn srpots: Ara՛ yev 
zergirs bdghaper i snoonts dzaṙayits Kots, 
horots hanabaz paṙavoryal kovi Amenasoorp 
Yerrortootyoont ayjhm yev mishd yev 
havidyans havidenits: Amen:

* ՍԱՂՄՈՍ ԻԹ * ՍԱՂՄՈՍ ԻԹ * SAGHMOS 29 * SAGHMOS 29 

Կցորդ. Տէ՛ր, հաներ ի դժոխոց զանձն իմ, 
փրկեցեր զիս յայնցանէ, որք իջանեն ի գուբ։

Gtsort. De՛r, haner i tjhokhots zantzn im, 
prgetser zis hayntsane, vork ichanen i koop:

Փոխ. Բարձր առնեմ զքեզ, Տէ՛ր, զի ընկալար 
զիս եւ ոչ ուրախ արարեր զթշնամին իմ յիս։

Pokh. Partzr aṙnem zkez, De՛r, zi ŭngalar zis 
yev voch oorakh ararer ztshnamin im his:

Տէ՛ր Աստուած իմ, կարդացի առ Քեզ, եւ 
բժշկեցեր զիս. Տէ՛ր, հաներ ի դժոխոց զանձն 
իմ, փրկեցեր զիս յայնցանէ, որք իջանեն ի 
գուբ։

De՛r Asdvadz im, gartatsi aṙ Kez, yev 
pjhshgetser zis. De՛r, haner i tjhokhots zantzn 
im, prgetser zis hayntsane, vork ichanen i 
koop:

Սաղմո՛ս ասացէք Տեառն, սո՛ւրբք Նորա եւ 
խոստովա՛ն եղերուք յիշատակի սրբութեան 
Նորա։

Saghmo՛s asatsek Dyaṙn, so՛orpk Nora yev 
khosdova՛n yegherook hishadagi srpootyan 
Nora:

Սրտմտութիւն է ի բարկութեան Նորա, եւ 
կեանք են ի կամաց Նորա։

Srdmdootyoon e i pargootyan Nora, yev 
gyank yen i gamats Nora:

Ընդ երեկոյս հանգիցեն լալիք, առաւօտու 
եղիցի ուրախութիւն։

Ŭnt yeregooys hankitsen lalik, aṙavodoo 
yeghitsi oorakhootyoon:
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Ես ասացի ի բարեկենդանութեան իմում, 
թէ՝ «Ոչ սասանեցայց յաւիտեան»։

Yes asatsi i paregentanootyan imoom, te՝ 
«Voch sasanetsayts havidyan»:

Տէ՛ր, ի կամս Քո ետուր գեղոյ իմոյ 
զօրութիւն, դարձուցեր զերեսս Քո յինէն, եւ 
ես եղէ խռովեալ։

De՛r, i gams Ko yedoor kegho imo 
zorootyoon, tartzootser zeress Ko hinen, yev 
yes yeghe khṙovyal:

Առ Քեզ, Տէ՛ր, կարդացի եւ առ Աստուած 
իմ աղաղակեցի. զի՞նչ օգուտ է Քեզ յարենէ 
իմմէ, թէ իջանեմ ես յապականութիւն։

Aṙ Kez, De՛r, gartatsi yev aṙ Asdvadz im 
aghaghagetsi. zi՞nch okood e Kez harene 
imme, te ichanem yes habaganootyoon:

Մի՞թէ հող խոստովան առնիցի առ Քեզ կամ 
պատմեսցէ զճշմարտութիւնս Քո։

Mi՞te hogh khosdovan aṙnitsi aṙ Kez gam 
badmestse zjshmardootyoons Ko:

Լուաւ ինձ Տէր եւ ողորմեցաւ եւ Տէր եղեւ 
ինձ օգնական։

Lvav intz Der yev voghormetsav yev Der 
yeghev intz oknagan:

Դարձոյց զսուգ իմ յուրախութիւն, 
զերծ յինէն զքուրձ եւ ինձ զգեցոյց 
զուրախութիւն։

Tartzooyts zsook im hoorakhootyoon, 
zerdz hinen zkoortz yev intz zketsooyts 
zoorakhootyoon:

Որպէս սաղմոս ասասցեն Քեզ փառք իմ, 
եւ այլ մի՛ եւս զղջացայց. Տէ՛ր Աստուած իմ, 
յաւիտեան խոստովան եղէց Քեզ։ ֍

Vorbes saghmos asastsen Kez paṙk im, yev 
ayl mi՛ yevs zghchatsayts. De՛r Asdvadz im, 
havidyan khosdovan yeghets Kez: ֍

* Ընթերցուածս յԱռակաց Սողոմոնի * Ընթերցուածս յԱռակաց Սողոմոնի 
10.9-20 (ARCZ) 10.9-20 (ARCZ) 

* Ŭntertsvadzs hAṙagats Soghomoni * Ŭntertsvadzs hAṙagats Soghomoni 
10.9-20 (ARCZ) 10.9-20 (ARCZ) 

* A Reading from the Wisdom of Solomon * A Reading from the Wisdom of Solomon 
10:9-20 (NRSV)10:9-20 (NRSV)

9 Իմաստութիւն զողոքիչս իւր փրկեաց ՛ի 
ցաւոց։

9 Imasdootyoon zoghokichs yoor prgyats ՛i 
tsavots:

9 Wisdom rescued from troubles those who 
served her.

10 Նա՛ փախուցելոյ ՛ի բարկութենէ եղբօրն` 
առաջնորդեաց արդարոյն ՛ի շաւիղս ուղիղս. 
եցոյց նմա զարքայութիւն Աստուծոյ, եւ ետ 
զգիտութիւն սրբոց։ Յաջողեաց նմա շահս ՛ի 
վաստակոց իւրոց. եւ բազմացոյց զպտուղ 
նորա։

10 Na՛ pakhootselo ՛i pargootene yeghporn` 
aṙachnortyats artarooyn ՛i shavighs ooghighs. 
yetsooyts nma zarkayootyoon Asdoodzo, yev 
yed zkidootyoon srpots: Hachoghyats nma 
shahs ՛i vasdagots yoorots. yev pazmatsooyts 
zbdoogh nora:

10 When a righteous man fled from his 
brother's wrath, she guided him on straight 
paths; she showed him the kingdom of God, 
and gave him knowledge of holy things; she 
prospered him in his labors, and increased 
the fruit of his toil.

11 Յագահութեան բռնաւորաց նորա 
պաշտպանեա՛ց նմա, եւ մեծացոյց զնա։

11 Hakahootyan pṙnavorats nora 
bashdbanya՛ts nma, yev medzatsooyts zna:

11 When his oppressors were covetous, she 
stood by him and made him rich.
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12 եւ պահեաց ՛ի թշնամեաց։ Եւ ՛ի 
դարանակալաց նորա զգուշացաւ, եւ ՛ի 
զօրաւոր պատերազմի արար զնա յաղթօղ։ 
Զի գիտասցէ թէ քան զամենայն ինչ 
զօրաւո՛ր է աստուածպաշտութիւն։

12 yev bahyats ՛i tshnamyats: Yev ՛i 
taranagalats nora zkooshatsav, yev ՛i 
zoravor baderazmi arar zna haghtogh: Zi 
kidastse te kan zamenayn inch zoravo՛r e 
asdvadzbashdootyoon:

12 She protected him from his enemies, and 
kept him safe from those who lay in wait for 
him; in his arduous contest she gave him the 
victory, so that he might learn that godliness 
is more powerful than anything else.

13 Նա` զարդարն վաճառեալ ո՛չ եթող ՛ի 
ձեռանէ. այլ ՛ի մեղաց փրկեաց զնա. ընդ 
նմա էջ ՛ի գուբ։

13 Na` zartarn vajaṙyal vo՛ch yetogh ՛i 
tzeṙane. ayl ՛i meghats prgyats zna. ŭnt nma 
ech ՛i koop:

13 When a righteous man was sold, wisdom 
did not desert him, but delivered him 
from sin. She descended with him into the 
dungeon,

14 եւ ՛ի կապանս ո՛չ եթող զնա ՛ի 
ձեռանէ։ Մինչեւ եբեր նմա գաւազան 
թագաւորութեան, եւ իշխանութիւն ՛ի վերայ 
բռնաւորաց նորա։ Սո՛ւտ եցոյց զբամբասօղս 
նորա, եւ ետ նմա զփառսն յաւիտենական։

14 yev ՛i gabans vo՛ch yetogh zna ՛i tzeṙane: 
Minchev yeper nma kavazan takavorootyan, 
yev ishkhanootyoon ՛i vera pṙnavorats nora: 
So՛od yetsooyts zpampasoghs nora, yev yed 
nma zpaṙsn havidenagan:

14 and when he was in prison she did not 
leave him, until she brought him the scepter 
of a kingdom and authority over his masters. 
Those who accused him she showed to be 
false, and she gave him everlasting honor.

15 Նա զժողովուրդն սուրբ, եւ զզազգն 
անարատ փրկեա՛ց յազգէ նեղչաց։

15 Na zjhoghovoortn soorp, yev zzazkn 
anarad prgya՛ts hazke neghchats:

15 A holy people and blameless race wisdom 
delivered from a nation of oppressors.

16 Եմո՛ւտ յոգի ծառայի Տեառն, եւ ընդդէ՛մ 
դարձաւ թագաւորաց ահաւորաց` 
արուեստիւք եւ նշանօք։

16 Yemo՛od hoki dzaṙayi Dyaṙn, yev ŭntte՛m 
tartzav takavorats ahavorats` arvesdivk yev 
nshanok:

16 She entered the soul of a servant of 
the Lord, and withstood dread kings with 
wonders and signs.

17 Հատո՛յց սրբոցն զվարձս վաստակոց 
նոցա. առաջնորդեաց նոցա ընդ ճանապարհ 
սքանչելի. եղեւ նոցա հովանի ՛ի տուէ` եւ 
բոց աստեղաց ՛ի գիշերի։

17 Hado՛oyts srpotsn zvartzs vasdagots notsa. 
aṙachnortyats notsa ŭnt janabarh skancheli. 
yeghev notsa hovani ՛i dve` yev pots 
asdeghats ՛i kisheri:

17 She gave to holy people the reward 
of their labors; she guided them along a 
marvelous way, and became a shelter to 
them by day, and a starry flame through the 
night.

18 Անցոյց զնոսա ընդ ծովն Կարմիր, եւ 
տարաւ զնոսա ընդ ջուրս բազումս։

18 Antsooyts znosa ŭnt dzovn Garmir, yev 
darav znosa ŭnt choors pazooms:

18 She brought them over the Red Sea, and 
led them through deep waters;

19 Զթշնամիս նոցա ընկղմեաց, եւ ՛ի խորո՛ց 
անդնդոց ա՛ծ զնոսա ՛ի վեր։

19 Ztshnamis notsa ŭngghmyats, yev ՛i 
khoro՛ts antntots a՛dz znosa ՛i ver:

19 but she drowned their enemies, and cast 
them up from the depth of the sea.

20 Վասն այնորիկ արդարք կողոպտեցին 
զամպարիշտս, եւ օրհնեցին Տէր զանուն քո 
սուրբ. եւ զձեռն քո որ մարտնչէր ՛ի վերայ 
նոցա` օրհնեցին միանգամայն։ ֍

20 Vasn aynorig artark goghobdetsin 
zambarishds, yev orhnetsin Der zanoon ko 
soorp. yev ztzeṙn ko vor mardncher ՛i vera 
notsa` orhnetsin miankamayn: ֍

20 Therefore the righteous plundered the 
ungodly; they sang hymns, O Lord, to your 
holy name, and praised with one accord your 
defending hand. ֍
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* Ընթերցուածս Պօղոսի առաքելոյն * Ընթերցուածս Պօղոսի առաքելոյն 
ի Թեսաղոնիկեցւոց առաջին թղթոյն ի Թեսաղոնիկեցւոց առաջին թղթոյն 
4.12-17 (ARWZ) 4.12-17 (ARWZ) 

* Ŭntertsvadzs Boghosi aṙakelooyn i * Ŭntertsvadzs Boghosi aṙakelooyn i 
Tesaghonigetsvots aṙachin tghtooyn Tesaghonigetsvots aṙachin tghtooyn 
4.12-17 (ARWZ) 4.12-17 (ARWZ) 

* A Reading from the First Letter of * A Reading from the First Letter of 
Apostle Paul to the Thessalonians 4:12-17 Apostle Paul to the Thessalonians 4:12-17 
(NKJV)(NKJV)

12 որպէսզի ձեր պարկեշտ ընթացքով 
յարգուիք չհաւատացողներէն եւ ոեւէ 
մէկուն կարօտ չմնաք։

12 vorbeszi tzer bargeshd ŭntatskov harkvik 
chhavadatsoghneren yev voyeve megoon 
garod chmnak:

12 that you may walk properly toward those 
who are outside, and that you may lack 
nothing.

13 Եղբայրնե՛ր, կ’ուզենք որ մեռածներուն 
մասին ճշմարտութիւնը գիտնաք, որպէսզի 
չտրտմիք ուրիշներուն պէս, որոնք ոեւէ յոյս 
չունին։

13 Yeghpayrne՛r, g’oozenk vor meṙadzneroon 
masin jshmardootyoonŭ kidnak, vorbeszi 
chdrdmik oorishneroon bes, voronk voyeve 
hooys choonin:

13 But I do not want you to be ignorant, 
brethren, concerning those who have fallen 
asleep, lest you sorrow as others who have no 
hope.

14 Որովհետեւ, եթէ կը հաւատանք թէ 
Յիսուս մեռաւ եւ յարութիւն առաւ, նոյնպէս 
ալ կը հաւատանք՝ թէ Աստուած Յիսուսի 
ձեռքով եւ անոր հետ վերստինկեանքի 
պիտի բերէ անոնք՝ որ անոր հաւատացին եւ 
մեռան։

14 Vorovhedev, yete gŭ havadank te Hisoos 
meṙav yev harootyoon aṙav, nooynbes al gŭ 
havadank՝ te Asdvadz Hisoosi tzeṙkov yev 
anor hed versdingyanki bidi pere anonk՝ vor 
anor havadatsin yev meṙan:

14 For if we believe that Jesus died and rose 
again, even so God will bring with Him those 
who sleep in Jesus.

15 Հետեւաբար՝ կ’ըսենք ձեզի, ինչպէս Տէրը 
ինք սորվեցուց.‑ Մեզմէ անոնք որոնք ողջ 
մնացած կ’ըլլան Տիրոջ գալուստին ատեն, 
մեռածներէն առաջ պիտի չանցնին։

15 Hedevapar՝ g’ŭsenk tzezi, inchbes Derŭ 
ink sorvetsoots.- Mezme anonk voronk 
voghch mnatsadz g’ŭllan Diroch kaloosdin 
aden, meṙadzneren aṙach bidi chantsnin:

15 For this we say to you by the word of the 
Lord, that we who are alive and remain until 
the coming of the Lord will by no means 
precede those who are asleep.

16 Որովհետեւ երբ հրամանը լսուի, 
հրեշտակապետը ազդարարէ եւ Աստուծոյ 
փողը հնչէ, Տէրը ինք երկինքէն պիտի իջնէ, 
եւ նախ յարութիւն պիտի առնեն անոնք՝ որ 
Քրիստոսի հաւատացին եւ մեռան։

16 Vorovhedev yerp hramanŭ lsvi, 
hreshdagabedŭ aztarare yev Asdoodzo poghŭ 
hnche, Derŭ ink yerginken bidi ichne, yev 
nakh harootyoon bidi aṙnen anonk՝ vor 
Krisdosi havadatsin yev meṙan:

16 For the Lord Himself will descend from 
heaven with a shout, with the voice of an 
archangel, and with the trumpet of God. And 
the dead in Christ will rise first.

17 Եւ ապա, մեզմէ անոնք որ այն ատեն 
դեռ ողջ պիտի ըլլան՝ անոնց հետ միասին 
ամպերու վրայ երկինք պիտի յափշտակուին 
Տէրը դիմաւորելու համար. եւ այնուհետեւ 
Տիրոջ հետ միասինպիտի ըլլանք 
յաւիտեան։ ֍

17 Yev aba, mezme anonk vor ayn aden 
teṙ voghch bidi ŭllan՝ anonts hed miasin 
amberoo vra yergink bidi hapshdagvin Derŭ 
timavoreloo hamar. yev aynoohedev Diroch 
hed miasinbidi ŭllank havidyan: ֍

17 Then we who are alive and remain shall 
be caught up together with them in the 
clouds to meet the Lord in the air. And thus 
we shall always be with the Lord. ֍
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* Ալէլուիա։ Ալէլուիա։ * Ալէլուիա։ Ալէլուիա։ * Alleluia: Alleluia: * Alleluia: Alleluia: (Լ) * Alleluia: Alleluia: * Alleluia: Alleluia: (30)

Եհան զիս ի գբոյ տառապանաց, ի կաւոյ եւ 
ի տղմոյ։

Yehan zis i kpo daṙabanats, i gavo yev i 
dghmo։

He hath taken me out of the pit of 
tribulations, out of the mud and out of the 
mire.

Հաստատեաց ի վերայ վիմի զոտս իմ եւ 
ուղղեաց զգնացս իմ։

Hasdadyats i vera vimi zods im yev 
ooghghyats zknatss im:

He hath established my feet upon the rock, 
and hath made my goings straight.

* Սրբոյ Աւետարանիս Յիսուսի * Սրբոյ Աւետարանիս Յիսուսի 
Քրիստոսի, որ ըստ Յովհաննու Քրիստոսի, որ ըստ Յովհաննու 
11.1-54 (ARWZ) 11.1-54 (ARWZ) 

* Srpo Avedaranis Hisoosi Krisdosi, vor ŭsd * Srpo Avedaranis Hisoosi Krisdosi, vor ŭsd 
Hovhannoo 11.1-54 (ARWZ) Hovhannoo 11.1-54 (ARWZ) 

* A Reading from the Holy Gospel of Jesus * A Reading from the Holy Gospel of Jesus 
Christ according to John 11:1-54 (NKJV)Christ according to John 11:1-54 (NKJV)

1 Հիւանդ մէկը կար,Ղազարոս անունով,որ 
Բեթանիայէն էր. այն գիւղէն, ուրկէ էին 
Մարիամ եւ քոյրը՝ Մարթա։

1 Hivant megŭ gar,Ghazaros anoonov,vor 
Petaniayen er. ayn kyooghen, oorge ein 
Mariam yev kooyrŭ՝ Marta:

1 Now a certain man was sick, Lazarus of 
Bethany, the town of Mary and her sister 
Martha.

2 Ասիկա այն Մարիամն էր, որ իւղով օծեց 
Տիրոջ ոտքերը եւ մազերով սրբեց, եւ որուն 
եղբայրն էր Ղազարոս, որ հիւանդ էր։

2 Asiga ayn Mariamn er, vor yooghov odzets 
Diroch vodkerŭ yev mazerov srpets, yev 
voroon yeghpayrn er Ghazaros, vor hivant 
er:

2 It was that Mary who anointed the Lord 
with fragrant oil and wiped His feet with her 
hair, whose brother Lazarus was sick.

3 Ղազարոսի քոյրերը մարդ ղրկեցին 
Յիսուսի մօտ, որպէսզի անոր ըսեն.‑ Տէ՛ր, 
քու սիրելի բարեկամդ հիւանդ է։

3 Ghazarosi kooyrerŭ mart ghrgetsin Hisoosi 
mod, vorbeszi anor ŭsen.- De՛r, koo sireli 
paregamt hivant e:

3 Therefore the sisters sent to Him, saying, 
“Lord, behold, he whom You love is sick.”

4 Յիսուս երբ լսեց, ըսաւ.‑ Այս 
հիւանդութիւնը ո՛չ թէ մահուան, այլ 
Աստուծոյ փառքին պիտի ծառայէ եւ 
պատճառ պիտի ըլլայ որ Աստուծոյ Որդին 
փառաւորուի։

4 Hisoos yerp lsets, ŭsav.- Ays 
hivantootyoonŭ vo՛ch te mahvan, ayl 
Asdoodzo paṙkin bidi dzaṙaye yev badjaṙ bidi 
ŭlla vor Asdoodzo Vortin paṙavorvi:

4 When Jesus heard that, He said, “This 
sickness is not unto death, but for the glory 
of God, that the Son of God may be glorified 
through it.”

5 Յիսուս կը սիրէր զանոնք՝ Մարթան, անոր 
քոյրը Մարիամը եւ Ղազարոսը։

5 Hisoos gŭ sirer zanonk՝ Martan, anor 
kooyrŭ Mariamŭ yev Ghazarosŭ:

5 Now Jesus loved Martha and her sister and 
Lazarus.

6 Սակայն հակառակ Ղազարոսի 
հիւանդութեան լուրը առնելուն, երկու օր 
եւս մնաց հոն՝ ուր կը գտնուէր։

6 Sagayn hagaṙag Ghazarosi hivantootyan 
loorŭ aṙneloon, yergoo or yevs mnats hon՝ 
oor gŭ kdnver:

6 So, when He heard that he was sick, He 
stayed two more days in the place where He 
was.
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7 Յետոյ ըսաւ իր աշակերտներուն.‑ Եկէք 
կրկին Հրէաստան երթանք։

7 Hedo ŭsav ir ashagerdneroon.- Yegek grgin 
Hreasdan yertank:

7 Then after this He said to the disciples, “Let 
us go to Judea again.”

8 Աշակերտները իրեն ըսին.‑ Վարդապե՛տ, 
Հրէաստանցիները դեռ նոր կ’ուզէին քեզ 
քարկոծել, հիմա կրկի՞ն հոն կ’երթաս։

8 Ashagerdnerŭ iren ŭsin.- Vartabe՛d, 
Hreasdantsinerŭ teṙ nor g’oozein kez 
kargodzel, hima grgi՞n hon g’ertas:

8 The disciples said to Him, “Rabbi, lately the 
Jews sought to stone You, and are You going 
there again?”

9 Յիսուս անոնց պատասխանեց.‑ Ցերեկը 
տասներկու ժամ չէ՞։ Ան որ ցերեկ ատեն 
կը քալէ՝ չի սայթաքիր, որովհետեւ այս 
աշխարհի լոյսով իր շուրջը կը տեսնէ։

9 Hisoos anonts badaskhanets.- Tseregŭ 
dasnergoo jham che՞: An vor tsereg aden gŭ 
kale՝ chi saytakir, vorovhedev ays ashkharhi 
looysov ir shoorchŭ gŭ desne:

9 Jesus answered, “Are there not twelve 
hours in the day? If anyone walks in the day, 
he does not stumble, because he sees the 
light of this world.

10 Բայց ան որ գիշեր ատեն կը քալէ՝ կը 
սայթաքի, որովհետեւ լոյս չունի։

10 Payts an vor kisher aden gŭ kale՝ gŭ 
saytaki, vorovhedev looys chooni:

10 “But if one walks in the night, he 
stumbles, because the light is not in him.”

11 Յիսուս այս խօսքերը ըսելէ ետք՝ 
աւելցուց.‑ Մեր բարեկամը՝ Ղազարոս 
քնացած է, երթամ արթընցնեմ զինք։

11 Hisoos ays khoskerŭ ŭsele yedk՝ 
aveltsoots.- Mer paregamŭ՝ Ghazaros 
knatsadz e, yertam artŭntsnem zink:

11 These things He said, and after that He 
said to them, “Our friend Lazarus sleeps, but 
I go that I may wake him up.”

12 Աշակերտները իրեն ըսին.‑ Տէ՛ր, եթէ 
քնացած է՝ ուրեմն կ’առողջանայ։

12 Ashagerdnerŭ iren ŭsin.- De՛r, yete 
knatsadz e՝ ooremn g’aṙoghchana:

12 Then His disciples said, “Lord, if he sleeps 
he will get well.”

13 Յիսուս Ղազարոսի մահուան 
ակնարկութիւն կ’ընէր, մինչ 
աշակերտներուն այնպէս թուեցաւ՝ թէ 
անոր քնանալուն կ’ակնարկէ։

13 Hisoos Ghazarosi mahvan agnargootyoon 
g’ŭner, minch ashagerdneroon aynbes 
tvetsav՝ te anor knanaloon g’agnarge:

13 However, Jesus spoke of his death, but 
they thought that He was speaking about 
taking rest in sleep.

14 Այն ատեն բացայայտ կերպով ըսաւ.‑ 
Ղազարոս մեռաւ.

14 Ayn aden patsahayd gerbov ŭsav.- 
Ghazaros meṙav.

14 Then Jesus said to them plainly, “Lazarus 
is dead.

15 բայց ես հոն չըլլալուս՝ ձեզի համար 
ուրախ եմ, որովհետեւ դուք ինծի պիտի 
հաւատաք։ Ուրեմն եկէք իր քով երթանք։

15 payts yes hon chŭllaloos՝ tzezi hamar 
oorakh yem, vorovhedev took indzi bidi 
havadak: Ooremn yegek ir kov yertank:

15 “And I am glad for your sakes that I was 
not there, that you may believe. Nevertheless 
let us go to him.”

16 Թովմաս, որ Երկուորեակ կը կոչուէր, 
ընկերներուն ըսաւ.‑ Օ՛ն, եկէք մենք ալ 
երթանք իրեն հետ մեռնելու։

16 Tovmas, vor Yergvoryag gŭ gochver, 
ŭngerneroon ŭsav.- O՛n, yegek menk al 
yertank iren hed meṙneloo:

16 Then Thomas, who is called the Twin, 
said to his fellow disciples, “Let us also go, 
that we may die with Him.”

17 Երբ Յիսուս Բեթանիա հասաւ, արդէն 
իսկ Ղազարոս չորս օրէ ի վեր թաղուած էր։

17 Yerp Hisoos Petania hasav, arten isg 
Ghazaros chors ore i ver taghvadz er:

17 So when Jesus came, He found that he had 
already been in the tomb four days.

18 Բեթանիա Երուսաղէմի մօտիկ է, միայն 
երեք քիլոմեթր հեռու։

18 Petania Yeroosaghemi modig e, miayn 
yerek kilometr heṙoo:

18 Now Bethany was near Jerusalem, about 
two miles away.
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19 Հրեաներէն շատեր հոնկէ եկած էին 
Մարթայի եւ Մարիամի մօտ, զանոնք 
մխիթարելու համար իրենց եղբօր մահուան 
առիթով։

19 Hryaneren shader honge yegadz 
ein Martayi yev Mariami mod, zanonk 
mkhitareloo hamar irents yeghpor mahvan 
aṙitov:

19 And many of the Jews had joined the 
women around Martha and Mary, to comfort 
them concerning their brother.

20 Մարթա երբ լսեց թէ Յիսուս կու գայ, 
դիմաւորելու գնաց, մինչ Մարիամ տունը 
մնաց։

20 Marta yerp lsets te Hisoos goo ka, 
timavoreloo knats, minch Mariam doonŭ 
mnats:

20 Then Martha, as soon as she heard that 
Jesus was coming, went and met Him, but 
Mary was sitting in the house.

21 Մարթա Յիսուսի ըսաւ.‑ Տէ՛ր, եթէ հոս 
ըլլայիր՝ եղբայրս չէր մեռներ։

21 Marta Hisoosi ŭsav.- De՛r, yete hos ŭllayir՝ 
yeghpayrs cher meṙner:

21 Now Martha said to Jesus, “Lord, if You 
had been here, my brother would not have 
died.

22 Բայց հիմա իսկ գիտեմ, թէ ի՛նչ որ 
Աստուծմէ խնդրես՝ Աստուած քեզի պիտի 
տայ։

22 Payts hima isg kidem, te i՛nch vor 
Asdoodzme khntres՝ Asdvadz kezi bidi da:

22 “But even now I know that whatever You 
ask of God, God will give You.”

23 Յիսուս անոր ըսաւ.‑ Եղբայրդ յարութիւն 
պիտի առնէ։

23 Hisoos anor ŭsav.- Yeghpayrt harootyoon 
bidi aṙne:

23 Jesus said to her, “Your brother will rise 
again.”

24 Մարթա պատասխանեց.‑ Գիտեմ 
որ յարութիւն պիտի առնէ վերջին օրը, 
յարութեան ատեն։

24 Marta badaskhanets.- Kidem vor 
harootyoon bidi aṙne verchin orŭ, harootyan 
aden:

24 Martha said to Him, “I know that he will 
rise again in the resurrection at the last day.”

25 Յիսուս ըսաւ.‑ Ե՛ս եմ յարութիւնը 
եւ կեանքը։ Ան որ ինծի կը հաւատայ, 
թէպէտեւ մեռնի՝ պիտի ապրի։

25 Hisoos ŭsav.- Ye՛s yem harootyoonŭ yev 
gyankŭ: An vor indzi gŭ havada, tebedev 
meṙni՝ bidi abri:

25 Jesus said to her, “I am the resurrection 
and the life. He who believes in Me, though 
he may die, he shall live.

26 Իսկ ան որ ողջ է եւ ինծի կը հաւատայ՝ 
երբեք պիտի չմեռնի։ Կը հաւատա՞ս ըսածիս։‑

26 Isg an vor voghch e yev indzi gŭ havada՝ 
yerpek bidi chmeṙni: Gŭ havada՞s ŭsadzis:-

26 “And whoever lives and believes in Me 
shall never die. Do you believe this?”

27 Այո՛, Տէ՜ր,‑ պատասխանեց Մարթա,‑ կը 
հաւատամ թէ դուն ես Քրիստոսը, Աստուծոյ 
Որդին, որ աշխարհ պիտի գայիր։

27 Ayo՛, De՜r,- badaskhanets Marta,- gŭ 
havadam te toon yes Krisdosŭ, Asdoodzo 
Vortin, vor ashkharh bidi kayir:

27 She said to Him, “Yes, Lord, I believe that 
You are the Christ, the Son of God, who is to 
come into the world.”

28 Մարթա այս խօսքերը ըսելէ ետք 
գնաց եւ իր քոյրը՝ Մարիամը կանչեց եւ 
փսփսալով ըսաւ.‑ Վարդապետը եկած է եւ 
քեզ կը կանչէ։

28 Marta ays khoskerŭ ŭsele yedk knats yev 
ir kooyrŭ՝ Mariamŭ ganchets yev pspsalov 
ŭsav.- Vartabedŭ yegadz e yev kez gŭ 
ganche:

28 And when she had said these things, she 
went her way and secretly called Mary her 
sister, saying, “The Teacher has come and is 
calling for you.”

29 Մարիամ լսելուն պէս ոտքի ելաւ եւ 
Յիսուսի մօտ գնաց։

29 Mariam lseloon bes vodki yelav yev 
Hisoosi mod knats:

29 As soon as she heard that, she arose 
quickly and came to Him.
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30 Յիսուս տակաւին գիւղ չէր մտած, 
այլ կեցած էր հոն՝ ուր Մարթա զինք 
դիմաւորած էր։

30 Hisoos dagavin kyoogh cher mdadz, ayl 
getsadz er hon՝ oor Marta zink timavoradz er:

30 Now Jesus had not yet come into the 
town, but was in the place where Martha 
met Him.

31 Տան մէջ գտնուող Հրեաները, որոնք 
Մարիամը կը մխիթարէին, երբ տեսան 
որ աճապարանքով ոտքի ելլելով գնաց, 
հետեւեցան անոր, որովհետեւ կարծեցին թէ 
գերեզման կ’երթայ՝ հոն լալու համար։

31 Dan mech kdnvogh Hryanerŭ, voronk 
Mariamŭ gŭ mkhitarein, yerp desan vor 
ajabarankov vodki yellelov knats, hedevetsan 
anor, vorovhedev gardzetsin te kerezman 
g’erta՝ hon laloo hamar:

31 Then the Jews who were with her in the 
house, and comforting her, when they saw 
that Mary rose up quickly and went out, 
followed her, saying, “She is going to the 
tomb to weep there.”

32 Մարիամ հասաւ այնտեղ՝ ուր Յիսուս 
կեցած էր։ Հազիւ զայն տեսած, անոր 
ոտքերուն ինկաւ եւ ըսաւ.‑ Տէ՛ր, եթէ հոս 
ըլլայիր, եղբայրս չէր մեռներ։

32 Mariam hasav ayndegh՝ oor Hisoos 
getsadz er: Haziv zayn desadz, anor 
vodkeroon ingav yev ŭsav.- De՛r, yete hos 
ŭllayir, yeghpayrs cher meṙner:

32 Then, when Mary came where Jesus 
was, and saw Him, she fell down at His feet, 
saying to Him, “Lord, if You had been here, 
my brother would not have died.”

33 Յիսուս երբ տեսաւ Մարիամը որ կու լար, 
ինչպէս նաեւ անոր հետ եկող Հրեաները 
որոնք կու լային, հոգեպէս խռովեցաւ եւ 
յուզուած՝

33 Hisoos yerp desav Mariamŭ vor goo lar, 
inchbes nayev anor hed yegogh Hryanerŭ 
voronk goo layin, hokebes khṙovetsav yev 
hoozvadz՝

33 Therefore, when Jesus saw her weeping, 
and the Jews who came with her weeping, 
He groaned in the spirit and was troubled.

34 ըսաւ.‑ Ո՞ւր թաղեցիք զինք։ Անոնք ըսին.‑ 
Տէ՜ր, եկո՛ւր եւ տես։

34 ŭsav.- O՞or taghetsik zink: Anonk ŭsin.- 
De՜r, yego՛or yev des:

34 And He said, “Where have you laid him?” 
They said to Him, “Lord, come and see.”

35 Յիսուս լացաւ։ 35 Hisoos latsav: 35 Jesus wept.

36 Հրեաները իրարու կ’ըսէին.‑ Տեսէք թէ 
ո՛րքան կը սիրէր զայն։

36 Hryanerŭ iraroo g’ŭsein.- Desek te vo՛rkan 
gŭ sirer zayn:

36 Then the Jews said, “See how He loved 
him!”

37 Ոմանք ալ կ’ըսէին.‑ Այս մարդը որ կոյրին 
աչքը բացաւ, չէ՞ր կրնար այնպէս մը ընել՝ որ 
Ղազարոսը չմեռնէր։

37 Vomank al g’ŭsein.- Ays martŭ vor 
gooyrin achkŭ patsav, che՞r grnar aynbes mŭ 
ŭnel՝ vor Ghazarosŭ chmeṙner:

37 And some of them said, “Could not this 
Man, who opened the eyes of the blind, also 
have kept this man from dying?”

38 Յիսուս դարձեալ ներքնապէս յուզուեցաւ 
եւ մօտեցաւ գերեզմանին, որ քարայր մըն 
էր եւ որուն մուտքին քար մը դրած էին։

38 Hisoos tartzyal nerknabes hoozvetsav yev 
modetsav kerezmanin, vor karayr mŭn er yev 
voroon moodkin kar mŭ tradz ein:

38 Then Jesus, again groaning in Himself, 
came to the tomb. It was a cave, and a stone 
lay against it.

39 Յիսուս ըսաւ.‑ Վերցուցէ՛ք քարը։ 
Մարթան, մեռնողին քոյրը, ըսաւ անոր.‑ 
Տէ՛ր, հիմա նեխած պէտք է ըլլայ, որովհետեւ 
չորս օրէ ի վեր թաղուած է։

39 Hisoos ŭsav.- Vertsootse՛k karŭ: Martan, 
meṙnoghin kooyrŭ, ŭsav anor.- De՛r, hima 
nekhadz bedk e ŭlla, vorovhedev chors ore i 
ver taghvadz e:

39 Jesus said, “Take away the stone.” Martha, 
the sister of him who was dead, said to Him, 
“Lord, by this time there is a stench, for he 
has been dead four days.”
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40 Յիսուս Մարթային ըսաւ.‑ Քեզի չըսի՞, 
որ եթէ հաւատաս՝ Աստուծոյ փառքը պիտի 
տեսնես։

40 Hisoos Martayin ŭsav.- Kezi chŭsi՞, vor 
yete havadas՝ Asdoodzo paṙkŭ bidi desnes:

40 Jesus said to her, “Did I not say to you that 
if you would believe you would see the glory 
of God?”

41 Երբ անոնք քարը վերցուցին, Յիսուս 
աչքերը վեր բարձրացուց եւ ըսաւ.‑ Հա՜յր, 
շնորհակալութիւն քեզի՝ որ լսեցիր զիս։

41 Yerp anonk karŭ vertsootsin, Hisoos 
achkerŭ ver partzratsoots yev ŭsav.- Ha՜yr, 
shnorhagalootyoon kezi՝ vor lsetsir zis:

41 Then they took away the stone from the 
place where the dead man was lying. And 
Jesus lifted up His eyes and said, “Father, I 
thank You that You have heard Me.

42 Գիտեմ որ միշտ կը լսես զիս. բայց ինչ որ 
այժմ կ’ըսեմ՝ շուրջս գտնուող ժողովուրդին 
համար կ’ըսեմ, որպէսզի անոնք հաւատան 
թէ դուն ղրկեցիր զիս։

42 Kidem vor mishd gŭ lses zis. payts inch 
vor ayjhm g’ŭsem՝ shoorchs kdnvogh 
jhoghovoortin hamar g’ŭsem, vorbeszi anonk 
havadan te toon ghrgetsir zis:

42 “And I know that You always hear Me, 
but because of the people who are standing 
by I said this, that they may believe that You 
sent Me.”

43 Ասիկա ըսելէ ետք՝ բարձր ձայնով 
կանչեց.‑ Ղազարո՛ս, դո՛ւրս եկուր։

43 Asiga ŭsele yedk՝ partzr tzaynov 
ganchets.- Ghazaro՛s, to՛ors yegoor:

43 Now when He had said these things, 
He cried with a loud voice, “Lazarus, come 
forth!”

44 Ու Ղազարոս դուրս ելաւ՝ ոտքերը եւ 
ձեռքերը պատանքով փաթթուած եւ երեսը 
վարշամակով ծածկուած։ Յիսուս ըսաւ 
անոնց.‑ Քակեցէ՛ք պատանքը եւ ձգեցէք որ 
երթայ։

44 Oo Ghazaros toors yelav՝ vodkerŭ yev 
tzeṙkerŭ badankov pattvadz yev yeresŭ 
varshamagov dzadzgvadz: Hisoos ŭsav 
anonts.- Kagetse՛k badankŭ yev tzketsek vor 
yerta:

44 And he who had died came out bound 
hand and foot with graveclothes, and his face 
was wrapped with a cloth. Jesus said to them, 
“Loose him, and let him go.”

45 Հրեաներէն շատեր, որոնք Մարիամենց 
տունը եկած էին, երբ Յիսուսի կատարած 
այս հրաշքը տեսան, հաւատացին անոր։

45 Hryaneren shader, voronk Mariaments 
doonŭ yegadz ein, yerp Hisoosi gadaradz ays 
hrashkŭ desan, havadatsin anor:

45 Then many of the Jews who had come 
to Mary, and had seen the things Jesus did, 
believed in Him.

46 Սակայն ուրիշներ գացին 
Փարիսեցիներուն մօտ եւ պատմեցին ինչ որ 
Յիսուս կատարեց։

46 Sagayn oorishner katsin Parisetsineroon 
mod yev badmetsin inch vor Hisoos gadarets:

46 But some of them went away to the 
Pharisees and told them the things Jesus did.

47 Աւագ քահանաներն ու Փարիսեցիները 
կանչեցին Ատեանի անդամները եւ ըսին.‑ 
Ի՞նչ ընելու ենք, քանի այս մարդը բազմաթիւ 
հրաշքներ կը գործէ։

47 Avak kahananern oo Parisetsinerŭ 
ganchetsin Adyani antamnerŭ yev ŭsin.- 
I՞nch ŭneloo yenk, kani ays martŭ pazmativ 
hrashkner gŭ kordze:

47 Then the chief priests and the Pharisees 
gathered a council and said, “What shall we 
do? For this Man works many signs.

48 Եթէ զինք այսպէս ձգենք՝ բոլորն ալ 
իրեն պիտի հաւատան, եւ Հռոմայեցիները 
պիտի գան ու կործանեն մեր տաճարն ու 
ազգը։

48 Yete zink aysbes tzkenk՝ polorn al iren 
bidi havadan, yev Hṙomayetsinerŭ bidi kan 
oo gordzanen mer dajarn oo azkŭ:

48 “If we let Him alone like this, everyone 
will believe in Him, and the Romans will 
come and take away both our place and 
nation.”
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49 Անոնցմէ մէկը, որուն անունը Կայիափա 
էր եւ որ այդ տարի Քահանայապետն էր, 
ըսաւ անոնց.‑ Դուք բան չէք գիտեր.

49 Anontsme megŭ, voroon anoonŭ Gayiapa 
er yev vor ayt dari Kahanayabedn er, ŭsav 
anonts.- Took pan chek kider.

49 And one of them, Caiaphas, being high 
priest that year, said to them, “You know 
nothing at all,

50 չէ՞ք խորհիր թէ մեզի համար աւելի լաւ 
է՝ որ մէկ հոգի մեռնի ժողովուրդին համար, 
քան թէ ամբողջ ազգը կորսուի։

50 che՞k khorhir te mezi hamar aveli lav e՝ 
vor meg hoki meṙni jhoghovoortin hamar, 
kan te ampoghch azkŭ gorsvi:

50 “nor do you consider that it is expedient 
for us that one man should die for the 
people, and not that the whole nation should 
perish.”

51 Այս խօսքերը անիկա ինքնիրմէ չըսաւ, 
այլ՝ այդ տարի Քահանայապետը ըլլալուն՝ 
մարգարէացաւ թէ Յիսուս պիտի մեռնէր իր 
ժողովուրդին համար։

51 Ays khoskerŭ aniga inknirme chŭsav, 
ayl՝ ayt dari Kahanayabedŭ ŭllaloon՝ 
markareatsav te Hisoos bidi meṙner ir 
jhoghovoortin hamar:

51 Now this he did not say on his own 
authority; but being high priest that year 
he prophesied that Jesus would die for the 
nation,

52 Եւ ո՛չ միայն Հրեայ ժողովուրդին համար, 
այլ՝ որպէսզի Աստուծոյ ցրուած որդիներն 
ալ ի մի հաւաքէ։

52 Yev vo՛ch miayn Hrya jhoghovoortin 
hamar, ayl՝ vorbeszi Asdoodzo tsrvadz 
vortinern al i mi havake:

52 and not for that nation only, but also 
that He would gather together in one the 
children of God who were scattered abroad.

53 Եւ այսպէս, այդ օրէն սկսեալ Հրեայ 
ղեկավարները որոշեցին սպաննել Յիսուսը։

53 Yev aysbes, ayt oren sgsyal Hrya 
ghegavarnerŭ voroshetsin sbannel Hisoosŭ:

53 Then, from that day on, they plotted to 
put Him to death.

54 Յիսուս անկէ ետք համարձակ չէր շրջեր 
Հրէաստանի մէջ. ուստի այդտեղէն ելլելով՝ 
գնաց անապատին մօտիկ շրջանին մէկ 
քաղաքը, որ Եփրայիմ կը կոչուէր, եւ հոն 
մնաց իր աշակերտներուն հետ։ ֍

54 Hisoos ange yedk hamartzag cher shrcher 
Hreasdani mech. oosdi aytdeghen yellelov՝ 
knats anabadin modig shrchanin meg 
kaghakŭ, vor Yeprayim gŭ gochver, yev hon 
mnats ir ashagerdneroon hed: ֍

54 Therefore Jesus no longer walked openly 
among the Jews, but went from there into 
the country near the wilderness, to a city 
called Ephraim, and there remained with His 
disciples. ֍

* ՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ԿԱՐԳ * ՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ԿԱՐԳ * HANKSDYAN GARK * HANKSDYAN GARK 

** ՄԱՂԹԱՆՔ ** ՄԱՂԹԱՆՔ ** MAGHTANK ** MAGHTANK 

Հոգւոցն հանգուցելոց, Քրիստո՛ս Աստուած, Հոգւոցն հանգուցելոց, Քրիստո՛ս Աստուած, 
արա՛ հանգիստ եւ ողորմութիւն. եւ մեզ՝ արա՛ հանգիստ եւ ողորմութիւն. եւ մեզ՝ 
մեղաւորացս, շնորհեա՛ զթողութիւն մեղաւորացս, շնորհեա՛ զթողութիւն 
յանցանաց։յանցանաց։

Hokvotsn hankootselots, Krisdo՛s Asdvadz, Hokvotsn hankootselots, Krisdo՛s Asdvadz, 
ara՛ hankisd yev voghormootyoon. yev mez՝ ara՛ hankisd yev voghormootyoon. yev mez՝ 
meghavoratss, shnorhya՛ ztoghootyoon meghavoratss, shnorhya՛ ztoghootyoon 
hantsanats:hantsanats:

** ՔԱՐՈԶ ** ՔԱՐՈԶ ** KAROZ ** KAROZ 

Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք։ Yev yevs khaghaghootyan zDer 
aghachestsook:
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Վասն հանգուցեալ հոգւոցն աղաչեսցուք 
զՓրկիչն մեր Քրիստոս, զի զնոսա ընդ 
արդարսն դասեսցէ եւ զմեզ կեցուսցէ 
շնորհիւ ողորմութեան Իւրոյ։

Vasn hankootsyal hokvotsn aghachestsook 
zPrgichn mer Krisdos, zi znosa ŭnt artarsn 
tasestse yev zmez getsoostse shnorhiv 
voghormootyan Yooro։

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

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

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

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

** ԱՂՕԹՔ ** ԱՂՕԹՔ ** AGHOTK ** AGHOTK 

Քրիստոս Որդի՛ Աստուծոյ, անոխակա՛լ եւ 
բարեգո՛ւթ, գթա՛ Քո արարչական սիրովդ 
ի հոգիս հանգուցեալ ծառայից Քոց։ Յիշեա՛ 
յաւուր մեծի գալստեան արքայութեան Քո։ 
Արա՛ արժանի ողորմութեան, քաւութեան 
եւ թողութեան մեղաց։ Դասաւորեալ 
պայծառացո՛ ընդ սուրբս Քո յաջակողմեան 
դասուն, զի Դու ես Տէր եւ Արարիչ 
ամենեցուն, Դատաւոր կենդանեաց 
եւ մեռելոց. եւ Քեզ վայելէ փառք, 
իշխանութիւն եւ պատիւ այժմ եւ միշտ եւ 
յաւիտեանս յաւիտենից։ Ամէն։

Krisdos Vorti՛ Asdoodzo, anokhaga՛l yev 
pareko՛ot, kta՛ Ko ararchagan sirovt i hokis 
hankootsyal dzaṙayits Kots: Hishya՛ havoor 
medzi kalsdyan arkayootyan Ko: Ara՛ arjhani 
voghormootyan, kavootyan yev toghootyan 
meghats: Tasavoryal baydzaṙatso՛ ŭnt soorps 
Ko hachagoghmyan tasoon, zi Too yes Der 
yev Ararich amenetsoon, Tadavor gentanyats 
yev meṙelots. yev Kez vayele paṙk, 
ishkhanootyoon yev badiv ayjhm yev mishd 
yev havidyans havidenits: Amen:

** ՀԱՅՐ ՄԵՐ ** ՀԱՅՐ ՄԵՐ ** HAYR MER** HAYR MER

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

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

Ha՛yr mer, vor hergins yes, soorp yeghitsi Ha՛yr mer, vor hergins yes, soorp yeghitsi 
anoon Ko: Yegestse arkayootyoon Ko: anoon Ko: Yegestse arkayootyoon Ko: 
Yeghitsin gamk Ko vorbes hergins yev Yeghitsin gamk Ko vorbes hergins yev 
hergri: Zhats mer hanabazort do՛or mez hergri: Zhats mer hanabazort do՛or mez 
aysor: Yev to՛gh mez zbardis mer, vorbes yev aysor: Yev to՛gh mez zbardis mer, vorbes yev 
mek toghoomk merots bardabanats: Yev mi՛ mek toghoomk merots bardabanats: Yev mi՛ 
danir zmez i portzootyoon: Ayl prgya՛ zmez i danir zmez i portzootyoon: Ayl prgya՛ zmez i 
chare: Zi Ko e arkayootyoon yev zorootyoon chare: Zi Ko e arkayootyoon yev zorootyoon 
yev paṙk havidyans: Amen:yev paṙk havidyans: Amen:
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* ԵՐԳ ՏԵԱՌՆ ՆԵՐՍԻՍԻ * ԵՐԳ ՏԵԱՌՆ ՆԵՐՍԻՍԻ * YERK DYAṘN NERSISI * YERK DYAṘN NERSISI 

Վասն եօթներորդի աւուր արարչութեանն եւ 
վասն եօթներորդի դարուն եւ ի խորհուրդ 
հանգստեանն։

Vasn yotnerorti avoor ararchootyann yev 
vasn yotnerorti taroon yev i khorhoort 
hanksdyann:

Շաբաթ Shapat

֍ ֍

Տէրն յետ ստեղծման արարածոց Dern hed sdeghdzman araradzots

Հանգեաւ յեօթն օրն ի գործոց. Hankyav hyotn orn i kordzots.

Այն, որ հանգիստ աշխատելոց, Ayn, vor hankisd ashkhadelots,

Եւ կամքն գործ է եղելոց. Yev gamkn kordz e yeghelots.

Ուստի եւ մեզ յոյս հաստատուն Oosdi yev mez hooys hasdadoon

Ետ հանգստեամբն շաբաթուն, Yed hanksdyampn shapatoon,

Թէ աստ գործել զգործս Աստուծոյ, Te asd kordzel zkordzs Asdoodzo,

Անդ է հանգչել ընդ Աստուծոյ։ Ant e hankchel ŭnt Asdoodzo։

֍ ֍

Րաբունաբար վարդապետիմք, Rapoonapar vartabedimk,

Յօրինակէ Տեառն խրատիմք, Horinage Dyaṙn khradimk,

Որ ի յերկրորդ արարչութեանն, Vor i hergrort ararchootyann,

Յետ կատարման տնօրէնութեանն, Hed gadarman dnorenootyann,

Յեօթներորդ օր հանգստեան Hyotnerort or hanksdyan

Իջեալ մարմնով ի գերեզման, Ichyal marmnov i kerezman,

Զկապեալ հոգիսն վերածեաց, Zgabyal hokisn veradzyats,

Զանանց հանգիստն պատրաստեաց։ Zanants hankisdn badrasdyats:
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֍ ֍

Ցօղդ, որ ի Քոյդ կողէ ցօղեալ՝ Tsoght, vor i Kooyt goghe tsoghyal՝

Բժշկեսցէ զհանգուցեալսն, Pjhshgestse zhankootsyalsn,

Իջցէ ի հող մահու նոցին Ichtse i hogh mahoo notsin

Եւ բուսեսցէ յօրն վերջին. Yev poosestse horn verchin.

Կենդանարար ձայնիւդ Քո Gentanarar tzaynivt Ko

Կոչեա՛ զնոսա ի կեանս Քո Gochya՛ znosa i gyans Ko

Եւ դասեցո՛ ընդ արդարոցն՝ Yev tasetso՛ ŭnt artarotsn՝

Երգել Քեզ փառս ընդ զուարթնոցն։ Yerkel Kez paṙs ŭnt zvartnotsn:

֍ ֍

Ւիւծեալ զբնութիւնս կենաց ունող Yoodzyal zpnootyoons genats oonogh

Դարձոյց յանցանքն ի մահու հող, Tartzooyts hantsankn i mahoo hogh,

Իսկ Անմահիդ մեռելութիւն Isg Anmahit meṙelootyoon

Շնորհեաց դարձեալ զանմահութիւն. Shnorhyats tartzyal zanmahootyoon.

Զորս են ընդ Քեզ թաղեալ մահուամբ Zors yen ŭnt Kez taghyal mahvamp

Աւազանին մկրտութեամբ, Avazanin mgrdootyamp,

Յարո՛ ընդ Քեզ Քոյին փառօք Haro՛ ŭnt Kez Kooyin paṙok

Արեգական նման լուսով։ Arekagan nman loosov:
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֍ ֍

Փայլին արդարքն յարքայութեան, Paylin artarkn harkayootyan,

Եւ ճգնաւորքն՝ ի հանգստեան, Yev jknavorkn՝ i hanksdyan,

Մարտիրոսքն պսակին, Mardiroskn bsagin,

Եւ կուսանաց լապտերք վառին. Yev goosanats labderk vaṙin.

Դասեցո՛, Տէ՛ր, ընդ նոսին, Tasetso՛, De՛r, ŭnt nosin,

Որք զՔեզ Աստուած խոստովանին, Vork zKez Asdvadz khosdovanin,

Արդարութեամբ մի՛ դատեսցին, Artarootyamp mi՛ tadestsin,

Այլ գթութեամբ Քո քաւեսցին։ Ayl ktootyamp Ko kavestsin:

֍ ֍

Քո անպատում խոնարհութեամբ, Ko anbadoom khonarhootyamp,

Որ թաղեցար մեռելութեամբ Vor taghetsar meṙelootyamp

Եւ յարուցեր յորդւոց մարդկան, Yev harootser hortvots martgan,

Որք հաւատով ի Քեզ անկան, Vork havadov i Kez angan,

Յարո՛ եւ զմեզ արդարութեամբ Haro՛ yev zmez artarootyamp

Եւ զննջեցեալսն՝ ողորմութեամբ, Yev znnchetsyalsn՝ voghormootyamp,

Զի կենդանեացս բերանով Zi gentanyatss peranov

Տացին Քեզ փառք ընդ Հօր Հոգւով։ ֍ Datsin Kez paṙk ŭnt Hor Hokvov: ֍

* ՔԱՐՈԶ * ՔԱՐՈԶ * KAROZ * KAROZ 

Խնդրեսցուք հաւատով միաբանութեամբ 
ի Տեառնէ, զի զողորմութեան զշնորհս Իւր 
արասցէ ի վերայ մեր։ Տէրն ամենակալ 
կեցուսցէ եւ ողորմեսցի։

Khntrestsook havadov miapanootyamp i 
Dyaṙne, zi zoghormootyan zshnorhs Yoor 
arastse i vera mer: Dern amenagal getsoostse 
yev voghormestsi:

Կեցո՛, Տէ՛ր։Կեցո՛, Տէ՛ր։ Getso՛, De՛r:Getso՛, De՛r:

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

De՛r, voghormya՛: De՛r, voghormya՛: De՛r, voghormya՛: De՛r, voghormya՛: 
De՛r, voghormya՛:De՛r, voghormya՛:
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* ԱՂՕԹՔ * ԱՂՕԹՔ * AGHOTK * AGHOTK 

Քում ամենազօր եւ հրաշալի տէրութեանդ, 
Քրիստոս Աստուա՛ծ մեր, երկիր պագանեն 
զօրք հրեշտակաց, զի Դու միայն ունիս 
զանմահութիւն՝ Բնակեալդ ի լոյս 
անմատոյց։ Եւ մեք՝ հողեղէն արարածքս, 
խոնարհեալք երկիւղիւ երկիր պագանեմք, 
զսուրբ եւ զհրաշալի եւ զյաղթող 
զտէրութիւնն Քո օրհնեմք եւ փառաւորեմք։ 
Եւ ընդ երկնային զօրսն մատուցանեմք 
զօրհնութիւն եւ զփառս ընդ Հօր եւ ընդ 
Սրբոյ Հոգւոյդ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս 
յաւիտենից։ Ամէն։

Koom amenazor yev hrashali derootyant, 
Krisdos Asdva՛dz mer, yergir bakanen 
zork hreshdagats, zi Too miayn oonis 
zanmahootyoon՝ Pnagyalt i looys 
anmadooyts: Yev mek՝ hogheghen araradzks, 
khonarhyalk yergyooghiv yergir bakanemk, 
zsoorp yev zhrashali yev zhaghtogh 
zderootyoonn Ko orhnemk yev paṙavoremk: 
Yev ŭnt yergnayin zorsn madootsanemk 
zorhnootyoon yev zpaṙs ŭnt Hor yev ŭnt 
Srpo Hokvooyt ayjhm yev mishd yev 
havidyans havidenits: Amen:

* ՀԱՅՐ ՄԵՐ * ՀԱՅՐ ՄԵՐ * HAYR MER * HAYR MER 

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

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

Ha՛yr mer, vor hergins yes, soorp yeghitsi Ha՛yr mer, vor hergins yes, soorp yeghitsi 
anoon Ko: Yegestse arkayootyoon Ko: anoon Ko: Yegestse arkayootyoon Ko: 
Yeghitsin gamk Ko vorbes hergins yev Yeghitsin gamk Ko vorbes hergins yev 
hergri: Zhats mer hanabazort do՛or mez hergri: Zhats mer hanabazort do՛or mez 
aysor: Yev to՛gh mez zbardis mer, vorbes yev aysor: Yev to՛gh mez zbardis mer, vorbes yev 
mek toghoomk merots bardabanats: Yev mi՛ mek toghoomk merots bardabanats: Yev mi՛ 
danir zmez i portzootyoon: Ayl prgya՛ zmez i danir zmez i portzootyoon: Ayl prgya՛ zmez i 
chare: Zi Ko e arkayootyoon yev zorootyoon chare: Zi Ko e arkayootyoon yev zorootyoon 
yev paṙk havidyans: Amen:yev paṙk havidyans: Amen:
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* ՄԱՂԹԱՆՔ * ՄԱՂԹԱՆՔ * MAGHTANK * MAGHTANK 

Զսաղմոսերգութիւնս եւ զաղաչանս ընկալ Զսաղմոսերգութիւնս եւ զաղաչանս ընկալ 
մարդասէր Աստուած ի հաճոյս բարերար մարդասէր Աստուած ի հաճոյս բարերար 
կամաց քոց, մեր մեղացն եւ մեր բազում կամաց քոց, մեր մեղացն եւ մեր բազում 
յանցանացն թողութիւն շնորհեա՛, ի չարեաց յանցանացն թողութիւն շնորհեա՛, ի չարեաց 
փրկեա՛, ի մեղաց պահեա՛. եւ Քեզ փա՜ռք փրկեա՛, ի մեղաց պահեա՛. եւ Քեզ փա՜ռք 
յաւիտեանս։ Ամէն։յաւիտեանս։ Ամէն։

Zsaghmoserkootyoons yev zaghachans Zsaghmoserkootyoons yev zaghachans 
ŭngal martaser Asdvadz i hajooys parerar ŭngal martaser Asdvadz i hajooys parerar 
gamats kots, mer meghatsn yev mer pazoom gamats kots, mer meghatsn yev mer pazoom 
hantsanatsn toghootyoon shnorhya՛, i hantsanatsn toghootyoon shnorhya՛, i 
charyats prgya՛, i meghats bahya՛. yev Kez charyats prgya՛, i meghats bahya՛. yev Kez 
pa՜ṙk havidyans: Amen:pa՜ṙk havidyans: Amen:

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

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


