
 

Օրհ նես ցուք ըզ Տէր զի փա ռօք է փա ռա ւո րեալ:

 

Օգ նա կան ըն դու նե լի ե ղեւ

 

իմ Տէր ինձ ի փըր կու թիւն,

 

սա է իմ Աստ ուած եւ փա ռա ւո րե ցից ըզ սա:

 

Ի խա չին բե ւե ռե ցաւ եւ զդը ժո

 

խո ցն ե լոյծ ըզ բըռ նու թիւն,

 

սա է իմ Աստ ուած եւ փա ռա ւո րե ցից ըզ սա:

We shall praise the Lord, for he has triumphed gloriously.

Սկսուածք

ԱՒԱԳ ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ 

ԳՁ

The Lord became my cherished advocate for my salvation.  
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This is my God and I will glorify him! 

He was nailed to the Cross 
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and he abolished the tyranny of hell. 

This is my God and I will glorify him! 
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Որ մահ ւամբն ե լոյծ ըզ մահ եւ յա րու

 

թեամբն զնա խա հօ րըն ջըն ջեաց ըզ մեղս,

 

սա է իմ Աստ ուած եւ փա ռա ւո րե ցից ըզ սա:

 

Փառք Հօր եւ Որդ ւոյ եւ Հոգ ւոյն Սըր բոյ:

 

Զի աղ բիւ րըն կե նաց Քրիս տոս ա նա պա կան

 

մարմ նա ցաւ ի քէն կոյս ըզ մե ղըս մեր

 

բո ցա կի զեալ շի ջոյց վասն ո րոյ ըզ քեզ

By his death he abolished death, 
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and by his resurrection he erased the sin of the forefather.

ԱՒԱԳ ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ ԳՁ

This is my God and I will glorify him! 

Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.  

Փառք

For Christ, the source of life, assumed a body from you incorruptibly, O Virgin, 

incinerating our sin, he snuffed it out. 
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ան դա դար բա րե բա նես ցուք:

 

Այժմ եւ միշտ եւ յա ւի տեանս յա ւի տե նից ա մէն:

 

Զի ի քէն ցըն ծու թիւն ծը նաւ տի ե զե րաց

 

նա խա յա ւի տեան Բանն փա ռա կից Հօր

 

եւ Սուրբ Հոգ ւոյն ըզ նա ան դա դար ա ղա չեա

 

վասն ան ձանց մե րոց:

Therefore we will unceasingly sing your praise!   

Now and always and unto the ages of ages. Amen. 

Այժմ

ԱՒԱԳ ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ ԳՁ

For the Joy of the Universe was born of you,

the Word who was before the ages, 

who shares the glory of the Father and the Holy Spirit. 

Appeal to him unendingly for our sake.
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