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Տօն ԱստուածածնիՏօն Աստուածածնի

ԽաղողօրհնէքԽաղողօրհնէք

Feast of the Mother of GodFeast of the Mother of God

Blessing of GrapesBlessing of Grapes

Սարկաւագ Sargavak Deacon

Տիրոջմէ խաղաղութիւն աղերսենք 
դարձեալ, ընդունէ մեր պաղատանքը, փրկէ 
մեզ եւ ողորմէ մեզի։

Dirochme khaghaghootyoon aghersenk 
tartzyal, ŭntoone mer baghadankŭ, prge 
mez yev voghorme mezi:

Again in peace let us beseech the Lord. 
May he receive our prayers, save us, and 
have mercy upon us.

Քահանայ Kahana Priest

Օրհնութիւն եւ փառք տանք Հօրը, 
Որդիին եւ Սուրբ Հոգիին, այժմ եւ միշտ եւ 
յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Orhnootyoon yev paṙk dank Horŭ, 
Vortiin yev Soorp Hokiin, ayjhm yev 
mishd yev havidyans havidenits. amen:

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

Ժողովուրդ (Շարական) Jhoghovoort (Sharagan) People (Hymn)

Փառք Սուրբ Խաչիդ. Ալէլուիա։ 
Սուրբ Գալստեանդ. Ալէլուիա։ 
Սուրբ Յարութեանդ. Ալէլուիա։

Paṙk Soorp Khachit. Alleluia: 
Soorp Kalsdyant. Alleluia: 
Soorp Harootyant. Alleluia:

Paṙk Soorp Khachit. Alleluia: 
Soorp Kalsdyant. Alleluia: 
Soorp Harootyant. Alleluia:

Նշանեցաւ առ մեզ լոյս երեսաց քոց 
եւ ետուր ուրախութիւն սրտից մերոց. 
ի պտղոյ ցորենոյ, գինւոյ եւ ձիթոյ իւրեանց 
լցուցեր զնոսա։

Nshanetsav aṙ mez looys yeresats 
kots yev edoor oorakhootyoon srdits 
merots. i bdgho tsoreno, kinvo yev tzito 
yooryants ltsootser znosa:

The light of your countenance was made 
manifest to us, you have gladdened our 
hearts, and you have filled them with 
the fruits of wheat and vine and olive.

Փառք Սուրբ Խաչիդ. Ալէլուիա։ 
Սուրբ Գալստեանդ. Ալէլուիա։ 
Սուրբ Յարութեանդ. Ալէլուիա։

Paṙk Soorp Khachit. Alleluia: 
Soorp Kalsdyant. Alleluia: 
Soorp Harootyant. Alleluia:

Glory to your Holy Cross, Alleluia. 
Your Holy Crucifixion, Alleluia. 
Your Holy Resurrection, Alleluia.

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ 
Հոգւոյն Սրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս 
յաւիտենից։ Ամէն։

Paṙk yev yergrbakootyoon Hor yev 
Vortvo yev Hokvooyn Srpo, ayjhm yev 
mishd yev havidyans havidenits: Amen:

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

Խաչն կենարար որ եղեւ մեզ փրկութիւն. 
սովաւ ամենեքեան զքեզ բարեբանեմք։

Khachn genarar vor yeghev mez 
prgootyoon. sovav amenekyan zkez 
parepanemk:

The life giving cross which became our 
salvation, with which we all glorify you.

Պատրաստեց՝ Տէր Ներսէս Աւագ Քահանայ Մանուկեան
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Որ ի Հօրէ լուսոյ լոյս ճառագայթեալ 
ի յերկրի, եւ գաւազան զօրութեան 
հաւատացելոց, սովաւ ամենեքեան զքեզ 
բարեբանեմք։

Vor i Hore looso looys jaṙakaytyal 
i hergri, yev kavazan zorootyan 
havadatselots, sovav amenekyan zkez 
parepanemk:

Light from the Father of light radiating 
upon earth, staff of power for the 
faithful, with which we all glorify you.

Որ լուսափայլ ծագմամբ հրաշափառապէս 
մեզ ցուցաւ ի յօգնութիւն ընդդէմ 
թշնամւոյն, սովաւ ամենեքեան զքեզ 
բարեբանեմք։

Vor loosapayl dzakmamp hrashapaṙabes 
mez tsootsav i hoknootyoon ŭnttem 
tshnamvooyn, sovav amenekyan zkez 
parepanemk:

O you, to help us against the enemy, you 
miraculously appeared to us in a radiant 
flash, with which we all glorify you.

Սարկաւագ Sargavak Deacon

Ալէլուիա։ Ալէլուիա։ Alleluia: Alleluia: Alleluia. Alleluia.

Նշանեցաւ առ մեզ լոյս երեսաց քոց եւ 
ետուր ուրախութիւն սրտից մերոց. ի պտղոյ 
ցորենոյ. գինւոյ եւ ձիթոյ իւրեանց լցուցեր 
զնոսա։

Nshanetsav aṙ mez looys yeresats 
kots yev yedoor oorakhootyoon srdits 
merots. i bdgho tsoreno. kinvo yev tzito 
yooryants ltsootser znosa:

The light of your countenance was made 
manifest to us, you have gladdened our 
hearts, and you have filled them with 
the fruits of wheat and vine and olive.

Ընթերցում Առակաց Գիրքէն (3.9-11)Ընթերցում Առակաց Գիրքէն (3.9-11) Ŭntertsoom Aṙagats Kirken (3.9-11)Ŭntertsoom Aṙagats Kirken (3.9-11) A reading from the Book of Proverbs A reading from the Book of Proverbs 
(3:9-11)(3:9-11)

Տէրը պատուէ քու ստացուածքովդ եւ քու 
բոլոր բերքերուդ երախայրիներով եւ քու 
շտեմարաններդ առատութիւնով պիտի 
լեցուին ու հնձաններէդ նոր գինին դուրս 
պիտի թափի։ Որդեա՛կ իմ, Տէրոջը խրատը 
մի՛ անարգեր Ու անոր յանդիմանութենէն մի՛ 
թուլնար.

Derŭ badve koo sdatsvadzkovt yev koo 
polor perkeroot yerakhayrinerov yev 
koo shdemarannert aṙadootyoonov bidi 
letsvin oo hntzanneret nor kinin toors 
bidi tapi: Vortya՛g im, Derochŭ khradŭ 
mi՛ anarker Oo anor hantimanootenen 
mi՛ toolnar.

Honor the LORD with your possessions, 
And with the firstfruits of all your 
increase so your barns will be filled with 
plenty and your vats will overflow with 
new wine. My son, do not despise the 
chastening of the LORD nor detest His 
correction.

Ընթերցում Պօղոս Առաքեալի Եբրայեցւոց Ընթերցում Պօղոս Առաքեալի Եբրայեցւոց 
Գրած Թուղթէն (6.17-7.3)Գրած Թուղթէն (6.17-7.3)

Ŭntertsoom Boghos Aṙakyali Ŭntertsoom Boghos Aṙakyali 
Yeprayetsvots Kradz Tooghten Yeprayetsvots Kradz Tooghten 

(6.17-7.3)(6.17-7.3)

A reading from the Epistle of St. Paul A reading from the Epistle of St. Paul 
to the Hebrews (6.17-7.3)to the Hebrews (6.17-7.3)

Ատոր համար, Աստուած ինք ալ 
երդումը օգտագործեց՝ իր խոստումին 
ժառանգորդներուն յստակօրէն ցոյց տալու 
համար իր որոշումին անփոփոխելի ըլլալը։

Ador hamar, Asdvadz ink al yertoomŭ 
okdakordzets՝ ir khosdoomin 
jhaṙankortneroon hsdagoren tsooyts 
daloo hamar ir voroshoomin anpopokheli 
ŭllalŭ:

17 Thus God, determining to show more 
abundantly to the heirs of promise the 
immutability of His counsel, confirmed it 
by an oath,
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Աստուած այս երկու բաները, խոստումն 
ու երդումը, որոնք անփոփոխելի են եւ 
որոնց կապակցութեամբ անկարելի է 
որ ստէ, տուաւ՝ որպէսզի մենք որ իրեն 
ապաւինեցանք՝ մեծապէս քաջալերուինք եւ 
մեզի տրուած յոյսին կառչինք։

Asdvadz ays yergoo panerŭ, khosdoomn 
oo yertoomŭ, voronk anpopokheli yen 
yev voronts gabagtsootyamp angareli 
e vor sde, dvav՝ vorbeszi menk vor iren 
abavinetsank՝ medzabes kachalervink 
yev mezi drvadz hooysin gaṙchink:

18 that by [these] two immutable things 
[his promise and oath], in which it is 
impossible for God to lie, we might have 
strong consolation, who have fled for 
refuge to lay hold of the hope set before 
us.

Այդ յոյսը մեր խարիսխն է, ապահով եւ 
անշարժ, որ կը մտնէ երկնաւոր տաճարի 
վարագոյրէն ներս, ներքին Սրբարանը,

Ayt hooysŭ mer khariskhn e, abahov yev 
ansharjh, vor gŭ mdne yergnavor dajari 
varakooyren ners, nerkin Srparanŭ,

19 This hope we have as an anchor of the 
soul, both sure and steadfast, and which 
enters the Presence behind the veil,

ուր Յիսուս մտաւ մեզմէ առաջ եւ մեզի 
համար, եւ յաւիտենական Քահանայապետ 
եղաւ, Մելքիսեդեկին պէս։

oor Hisoos mdav mezme aṙach yev mezi 
hamar, yev havidenagan Kahanayabed 
yeghav, Melkisetegin bes:

20 where the forerunner has entered 
for us, even Jesus, having become High 
Priest forever according to the order of 
Melchizedek.

Այս «Մելքիսեդեկը Սաղէմի թագաւորըն 
էր եւ բարձրեալ Աստուծոյ քահանան, 
որ Աբրահամը դիմաւորելու ելաւ, երբ 
անիկա պատերազմէն կը վերադառնար, 
թագաւորները պարտութեան մատնելէ 
ետք. եւ Մելքիսեդեկ օրհնեց Աբրահամը։

Ays «Melkisetegŭ Saghemi takavorŭn 
er yev partzryal Asdoodzo kahanan, 
vor Aprahamŭ timavoreloo yelav, yerp 
aniga baderazmen gŭ verataṙnar, 
takavornerŭ bardootyan madnele yedk. 
yev Melkiseteg orhnets Aprahamŭ:

1 For this Melchizedek, king of Salem, 
priest of the Most High God, who met 
Abraham returning from the slaughter 
of the kings and blessed him,

Իսկ Աբրահամ իր ամբողջ աւարին մէկ 
տասներորդը անոր տուաւ»։ Նախ, 
Մելքիսեդեկ անունը կը նշանակէ՝ 
արդարութեան թագաւոր։ Երկրորդ, 
Թագաւոր Սաղէմի՝ կը նշանակէ թագաւոր 
խաղաղութեան։

Isg Apraham ir ampoghch avarin 
meg dasnerortŭ anor dvav»: Nakh, 
Melkiseteg anoonŭ gŭ nshanage՝ 
artarootyan takavor: Yergrort, Takavor 
Saghemi՝ gŭ nshanage takavor 
khaghaghootyan:

2 to whom also Abraham gave a tenth 
part of all, first being translated “king 
of righteousness,” and then also king of 
Salem, meaning “king of peace,”

Մելքիսեդեկի ո՛չ հայրը յայտնի է, ո՛չ մայրը 
եւ ո՛չ ալ ծագումը. իր կեանքին ո՛չ սկիզբը 
գիտենք եւ ո՛չ ալ վախճանը։ Նման է 
Աստուծոյ Որդիին. մշտնջենական քահանայ 
է։

Melkisetegi vo՛ch hayrŭ haydni e, 
vo՛ch mayrŭ yev vo՛ch al dzakoomŭ. ir 
gyankin vo՛ch sgizpŭ kidenk yev vo՛ch 
al vakhjanŭ: Nman e Asdoodzo Vortiin. 
mshdnchenagan kahana e:

3 without father, without mother, 
without genealogy, having neither 
beginning of days nor end of life, but 
made like the Son of God, remains a 
priest continually.
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Սաղմոս (ԿԶ)Սաղմոս (ԿԶ) Saghmos (66)Saghmos (66) Psalm (66)Psalm (66)

Ալէլուիա։ Ալէլուիա։ Alleluia: Alleluia: Alleluia. Alleluia.

Աստուած ողորմեա՛ մեզ եւ օրհնեա՛ զմեզ. 
երեւեցո՛ զերեսս քո ի մեզ եւ ողորմեա՛ մեզ։

Asdvadz voghormya՛ mez yev orhnya՛ 
zmez. yerevetso՛ zeress ko i mez yev 
voghormya՛ mez:

O God have mercy upon us and bless us; 
let your countenance shine upon us and 
pity us.

Սրբոյ աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի Սրբոյ աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի 
որ ըստ Յովհաննու (15.1-8)որ ըստ Յովհաննու (15.1-8)

Srpo avedaranis Hisoosi Krisdosi vor Srpo avedaranis Hisoosi Krisdosi vor 
ŭsd Hovhannoo (15.1-8)ŭsd Hovhannoo (15.1-8)

Holy Gospel of Jesus Christ According Holy Gospel of Jesus Christ According 
to St. John (15:1-8)to St. John (15:1-8)

Ես եմ ճշմարիտ որթատունկը, եւ Հայրս 
մշակն է։

Yes yem jshmarid vortadoongŭ, yev 
Hayrs mshagn e:

1 “I am the true vine, and My Father is 
the vinedresser.

Անիկա կը կտրէ վրաս հաստատուած 
բոլոր այն ճիւղերը որոնք պտուղ չեն 
տար, իսկ բոլոր անոնք որոնք պտուղ կու 
տան՝ յօտելով կը մաքրէ, որպէսզի աւելի 
պտղաբեր ըլլան։

Aniga gŭ gdre vras hasdadvadz polor 
ayn jyoogherŭ voronk bdoogh chen 
dar, isg polor anonk voronk bdoogh goo 
dan՝ hodelov gŭ makre, vorbeszi aveli 
bdghaper ŭllan:

2 “Every branch in Me that does not 
bear fruit He takes away; and every 
branch that bears fruit He prunes, that 
it may bear more fruit.

Դուք արդէն իսկ մաքրուած էք այն խօսքին 
համար՝ որ ձեզի խօսեցայ։

Took arten isg makrvadz ek ayn khoskin 
hamar՝ vor tzezi khosetsa։

3 “You are already clean because of the 
word which I have spoken to you.

Ինծի միացած մնացէք եւ ես ձեզի միացած 
պիտի մնամ։ Ինչպէս որ ճիւղը ինք առանձին 
պտուղ չի տար՝ եթէ որթատունկին միացած 
չըլլայ, նոյնպէս ալ դուք չէք կրնար պտուղ 
տալ՝ եթէ ինծի միացած չըլլաք։

Indzi miatsadz mnatsek yev yes tzezi 
miatsadz bidi mnam: Inchbes vor 
jyooghŭ ink aṙantzin bdoogh chi dar՝ 
yete vortadoongin miatsadz chŭlla, 
nooynbes al took chek grnar bdoogh dal՝ 
yete indzi miatsadz chŭllak:

4 “Abide in Me, and I in you. As the 
branch cannot bear fruit of itself, unless 
it abides in the vine, neither can you, 
unless you abide in Me.

Ես եմ որթատունկը եւ դուք՝ ճիւղերը։ Ով որ 
ինծի միացած է եւ ես անոր՝ անիկա առատ 
պտուղ պիտի տայ, որովհետեւ առանց ինծի 
դուք ոչինչ կրնաք ընել։

Yes yem vortadoongŭ yev took՝ 
jyoogherŭ: Ov vor indzi miatsadz e yev 
yes anor՝ aniga aṙad bdoogh bidi da, 
vorovhedev aṙants indzi took vochinch 
grnak ŭnel:

5 “I am the vine, you are the branches. 
He who abides in Me, and I in him, bears 
much fruit; for without Me you can do 
nothing.

Ով որ ինծի միացած չի մնար՝ կտրուելով 
դուրս կը նետուի եւ կը չորնայ, նման 
այն ճիւղերուն՝ որ կը հաւաքեն եւ կրակը 
նետելով կ’այրեն։

Ov vor indzi miatsadz chi mnar՝ 
gdrvelov toors gŭ nedvi yev gŭ chorna, 
nman ayn jyoogheroon՝ vor gŭ havaken 
yev gragŭ nedelov g’ayren:

6 “If anyone does not abide in Me, he is 
cast out as a branch and is withered; and 
they gather them and throw them into 
the fire, and they are burned.
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Եթէ ինծի միացած մնաք եւ խօսքերս ձեր 
մէջ մնան, խնդրեցէք Աստուծմէ ինչ որ 
ուզէք եւ պիտի տայ ձեզի։

Yete indzi miatsadz mnak yev khoskers 
tzer mech mnan, khntretsek Asdoodzme 
inch vor oozek yev bidi da tzezi:

7 “If you abide in Me, and My words 
abide in you, you will ask what you 
desire, and it shall be done for you.

Իմ Հայրս կը փառաւորուի՝ երբ դուք առատ 
պտուղ տաք եւ այսպիսով իմ աշակերտներս 
ըլլաք։

Im Hayrs gŭ paṙavorvi՝ yerp took 
aṙad bdoogh dak yev aysbisov im 
ashagerdners ŭllak:

8 “By this My Father is glorified, that 
you bear much fruit; so you will be My 
disciples.”

Սարկաւագ Sargavak Deacon

Փառք քեզ Տէր Աստուած մեր։ Տիրոջմէ 
խաղաղութիւն աղերսենք դարձեալ։

Paṙk kez Der Asdvadz mer: Dirochme 
khaghaghootyoon aghersenk tartzyal:

Glory to Thee our God. Again in peace 
let us beseech the Lord.

Գոհանանք բարի Աստուծմէ, որ մեզի՝ իր 
արարածներուն առատապէս պարգեւեց 
բոյսերու եւ տունկերու պտղաբերութիւնը։

Kohanank pari Asdoodzme, vor 
mezi՝ ir araradzneroon aṙadabes 
barkevets pooyseroo yev doongeroo 
bdghaperootyoonŭ:

Let us offer thanks unto our gracious 
God who has bounteously granted us 
fruitfulness of plants and trees for the 
use of His Creatures.

Աղաղակենք նաեւ հոս մեր առջեւ 
դրուած խաղողի երախայրիքին համար, 
որպէսզի այն օրհնութեամբ որ օրհնեց իր 
արարածները օրհնէ եւ շնորհէ զանոնք 
մեզի ուտելու եւ ուրախութեան արբումի, 
ինչպէս նաեւ իր միածին Որդւոյ ձեռքով 
եւ անոր կենդանարար խաչելութեան, 
թաղման եւ յարութեան շնորհիւ հոգիներու 
եւ մարմիններու առողջութիւն պարգեւէ։ 
Բարեխօսութեամբ Սուրբ Աստուածածնին, 
որմէ մեզի տրուեցաւ կեանքի եւ 
անմահութեան պտուղը՝ Յիսուս Քրիստոս, 
ով ամենակալ Տէր, կեանք տուր եւ ողորմէ 
մեզի։

Aghaghagenk nayev hos mer aṙchev 
trvadz khaghoghi yerakhayrikin 
hamar, vorbeszi ayn orhnootyamp 
vor orhnets ir araradznerŭ orhne yev 
shnorhe zanonk mezi oodeloo yev 
oorakhootyan arpoomi, inchbes nayev 
ir miadzin Vortvo tzeṙkov yev anor 
gentanarar khachelootyan, taghman 
yev harootyan shnorhiv hokineroo yev 
marminneroo aṙoghchootyoon barkeve: 
Parekhosootyamp Soorp Asdvadzadznin, 
vorme mezi drvetsav gyanki yev 
anmahootyan bdooghŭ՝ Hisoos Krisdos, 
ov amenagal Der, gyank door yev 
voghorme mezi:

Let us pray also for the first fruit of 
cluster of grapes offered unto Him in 
this holy place; in order that with the 
blessing with which He blessed His 
Creatures, they may be unto us for food 
and drink of joyfulness, and to impart 
health to our souls and bodies through 
His only begotten Son, and His life 
giving cross and burial and resurrection, 
through the intercession of the Holy 
Mother of God, from whom was given 
unto us the fruit of life and immortality, 
namely Jesus Christ, may Almighty God 
save our lives and have mercy upon us.
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Քահանայ Kahana Priest

Խաղողի Օրհնութեան Աղօթք 
(Հատուածներ)

Khaghoghi Orhnootyan Aghotk 
(Hadvadzner)

Prayer for the Blessing of Grapes 
(Excerpts)

Աղօթք Սուրբ Ներսէս Շնորհալիի Aghotk Soorp Nerses Shnorhalii By St. Nerses the Gracious

Ով Տէր Աստուած եւ անսկիզբ Հայր, որ 
ունիս անստեղծ եւ ան մահ բնութիւն. 
ինքնագոյ եւ ամէն ինչ ոչնչութենէ 
գոյացնող, որ ստե ղծագործութեան 
երրորդ օրը հրամայեցիր երկրին բուսցնելու 
զանազան պտղատու ծառեր՝ որպէս 
աղբիւր կենդանական բնութեան սնունդի։ 
Դուն մանաւանդ մարդոց պէտքերուն 
համար եւս ստեղծեցիր ծառեր եւ ըստ Քու 
աստուածային խօսքին օրհնեցիր զանոնք 
ըսելով. «Եւ Աստուած տեսաւ որ անոնք 
բարի են եւ օրհնեց զանոնք Աստուած»։

Ov Der Asdvadz yev ansgizp Hayr, vor 
oonis ansdeghdz yev an mah pnootyoon. 
inknako yev amen inch vochnchootene 
kooyatsnogh, vor sde ghdzakordzootyan 
yerrort orŭ hramayetsir yergrin 
poostsneloo zanazan bdghadoo dzaṙer՝ 
vorbes aghpyoor gentanagan pnootyan 
snoonti: Toon manavant martots 
bedkeroon hamar yevs sdeghdzetsir 
dzaṙer yev ŭsd Koo asdvadzayin khoskin 
orhnetsir zanonk ŭselov. «Yev Asdvadz 
desav vor anonk pari yen yev orhnets 
zanonk Asdvadz»:

O Lord, Almighty God, infinite Father, 
uncreated, immortal and selfexistent, 
who did create all things from nothing; 
who on the third day of Your creation 
did command the earth to bring forth 
various fruitbearing plants to supply 
nourishment for the needs and existence 
of animal life. You did also plant 
elegant trees for the sustenance and 
enjoyment of human mortals and so 
did bestow upon them Your blessings, 
according to the Divine saying: “God saw 
the multitude were good and blessed 
them...”

Եւ հիմա Տէր, ինչպէս որ Քու առաջին 
ստեղծագործութեանդ ատեն օրհնեցիր, 
օրհնէ նաեւ քեզի նուիրուող այս տարուայ 
խաղողի առաջին բերքը՝ ըստ հին Ահարոնի 
քահանայական սովորութեան,

Yev hima Der, inchbes vor Koo aṙachin 
sdeghdzakordzootyant aden orhnetsir, 
orhne nayev kezi nvirvogh ays darva 
khaghoghi aṙachin perkŭ՝ ŭsd hin 
Aharoni kahanayagan sovorootyan,

Therefore, O Lord, as in Your first 
creation You did bless the good, now 
likewise bless the first fruits of this 
present year, these bunches of grapes 
which are donated to You according to 
the custom of the ancient priesthood of 
Aaron.

ըստ որուն դուն Մովսէսի միջոցաւ 
պատուիրեցիր Իսրայէլի ժողովուրդին՝ 
տարուան բոլոր պտուղներուն առաջին 
բերքը նուիրելու վկայութեան խորանին, 
որպիսի այդ ընծաներու միջոցաւ օրհնուի 
տարուան ամբողջ բերքը։

ŭsd voroon toon Movsesi michotsav 
badviretsir Israyeli jhoghovoortin՝ 
darvan polor bdooghneroon aṙachin 
perkŭ nvireloo vgayootyan khoranin, 
vorbisi ayt ŭndzaneroo michotsav orhnvi 
darvan ampoghch perkŭ:

And just as You commanded the 
Israelites, through Moses, to donate the 
first bearing of all their fruits, on the 
Tabernacle of witness, in order that with 
this first offering all fruits would receive 
Your blessing, so too we seek Your 
divine and spiritual blessings on these 
fruits offered this day.
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Ուրեմն այս նուիրուած պտուղին ալ 
խառնէ Քու Աստուածային հոգեւորական 
օրհնութիւնդ, որպէսզի այս նիւթական 
պտուղի ճաշակումով, ճաշակող ներս 
ստանանք քու իմանալի շնոր հիդ 
օրհնութիւնները՝ ընդունելով մաքրութիւն 
եւ մեղքերու թողութիւն, եւ դարձեալ 
արժանի ըլլանք դրախտի կենաց 
ծառի պտուղներէն ուտելու, որոնցմով 
անմահանալով Քու անմահներուդ դասին 
հետ միշտ քեզ փառաւո րենք, Որդւոյդ եւ 
Ամէնասուրբ Հոգւոյդ հետ միասին, այժմ եւ 
միշտ եւ յաւիտեանս, ամէն։ 

Ooremn ays nvirvadz bdooghin al 
khaṙne Koo Asdvadzayin hokevoragan 
orhnootyoont, vorbeszi ays nyootagan 
bdooghi jashagoomov, jashagogh 
ners sdanank koo imanali shnor 
hit orhnootyoonnerŭ՝ ŭntoonelov 
makrootyoon yev meghkeroo 
toghootyoon, yev tartzyal arjhani ŭllank 
trakhdi genats dzaṙi bdooghneren 
oodeloo, vorontsmov anmahanalov 
Koo anmahneroot tasin hed mishd kez 
paṙavo renk, Vortvooyt yev Amenasoorp 
Hokvooyt hed miasin, ayjhm yev mishd 
yev havidyans, amen: 

And through this blessed fruit we shall 
receive in our spirit the intelligible grace 
of Your blessings, earning pardon and 
remission of our mortal sins; to be also 
worthy of partaking from the Tree of 
Life which You did order the Cherubic 
regiment to protect with a flaming 
sword. And thus immortalized, we shall 
in the realm of the immortals forever 
glorify The Son and the Holy Spirit, now 
and forever. Amen.

♰ Խաղաղութիւն բոլորիդ։ ♰ Khaghaghootyoon polorit: ♰ Peace be unto all.

Աստուծոյ երկրպագենք։ Asdoodzo yergrbakenk: Let us bow down to God.

Օրհեալ ես դուն Որդի եւ Բան Աստուծոյ, 
որ ճառագայթեցար անբացատրելիօրէն 
առաջին լոյսէն ... եւ զքեզ կոչեցիր 
որթատունկ եւ քեզի հետեւողներդ՝ 
ճիւղեր իսկ Հայրդ՝ մշակ որ պիտի օրհնէր 
պտղաբեր ճիւղերը իսկ անպտուղները 
կտրէր եւ յաւիտենա կան կրակին մէջ 
նետէր։

Orhyal yes toon Vorti yev Pan Asdoodzo, 
vor jaṙakaytetsar anpatsadrelioren 
aṙachin looysen ... yev zkez gochetsir 
vortadoong yev kezi hedevoghnert՝ 
jyoogher isg Hayrt՝ mshag vor bidi 
orhner bdghaper jyoogherŭ isg 
anbdooghnerŭ gdrer yev havidena gan 
gragin mech neder:

Blessed are You, Son and Word of the 
Father, indefinable radiant of the first 
light, form and image of the invisible 
God ... who called yourself the vine and 
your followers in love the branches; 
and blessed is your Father cultivator, 
who sanctifies those who are fruitful in 
righteousness and cuts off the unfruitful 
and condemns them to the eternal fire.
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Մարգարէներու միջոցաւ դուն խաղողը 
ներկայացուցիր որպէս տրտմութեան 
լուծիչ եւ ուրախութեան պատճառ. 
«որովհետեւ գինին կ’ուրախացնէ մարդու 
հոգին», ըսաւ Սուրբ Գիրքը։ Եւ Դուն ով 
Տէր, վերջին ընթրիքին նոյն այս խաղողի 
ուրախութեան հիւթը քու աշակերտներուդ 
հրամցուցիր որպէս քու քաւիչ արիւնդ, 
որով եւ հաստատեցիր Սուրբ Պատարագի 
խորհուրդը։

Markareneroo michotsav toon 
khaghoghŭ nergayatsootsir vorbes 
drdmootyan loodzich yev oorakhootyan 
badjaṙ. «vorovhedev kinin g’oorakhatsne 
martoo hokin», ŭsav Soorp Kirkŭ: Yev 
Toon ov Der, verchin ŭntrikin nooyn 
ays khaghoghi oorakhootyan hyootŭ koo 
ashagerdneroot hramtsootsir vorbes koo 
kavich aryoont, vorov yev hasdadetsir 
Soorp Badaraki khorhoortŭ:

The juice of the grape makes the wine 
which dispels sadness and creates 
gladness, as the Holy Bible says: “Wine 
that maketh glad the heart of man.” 
And you, O Lord, on the occasion of 
your last supper, dispensed this same 
pleasuregiving wine to your disciples as 
your expiatory blood and representing 
the wisdom of the Holy spirit and thus 
you established the Sacrament of the 
Holy Eucharist, saying: “This is my 
blood which is shed for the salvation of 
the mankind.”

Արդ Տէր, Քու անուանդ փառքին տաճարին 
ընծայուող խաղողի ողկոյզները օրհնէ 
Քու սկզբնական օրհնութեամբդ եւ 
շնորհէ, որ անկէ ուտողները ստանան 
մեղքերու թողութւն եւ հոգւոյ ու մարմնի 
առողջութիւն։

Art Der, Koo anvant paṙkin dajarin 
ŭndzayvogh khaghoghi voghgooyznerŭ 
orhne Koo sgzpnagan orhnootyampt yev 
shnorhe, vor ange oodoghnerŭ sdanan 
meghkeroo toghootvn yev hokvo oo 
marmni aṙoghchootyoon:

Therefore, O Lord, bless these bunches 
of grapes which have been donated to 
Your Altar and grant remission of sins 
and spiritual and physical wellbeing to 
all who partake of this blessed offering 
with faith.

Օրհնէ նաեւ այս պտուղի նուիրատուները 
եւ շնորհէ անոնց որ այս անցաւոր 
պտուղի միջոցաւ ընդունին անմահ 
կեանքի վայելչութիւնը։ Օրհնէ նաեւ այն 
որթատունկերը որոնցմէ փրցուած են այս 
խաղողները եւ ըրէ զանոնք բարեբեր եւ 
բազմաբեղուն եւ պարարտ։

Orhne nayev ays bdooghi nviradoonerŭ 
yev shnorhe anonts vor ays antsavor 
bdooghi michotsav ŭntoonin anmah 
gyanki vayelchootyoonŭ: Orhne nayev 
ayn vortadoongerŭ vorontsme prtsvadz 
yen ays khaghoghnerŭ yev ŭre zanonk 
pareper yev pazmapeghoon yev barard:

Bless, O Lord, the vineyards and the 
vinestock from which these grapes 
came to Your Holy Church for blessing, 
making them fruitful like fertile fields.
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Տէր բոլոր այգեստանները կարկուտէ, 
սառնամանիքէ եւ տաք հովերէ, 
վնասակար միջատներէ որպէսզի մենք, քու 
արարածներդ շարունակենք վայելել անոնց 
պտուղները այս աշխարհի վրայ զոր Դուն 
մեզի տուիր եւ արժանի ըլլանք քեզի հետ 
ուտելու եւ խմելու քու Հօրդ արքայութեան 
պատիւ եւ ի փառաբանութիւն համագոյ 
Սուրբ Երրորդութեան, Հօր եւ Որդւոյ եւ 
Սուրբ Հոգւոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս 
յաւիտենից ամէն։

Der polor aykesdannerŭ gargoode, 
saṙnamanike yev dak hovere, vnasagar 
michadnere vorbeszi menk, koo 
araradznert sharoonagenk vayelel 
anonts bdooghnerŭ ays ashkharhi vra 
zor Toon mezi dvir yev arjhani ŭllank 
kezi hed oodeloo yev khmeloo koo Hort 
arkayootyan badiv yev i paṙapanootyoon 
hamako Soorp Yerrortootyan, Hor yev 
Vortvo yev Soorp Hokvo, ayjhm yev 
mishd yev havidyans havidenits amen:

O Lord, protect the vineyards and the 
farms against all kinds of accidents 
which happen because of our sinful 
acts. Keep them free of hails, frosts, 
sunburn and harmful insects, so that 
through Your bountiful mercy we may be 
deserving of sharing the product of Your 
vinestock, at Your Father’s heavenly 
table, and to glorify the Holy Trinity, the 
Father and the Son and the Holy Spirit, 
now and forever unto the ages of ages. 
Amen.

Ժողովուրդ Jhoghovoort People

Ամէն։ Ալէլուիա։ Ալէլուիա։ Ալէլուիա։ Amen: Alleluia: Alleluia: Alleluia: Amen, Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Քահանայ Kahana Priest

Օրհնեսցի եւ սրբեսցի ողկոյզս խաղողոց՝ 
նշանաւ սուրբ խաչիւս եւ սուրբ 
Աւետարանաւս եւ աւուրս շնորհիւ, 
անուամբ Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, 
այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից։ 
(Երեք անգամ կրկնէ՛։)

Օրհնեալ եւ Սուրբ թող ըլլան այս խաղողի 
ողկոյզները՝ Սուրբ Խաչին նշանով, Սուրբ 
Աւետարանով, եւ այսօրուան շնորհքովը, 
Հօրը, Որդիին եւ Սուրբ Հոգիին անունով, 
այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից։ 
(Երեք անգամ կրկնէ՛։)

Blessed and sanctified be these clusters 
of grapes, by the sign of this Holy Cross 
and by this Holy Gospel and by the grace 
of this day, in the name of the Father 
and of the Son and of the Holy Spirit, 
now and forever and unto the ages of 
ages. (Repeat thrice.)

Սարկաւագ Sargavak Deacon

Սուրբ խաչիւս աղաչեսցուք զՏէր, զի սովաւ 
փրկեսցէ զմեզ ի մեղաց, եւ կեցուսցէ 
շնորհիւ ողորմութեան իւրոյ։ Ամենակալ Տէր 
Աստուած մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա։

Սուրբ խաչին ապաւինելով աղաչենք, որ 
Տէրը անով մեզ ազատէ մեր մեղքերէն եւ իր 
ողորմութեամբը փրկէ։ Ամենակալ Տէր մեր 
Աստուածը, ողորմէ՛ մեզի եւ փրկէ՛ մեզ։

By the Holy Cross let us beseech the 
Lord that through it he may deliver us 
from our sins and save us by the grace of 
his mercy. Almighty Lord, our God, save 
us and have mercy upon us.
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Քահանայ Kahana Priest

Պահպանիչ եւ յոյս հաւատացելոց Քրիստոս 
Աստուա՛ծ մեր, պահեա՛ եւ պահպանեա՛ 
զժողովուրդս Քո ընդ հովանեաւ սուրբ եւ 
պատուական խաչիւդ Քո ի խաղաղութեան. 
փրկեա՛ յերեւելի եւ յաներեւոյթ թշնամւոյն, 
արժանաւորեա՛ գոհութեամբ փառաւորել 
զՔեզ ընդ Հօր եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյն այժմ եւ 
միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից։ Ամէն։

Քրիստոս, մեր Աստուածը, որ քեզի 
հաւատացողներուն պահապանն ես եւ 
յոյսը, Սուրբ եւ պատուական խաչիդ 
հովանիին տակ խաղաղութեան մէջ պահէ, 
պահպանէ՛ եւ օրհնէ՛ մեզ. փրկէ՝ երեւելի եւ 
աներեւոյթ թշնամիներէն, եւ արժանի ըրէ 
գոհութեամբ փառաւորելու քեզ, Հօրը եւ 
Սուրբ Հոգիին հետ միասին, այժմ եւ միշտ եւ 
յաւիտեանս յաւիտենից։ Ամէն։

O Christ our God, guardian and hope of 
all your faithful, protect and keep your 
people under the shadow of your holy 
and venerable Cross in peace. Deliver us 
from enemies visible and invisible. Make 
us worthy to thankfully glorify you with 
the Father and the Holy Spirit, now and 
always and unto the ages of ages. Amen.

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

♰ Blessed be our Lord Jesus Christ. 
Amen.

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

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

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

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

Zi ko e arkayootyoon yev zorootyoon yev 
paṙk havidyans: amen:

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

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

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

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