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ՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ԿԱՐԳՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ԿԱՐԳ HANKSDYAN GARKHANKSDYAN GARK FOR THE SOULS AT RESTFOR THE SOULS AT REST
Ողորմեա Հանգստեան ԱԿՈղորմեա Հանգստեան ԱԿ Voghormya Hanksdyan Ayp GenVoghormya Hanksdyan Ayp Gen Voghormya Hanksdyan Ayp GenVoghormya Hanksdyan Ayp Gen

Արարի՛չ Աստուած եւ Ստեղծի՛չ ազգի 
մարդկան, մի՛ անտես առներ զննջեցեալսն 
մեր, այլ հանգո՛ զհոգիս նոցա ընդ սուրբս 
Քո։

Arari՛ch Asdvadz yev Sdeghdzi՛ch azki 
martgan, mi՛ andes aṙner znnchetsyalsn mer, 
ayl hanko՛ zhokis notsa ŭnt soorps Ko:

God, Maker and Creator of the nation of 
man, do not ignore our fallen asleep, but rest 
their souls together with your saints.

Որդի՛դ Միածին, Յարութի՛ւն տիեզերաց, մի՛ 
անտես առներ զննջեցեալսն մեր, այլ հանգո՛ 
զհոգիս նոցա ընդ սուրբս Քո։

Vorti՛t Miadzin, Harootyo՛on diezerats, mi՛ 
andes aṙner znnchetsyalsn mer, ayl hanko՛ 
zhokis notsa ŭnt soorps Ko:

Only-begotten Son, Resurrection of the 
Universe, do not ignore our fallen asleep, but 
rest their souls together with your saints.

Հոգի՛դ ճշմարիտ, Մխիթարի՛չ սգաւորաց, մի՛ 
անտես առներ զննջեցեալսն մեր, այլ հանգո՛ 
զհոգիս նոցա ընդ սուրբս Քո։

Hoki՛t jshmarid, Mkhitari՛ch skavorats, mi՛ 
andes aṙner znnchetsyalsn mer, ayl hanko՛ 
zhokis notsa ŭnt soorps Ko:

True Spirit, Comforter of the bereaved, do 
not ignore our fallen asleep, but rest their 
souls together with your saints.

Աւագ օրհնութիւն ԱԿ.Զ.3 Avak Orhnootyoon Ayp Gen.6.3 Avak Orhnootyoon Ayp Gen.6.3

Հոգւոյն զքեւ հովանացեալ միայն սրբուհի՛, 
ծնար զԲանն Աստուած՝ զանճառելւոյ 
Հօր ծնունդ, եւ յայտնեցաւ միութիւն 
Երրորդութեանն։ ֍

Hokvooyn zkev hovanatsyal miayn 
srpoohi՛, dznar zPann Asdvadz՝ zanjaṙelvo 
Hor dznoont, yev haydnetsav miootyoon 
Yerrortootyann: ֍

By the Spirit overshadowing you, holy one, 
you gave birth to the word of God, born of 
the ineffable Father, and the unity of the 
Trinity was revealed. ֍

Ողորմեա Հանգստեան ԴԿ.աՈղորմեա Հանգստեան ԴԿ.ա Voghormya Hanksdyan Ta Gen.1Voghormya Hanksdyan Ta Gen.1 Voghormya Hanksdyan Ta Gen.1Voghormya Hanksdyan Ta Gen.1

Որ Թագաւորդ ես յաւիտենից, Քրիստո՛ս 
Աստուած, ընկա՛լ զծառայս Քո ի բարի եւ 
շնորհեա՛ ի յաջակողմեան Քում դասիլ։

Vor Takavort yes havidenits, Krisdo՛s 
Asdvadz, ŭnga՛l zdzaṙays Ko i pari yev 
shnorhya՛ i hachagoghmyan Koom tasil:

King of eternity, Christ God, receive your 
servants for good and grant them a place at 
your right hand.

Որ ունիս իշխանութիւն մահու եւ կենաց, 
հանգո՛ զհոգիս Քոց ծառայից եւ շնորհեա՛ ի 
յաջակողմեան Քում դասիլ։

Vor oonis ishkhanootyoon mahoo yev 
genats, hanko՛ zhokis Kots dzaṙayits yev 
shnorhya՛ i hachagoghmyan Koom tasil:

You who have reign over death and life, rest 
the souls of your serviants and grant them a 
place at your right hand.

Պատրաստեց՝ Կարապետ Ծ.Ք.
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Յորժամ կարգի աթոռ տէրութեանդ Քո, 
եւ հաստատի ատեան դատաստանին, 
յայնժամ խնայեա՛ ի ծառայս Քո եւ շնորհեա՛ 
ի յաջակողմեան Քում դասիլ։ 

Horjham garki atoṙ derootyant Ko, yev 
hasdadi adyan tadasdanin, haynjham 
khnayya՛ i dzaṙays Ko yev shnorhya՛ i 
hachagoghmyan Koom tasil:

When the throne of your kingdom and the 
court of your judgment are established, spare 
your servants and grant them a place at your 
right hand.

Աւագ Օրհնութիւն ԴԿ.ը.գ Avak Orhnootyoon Ta-Gen 8.3 Avak Orhnootyoon Ta-Gen 8.3

Ամէնօրհնեալ Աստուածամա՛յր Մարիամ, 
քերովբէական աթո՛ռ Արարչին մերոյ 
տնօրէնութեան, զոր երանեն ամենայն 
ազինք հանապազ։ ֍

Amenorhnyal Asdvadzama՛yr Mariam, 
kerovpeagan ato՛ṙ Ararchin mero 
dnorenootyan, zor yeranen amenayn azink 
hanabaz: ֍

Blessed Virgin Mary, the cherubim throne of 
the Creator under our direction, may all the 
nobles be happy forever. ֍

ՄԱՂԹԱՆՔՄԱՂԹԱՆՔ MAGHTANKMAGHTANK BIDDINGBIDDING

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:

Christ God, grant rest and mercy to the souls Christ God, grant rest and mercy to the souls 
at rest, and to us sinners grant forgiveness of at rest, and to us sinners grant forgiveness of 
sins.sins.

ՔԱՐՈԶՔԱՐՈԶ KAROZKAROZ KAROZKAROZ

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

Again for peace let us beseech the Lord.

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։

For the sake of the souls at rest let us beseech 
our Savior Christ, that he may classify them 
amonst the rightous and save us by the grace 
of his mercy.

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

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

Almighty Lord our God, save us, and have 
mercy.
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ԱՂՕԹՔԱՂՕԹՔ AGHOTKAGHOTK PRAYERPRAYER

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՛:

Lord have mercy.Lord have mercy.
Lord have mercy.Lord have mercy.
Lord have mercy.Lord have mercy.

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 վայել է 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 vayel e paṙk, 
ishkhanootyoon yev badiv ayjhm yev mishd 
yev havidyans havidenits: Amen: ֍

Christ Son of God, forebearing and 
compassionate, have compassion through 
your creative love upon the souls of your 
servants who are at rest. Remember them in 
the day of the great coming of your kingdom. 
Make them worthy of mercy, prevention, 
and release of sins. Illuminate them, 
classifying them with your saints of the 
right-hand side, for you are Lord and Creator 
of all, Judge of the living and the dead, and to 
you is befitting glory, dominion, and honor, 
now and forever and unto the ages of ages. 
Amen. ֍


