
 

Օրհ նես ցուք ըզ Տէր

 

զի փա ռօք է փա ռա ւո րեալ:

 

Օրհ նես ցուք ըզ Տէր եւ զյաղ թող զօ րու թիւն

 

նո րա փա ռօք եր գես ցուք նը մա, զի փըր կիչ

 

եւ ա պա ւէն եւ օգ նա կան մեր է:

 

Սա է Աս տը ւած մեր որ յա թոռ

 

փա ռաց ընդ Հօր յերկ րի ե րե ւեալ տե սաք. սը մա

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

Սկսուածք

ԱՒԱԳ ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ 

ԴՁ

We shall praise the Lord 
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and we shall sing a triumphant blessing to him in glory, 

for he is our Savior and Refuge and Advocate.

This is our God, whom we witnessed,
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on the throne of glory with the Father having appeared on Earth.
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փա ռօք եր գես ցուք զի փըր կիչ

 

եւ ա պա ւէն եւ օգ նա կան մեր է:

 

Յաղ թա կան օրհ ներ գու թիւնքն որ ապ րե ցոյ ցըն

 

զԻս րա յէլ ի ձե ռաց փա րա ւո նի,

 

Քրիս տո սի փըրկ չին մե րոյ ա մե նե քեան

 

եր գես ցուք, զի փա ռա ւո րեալ է:

 

Փառք Հօր եւ Որդ ւոյ եւ Հոգ ւոյն Սըր բոյ:

Let us sing to him gloriously,

for he is our Savior and Refuge and Advocate.

ԱՒԱԳ ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ ԴՁ

All of us will sing triumphant hymns to Him,
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who rescued Israel from the hand of Pharoah, 

to Christ our Savior

for he is glorified. 

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

Փառք
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Հե ծե լու թիւ նըդ քո Քրիս տոս փըր կու թիւն ե ղեւ

 

ա զանց յե լա նե լըն քո ի կա ռըս

 

զուար ճա ցան ա րա րածք. եւ օրհ նու թեամբ

 

նոր եր գով լը ցան տի ե զերք:

 

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

 

Ե րե ւե ցար ի փըր կու թիւն նա խա հօրն Ա դա

 

մայ եւ ա ռա քե ցեր զե րի վա րըս քո քա րոզս

Your chariot ride became salvation for the nations. 

When you climbed aboard the chariot,

ԱՒԱԳ ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ ԴՁ

all creatures rejoiced

and the universe was filled with new songs of praise.

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

Այժմ

You came to save Adam the first father 

and you commissioned your cavalrymen
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աշ խար հի ա ւե տա ւոր յա րու թեանն,

 

որք ընդ հա նուր պատ մէ ին

 

ըզ միւս ան գամ քո գա լուստդ:

as heralds to proclaim your resurrection to the world.

ԱՒԱԳ ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ ԴՁ

They announced your second coming to the whole world. 
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