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Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umg

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umge

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgeb

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebu

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebun

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

A

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Al

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

All

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Alle

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allen

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allens

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allenst

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allenste

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allenstei

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allenstein

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allensteine

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allensteiner

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allensteiner 

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allensteiner S

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allensteiner St

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allensteiner Str

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allensteiner Str.

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allensteiner Str. 

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allensteiner Str. 5

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allensteiner Str. 5,

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allensteiner Str. 5, 

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allensteiner Str. 5, 5

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allensteiner Str. 5, 50

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allensteiner Str. 5, 507

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allensteiner Str. 5, 5073

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allensteiner Str. 5, 50735

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allensteiner Str. 5, 50735 

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allensteiner Str. 5, 50735 K

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allensteiner Str. 5, 50735 Kö

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allensteiner Str. 5, 50735 Köl

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allensteiner Str. 5, 50735 Köln

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allensteiner Str. 5, 50735 Köln 

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allensteiner Str. 5, 50735 Köln 
E

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allensteiner Str. 5, 50735 Köln 
E-

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allensteiner Str. 5, 50735 Köln 
E-M

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allensteiner Str. 5, 50735 Köln 
E-Ma

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allensteiner Str. 5, 50735 Köln 
E-Mai

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allensteiner Str. 5, 50735 Köln 
E-Mail

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allensteiner Str. 5, 50735 Köln 
E-Mail:

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allensteiner Str. 5, 50735 Köln 
E-Mail: 

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allensteiner Str. 5, 50735 Köln 
E-Mail: p

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allensteiner Str. 5, 50735 Köln 
E-Mail: pf

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allensteiner Str. 5, 50735 Köln 
E-Mail: pfr

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allensteiner Str. 5, 50735 Köln 
E-Mail: pfr.

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allensteiner Str. 5, 50735 Köln 
E-Mail: pfr.v

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allensteiner Str. 5, 50735 Köln 
E-Mail: pfr.va
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Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allensteiner Str. 5, 50735 Köln 
E-Mail: pfr.vah
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Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allensteiner Str. 5, 50735 Köln 
E-Mail: pfr.vahr

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allensteiner Str. 5, 50735 Köln 
E-Mail: pfr.vahri
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Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allensteiner Str. 5, 50735 Köln 
E-Mail: pfr.vahrid

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allensteiner Str. 5, 50735 Köln 
E-Mail: pfr.vahrids

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allensteiner Str. 5, 50735 Köln 
E-Mail: pfr.vahridsc
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եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allensteiner Str. 5, 50735 Köln 
E-Mail: pfr.vahridsch
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Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allensteiner Str. 5, 50735 Köln 
E-Mail: pfr.vahridsch@

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allensteiner Str. 5, 50735 Köln 
E-Mail: pfr.vahridsch@g
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Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allensteiner Str. 5, 50735 Köln 
E-Mail: pfr.vahridsch@gm

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allensteiner Str. 5, 50735 Köln 
E-Mail: pfr.vahridsch@gma

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allensteiner Str. 5, 50735 Köln 
E-Mail: pfr.vahridsch@gmai

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allensteiner Str. 5, 50735 Köln 
E-Mail: pfr.vahridsch@gmail

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allensteiner Str. 5, 50735 Köln 
E-Mail: pfr.vahridsch@gmail.

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allensteiner Str. 5, 50735 Köln 
E-Mail: pfr.vahridsch@gmail.c

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allensteiner Str. 5, 50735 Köln 
E-Mail: pfr.vahridsch@gmail.co

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allensteiner Str. 5, 50735 Köln 
E-Mail: pfr.vahridsch@gmail.com

 
 

Տէր Վահրիճ քահանայ Բաղդասարեան 
Հոգեւոր հովիւ Քէօլնի հայ համայնքի  

եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allensteiner Str. 5, 50735 Köln 
E-Mail: pfr.vahridsch@gmail.com 
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եւ շրջանների 
 

Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 
Gemeindepfarrer der  

Armenischen Gemeinde Köln und Umgebung 
 

Allensteiner Str. 5, 50735 Köln 
E-Mail: pfr.vahridsch@gmail.com 
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ՏՏՆՏՆՕՏՆՕՐՏՆՕՐՀՏՆՕՐՀՆՏՆՕՐՀՆԷՏՆՕՐՀՆԷՔՏՆՕՐՀՆԷՔ ՏՆՕՐՀՆԷՔ 
 Տարուայ ընթացքին երկու առիթներով 
Ս.Ծնունդին եւ Ս. Զատիկին հայոց տուները 
կօրհնուին՝ Տնօրհնէք կը կատարուի: 
 Մեր համայնքայիններուն կը յորդորենք 
հոգեւոր հովիւեն Տնօրհնէք պահանջել, իրեն 
հետ ժամադրուելով: 
Տնօրհնէք կատարելու գեղեցիկ սովորութիւնը 
առիթ մըն է ձեր եկեղեցականին հետ շփվելու, 
զինքը մոտէն ճանչնալու, ձեր հոգսերը անոր 
ներկայացնելու, եկեղեցական հարցեր տալու 
եւ վերջապես ստանալու իր օրհնութիւնը: 
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Haussegnung (Dunorhnek) 
Mindestens zweimal im Jahr, zu Weihnachten 
und zu Ostern, ist es ein traditioneller Brauch, 
die Wohnungen segnen zu lassen. 
Wir empfehlen unseren Gemeindemitgliedern, 
vom Gemeindepfarrer die Haussegnung zu 
erbitten. 
Dieser traditioneller Brauch ist ein guter Anlass, 
mit ihren Seelsorger in Kontakt zu treten, ihn 
näher kennen zu lernen, ihm ihre Anliegen 
vorzutragen, religiöse Fragen zu klären und 
schließlich seinen Segen zu empfangen. 
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 Katholik

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholiko

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos 

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos A

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Al

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos All

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Alle

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller 

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller A

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Ar

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Arm

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Arme

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armen

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armeni

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenie

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier 
 Ս

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

Սբ

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

Սբ.

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

Սբ. 

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

Սբ. Պ

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

Սբ. Պա

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

Սբ. Պատ

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

Սբ. Պատա

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

Սբ. Պատար

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

Սբ. Պատարա

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

Սբ. Պատարագ

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

Սբ. Պատարագ 

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

Սբ. Պատարագ /

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

Սբ. Պատարագ / 

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

Սբ. Պատարագ / H

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

Սբ. Պատարագ / Hl

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

Սբ. Պատարագ / Hl.

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

Սբ. Պատարագ / Hl. 

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

Սբ. Պատարագ / Hl. L

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

Սբ. Պատարագ / Hl. Li

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

Սբ. Պատարագ / Hl. Lit

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

Սբ. Պատարագ / Hl. Litu

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

Սբ. Պատարագ / Hl. Litur

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturg

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgi

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 1

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 16

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 16:

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 16:0

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 16:00

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 16:00 

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 16:00 U

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 16:00 Uh

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 16:00 Uhr

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 16:00 Uhr 

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 16:00 Uhr  

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 16:00 Uhr  
 
11.02.18  Բ

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 16:00 Uhr  

Բո

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 16:00 Uhr  

Բու

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 16:00 Uhr  

Բուն

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 16:00 Uhr  

Բուն 

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 16:00 Uhr  

Բուն Բ

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 16:00 Uhr  

Բուն Բա

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 16:00 Uhr  

Բուն Բար

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 16:00 Uhr  

Բուն Բարե

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 16:00 Uhr  

Բուն Բարեկ

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 16:00 Uhr  

Բուն Բարեկե

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 16:00 Uhr  

Բուն Բարեկեն

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 16:00 Uhr  

Բուն Բարեկենդ

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 16:00 Uhr  

Բուն Բարեկենդա

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 16:00 Uhr  

Բուն Բարեկենդան

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 16:00 Uhr  

Բուն Բարեկենդան 
S

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 16:00 Uhr  

Բուն Բարեկենդան
So

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 16:00 Uhr  

Բուն Բարեկենդան
Son

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 16:00 Uhr  

Բուն Բարեկենդան
Sonn

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 16:00 Uhr  

Բուն Բարեկենդան
Sonnt

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 16:00 Uhr  

Բուն Բարեկենդան
Sonnta

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 16:00 Uhr  

Բուն Բարեկենդան
Sonntag

 Տ.Տ. Գարեգին Բ Սրբազնագոյն 
 Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց 

 Namenstag  S. H. Karekin II,  
 Katholikos Aller Armenier

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 16:00 Uhr  

Բուն Բարեկենդան
Sonntag Beginn der Großen Fastenzeit vor Ostern 
ԿԿիԿիրԿիրաԿիրակԿիրակիԿիրակի Ժամերգութիւն/Morgenandacht 10:00Uhr  
 ՍՍբՍբ.Սբ. Սբ. ՊՍբ. ՊաՍբ. ՊատՍբ. ՊատաՍբ. ՊատարՍբ. ՊատարաՍբ. ՊատարագՍբ. Պատարագ Սբ. Պատարագ /Սբ. Պատարագ / Սբ. Պատարագ / HՍբ. Պատարագ / HlՍբ. Պատարագ / Hl.Սբ. Պատարագ / Hl. Սբ. Պատարագ / Hl. LՍբ. Պատարագ / Hl. LiՍբ. Պատարագ / Hl. LitՍբ. Պատարագ / Hl. LituՍբ. Պատարագ / Hl. LiturՍբ. Պատարագ / Hl. LiturgՍբ. Պատարագ / Hl. LiturgiՍբ. Պատարագ / Hl. LiturgieՍբ. Պատարագ / Hl. Liturgie Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 1Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:0Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 UՍբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 UhՍբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 UhrՍբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 
13.02.18  Ն

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նա

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախ

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախա

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատ

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօ

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօն

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնա

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տ

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տե

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեա

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառ

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառն

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառնը

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառնըն

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառնընդ

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառնընդա

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառնընդառ

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառնընդառա

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառնընդառաջ

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառնընդառաջի

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառնընդառաջի 

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառնընդառաջի  

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառնընդառաջի  
D

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառնընդառաջի  
Di

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառնընդառաջի  
Die

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառնընդառաջի  
Dien

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառնընդառաջի  
Diens

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառնընդառաջի  
Dienst

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառնընդառաջի  
Diensta

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառնընդառաջի  
Dienstag

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառնընդառաջի  
Dienstag 

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառնընդառաջի  
Dienstag V

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառնընդառաջի  
Dienstag Vo

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառնընդառաջի  
Dienstag Vor

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառնընդառաջի  
Dienstag Vora

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառնընդառաջի  
Dienstag Vorab

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառնընդառաջի  
Dienstag Vorabe

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառնընդառաջի  
Dienstag Voraben

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառնընդառաջի  
Dienstag Vorabend

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառնընդառաջի  
Dienstag Vorabend 

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառնընդառաջի  
Dienstag Vorabend z

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառնընդառաջի  
Dienstag Vorabend zu

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառնընդառաջի  
Dienstag Vorabend zum

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառնընդառաջի  
Dienstag Vorabend zum 

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառնընդառաջի  
Dienstag Vorabend zum F

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառնընդառաջի  
Dienstag Vorabend zum Fe

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառնընդառաջի  
Dienstag Vorabend zum Fes

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառնընդառաջի  
Dienstag Vorabend zum Fest

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառնընդառաջի  
Dienstag Vorabend zum Fest 

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառնընդառաջի  
Dienstag Vorabend zum Fest d

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառնընդառաջի  
Dienstag Vorabend zum Fest de

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառնընդառաջի  
Dienstag Vorabend zum Fest der

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառնընդառաջի  
Dienstag Vorabend zum Fest der 

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառնընդառաջի  
Dienstag Vorabend zum Fest der D

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառնընդառաջի  
Dienstag Vorabend zum Fest der Da

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառնընդառաջի  
Dienstag Vorabend zum Fest der Dar

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառնընդառաջի  
Dienstag Vorabend zum Fest der Dars

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառնընդառաջի  
Dienstag Vorabend zum Fest der Darst

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառնընդառաջի  
Dienstag Vorabend zum Fest der Darste

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառնընդառաջի  
Dienstag Vorabend zum Fest der Darstel

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառնընդառաջի  
Dienstag Vorabend zum Fest der Darstell

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառնընդառաջի  
Dienstag Vorabend zum Fest der Darstellu

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառնընդառաջի  
Dienstag Vorabend zum Fest der Darstellun

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառնընդառաջի  
Dienstag Vorabend zum Fest der Darstellung

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառնընդառաջի  
Dienstag Vorabend zum Fest der Darstellung 

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառնընդառաջի  
Dienstag Vorabend zum Fest der Darstellung J

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառնընդառաջի  
Dienstag Vorabend zum Fest der Darstellung Je

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառնընդառաջի  
Dienstag Vorabend zum Fest der Darstellung Jes

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառնընդառաջի  
Dienstag Vorabend zum Fest der Darstellung Jesu

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառնընդառաջի  
Dienstag Vorabend zum Fest der Darstellung Jesu 

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

Նախատօնակ Տեառնընդառաջի  
Dienstag Vorabend zum Fest der Darstellung Jesu 
ԵԵրԵրեԵրեքԵրեքշԵրեքշաԵրեքշաբԵրեքշաբթԵրեքշաբթիԵրեքշաբթի Երեքշաբթի  Երեքշաբթի   Երեքշաբթի   iԵրեքշաբթի   imԵրեքշաբթի   im Երեքշաբթի   im TԵրեքշաբթի   im TeԵրեքշաբթի   im TemԵրեքշաբթի   im TempԵրեքշաբթի   im TempeԵրեքշաբթի   im TempelԵրեքշաբթի   im Tempel Երեքշաբթի   im Tempel  Երեքշաբթի   im Tempel   Երեքշաբթի   im Tempel    Երեքշաբթի   im Tempel     Երեքշաբթի   im Tempel         
 Նորապսակներու օրհնութեան կարգ 
                Segnung der Neuvermählten 19:00 Uhr  
 
21.02.18   Հսկում / Vesper 19:00 Uhr 
M

   
Mi

   
Mit

   
Mitt

   
Mittw

   
Mittwo

   
Mittwoc

   
Mittwoch

   
Mittwoch 

   
Mittwoch 
ՉՉոՉորՉորեՉորեքՉորեքշՉորեքշաՉորեքշաբՉորեքշաբթՉորեքշաբթիՉորեքշաբթի Չորեքշաբթի 
 
25.02.18  ԱԱնԱնաԱնառԱնառաԱնառակԱնառակիԱնառակի Անառակի ԿԱնառակի ԿիԱնառակի ԿիրԱնառակի ԿիրաԱնառակի ԿիրակԱնառակի ԿիրակիԱնառակի Կիրակի 
S

Անառակի Կիրակի
So

Անառակի Կիրակի
Son

Անառակի Կիրակի
Sonn

Անառակի Կիրակի
Sonnt

Անառակի Կիրակի
Sonnta

Անառակի Կիրակի
Sonntag

Անառակի Կիրակի
Sonntag Sonntag des verlorenen Sohnes 
ԿԿիԿիրԿիրաԿիրակԿիրակիԿիրակի Կիրակի  Կիրակի   Կիրակի    Կիրակի    Ժամերգութիւն/Morgenandacht 10:00Uhr  
 ՍՍբՍբ.Սբ. Սբ. ՊՍբ. ՊաՍբ. ՊատՍբ. ՊատաՍբ. ՊատարՍբ. ՊատարաՍբ. ՊատարագՍբ. Պատարագ Սբ. Պատարագ /Սբ. Պատարագ / Սբ. Պատարագ / HՍբ. Պատարագ / HlՍբ. Պատարագ / Hl.Սբ. Պատարագ / Hl. Սբ. Պատարագ / Hl. LՍբ. Պատարագ / Hl. LiՍբ. Պատարագ / Hl. LitՍբ. Պատարագ / Hl. LituՍբ. Պատարագ / Hl. LiturՍբ. Պատարագ / Hl. LiturgՍբ. Պատարագ / Hl. LiturgiՍբ. Պատարագ / Hl. LiturgieՍբ. Պատարագ / Hl. Liturgie Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 1Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:0Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 UՍբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 UhՍբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 UhrՍբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 
28.02.18 Հսկում / Vesper 19:00 Uhr  
M

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

Mi

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

Mit

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

Mitt

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

Mittw

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

Mittwo

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

Mittwoc

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

Mittwoch

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

Mittwoch 

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

Mittwoch 
ՉՉոՉորՉորեՉորեքՉորեքշՉորեքշաՉորեքշաբՉորեքշաբթՉորեքշաբթիՉորեքշաբթի Չորեքշաբթի 
 
 

 

ՅՅՈՅՈՒՅՈՒՆՅՈՒՆՈՅՈՒՆՈՒՅՈՒՆՈՒԱՅՈՒՆՈՒԱՐՅՈՒՆՈՒԱՐ ՅՈՒՆՈՒԱՐ /ՅՈՒՆՈՒԱՐ / ՅՈՒՆՈՒԱՐ / JՅՈՒՆՈՒԱՐ / JAՅՈՒՆՈՒԱՐ / JANՅՈՒՆՈՒԱՐ / JANUՅՈՒՆՈՒԱՐ / JANUAՅՈՒՆՈՒԱՐ / JANUARՅՈՒՆՈՒԱՐ / JANUAR ՅՈՒՆՈՒԱՐ / JANUAR 
 
01.01.18 Տ
 

 Տա
 

 Տար
 

 Տարե
 

 Տարեմ
 

 Տարեմո
 

 Տարեմու
 

 Տարեմուտ
 

 Տարեմուտ 
 

 Տարեմուտ /
 

 Տարեմուտ / 
 

 Տարեմուտ / N
 

 Տարեմուտ / Ne
 

 Տարեմուտ / Neu
 

 Տարեմուտ / Neuj
 

 Տարեմուտ / Neuja
 

 Տարեմուտ / Neujah
 

 Տարեմուտ / Neujahr
 

 Տարեմուտ / Neujahr 
 

 Տարեմուտ / Neujahr  

 
 Տարեմուտ / Neujahr  

 

 
 Տարեմուտ / Neujahr  

 Նռնօրհնէք/Granatapfelweihe 
M

 
 Տարեմուտ / Neujahr  

 
Mo

 
 Տարեմուտ / Neujahr  

 
Mon

 
 Տարեմուտ / Neujahr  

 
Mont

 
 Տարեմուտ / Neujahr  

 
Monta

 
 Տարեմուտ / Neujahr  

 
Montag

 
 Տարեմուտ / Neujahr  

 
Montag 

 
 Տարեմուտ / Neujahr  

 
Montag Ս

 
 Տարեմուտ / Neujahr  

 
Montag Սբ

 
 Տարեմուտ / Neujahr  

 
Montag Սբ.

 
 Տարեմուտ / Neujahr  

 
Montag Սբ. 

 
 Տարեմուտ / Neujahr  

 
Montag Սբ. Պ

 
 Տարեմուտ / Neujahr  

 
Montag Սբ. Պա

 
 Տարեմուտ / Neujahr  

 
Montag Սբ. Պատ

 
 Տարեմուտ / Neujahr  

 
Montag Սբ. Պատա

 
 Տարեմուտ / Neujahr  

 
Montag Սբ. Պատար

 
 Տարեմուտ / Neujahr  

 
Montag Սբ. Պատարա

 
 Տարեմուտ / Neujahr  

 
Montag Սբ. Պատարագ

 
 Տարեմուտ / Neujahr  

 
Montag Սբ. Պատարագ 

 
 Տարեմուտ / Neujahr  

 
Montag Սբ. Պատարագ /

 
 Տարեմուտ / Neujahr  

 
Montag Սբ. Պատարագ / 

 
 Տարեմուտ / Neujahr  

 
Montag Սբ. Պատարագ / H

 
 Տարեմուտ / Neujahr  

 
Montag Սբ. Պատարագ / Hl

 
 Տարեմուտ / Neujahr  

 
Montag Սբ. Պատարագ / Hl.

 
 Տարեմուտ / Neujahr  

 
Montag Սբ. Պատարագ / Hl. 

 
 Տարեմուտ / Neujahr  

 
Montag Սբ. Պատարագ / Hl. L

 
 Տարեմուտ / Neujahr  

 
Montag Սբ. Պատարագ / Hl. Li

 
 Տարեմուտ / Neujahr  

 
Montag Սբ. Պատարագ / Hl. Lit

 
 Տարեմուտ / Neujahr  

 
Montag Սբ. Պատարագ / Hl. Litu

 
 Տարեմուտ / Neujahr  

 
Montag Սբ. Պատարագ / Hl. Litur

 
 Տարեմուտ / Neujahr  

 
Montag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturg

 
 Տարեմուտ / Neujahr  

 
Montag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgi

 
 Տարեմուտ / Neujahr  

 
Montag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie

 
 Տարեմուտ / Neujahr  

 
Montag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 

 
 Տարեմուտ / Neujahr  

 
Montag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 1

 
 Տարեմուտ / Neujahr  

 
Montag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 12

 
 Տարեմուտ / Neujahr  

 
Montag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 12:

 
 Տարեմուտ / Neujahr  

 
Montag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 12:0

 
 Տարեմուտ / Neujahr  

 
Montag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 12:00

 
 Տարեմուտ / Neujahr  

 
Montag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 12:00U

 
 Տարեմուտ / Neujahr  

 
Montag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 12:00Uh

 
 Տարեմուտ / Neujahr  

 
Montag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 12:00Uhr

 
 Տարեմուտ / Neujahr  

 
Montag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 12:00Uhr 

 
 Տարեմուտ / Neujahr  

 
Montag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 12:00Uhr 
ԵԵրԵրկԵրկոԵրկուԵրկուշԵրկուշաԵրկուշաբԵրկուշաբթԵրկուշաբթիԵրկուշաբթի Երկուշաբթի 
 
05.01.18 Ճ Ճր Ճրա Ճրագ Ճրագա Ճրագալ Ճրագալո Ճրագալոյ Ճրագալոյց Ճրագալոյց  Ճրագալոյց Ս Ճրագալոյց Ս. Ճրագալոյց Ս.  Ճրագալոյց Ս. Ծ Ճրագալոյց Ս. Ծն Ճրագալոյց Ս. Ծնն Ճրագալոյց Ս. Ծննդ Ճրագալոյց Ս. Ծննդե Ճրագալոյց Ս. Ծննդեա Ճրագալոյց Ս. Ծննդեան Ճրագալոյց Ս. Ծննդեան  Ճրագալոյց Ս. Ծննդեան / Ճրագալոյց Ս. Ծննդեան /  Ճրագալոյց Ս. Ծննդեան / H Ճրագալոյց Ս. Ծննդեան / Hl Ճրագալոյց Ս. Ծննդեան / Hl. Ճրագալոյց Ս. Ծննդեան / Hl.  Ճրագալոյց Ս. Ծննդեան / Hl. A Ճրագալոյց Ս. Ծննդեան / Hl. Ab Ճրագալոյց Ս. Ծննդեան / Hl. Abe Ճրագալոյց Ս. Ծննդեան / Hl. Aben Ճրագալոյց Ս. Ծննդեան / Hl. Abend Ճրագալոյց Ս. Ծննդեան / Hl. Abend  Ճրագալոյց Ս. Ծննդեան / Hl. Abend 

Ո

 Ճրագալոյց Ս. Ծննդեան / Hl. Abend 

Ու

 Ճրագալոյց Ս. Ծննդեան / Hl. Abend 

Ուր

 Ճրագալոյց Ս. Ծննդեան / Hl. Abend 

Ուրբ

 Ճրագալոյց Ս. Ծննդեան / Hl. Abend 

Ուրբա

 Ճրագալոյց Ս. Ծննդեան / Hl. Abend 

Ուրբաթ

 Ճրագալոյց Ս. Ծննդեան / Hl. Abend 

Ուրբաթ Երեկոյեան Ժամերգութիւն  
FFrFreFreiFreitFreitaFreitagFreitag եւ ընթերցուածներ 
 Abendandacht und Lesungen 16:00 Uhr  
 ՍՍբՍբ.Սբ. Սբ. ՊՍբ. ՊաՍբ. ՊատՍբ. ՊատաՍբ. ՊատարՍբ. ՊատարաՍբ. ՊատարագՍբ. Պատարագ Սբ. Պատարագ /Սբ. Պատարագ / Սբ. Պատարագ / HՍբ. Պատարագ / HlՍբ. Պատարագ / Hl.Սբ. Պատարագ / Hl. Սբ. Պատարագ / Hl. LՍբ. Պատարագ / Hl. LiՍբ. Պատարագ / Hl. LitՍբ. Պատարագ / Hl. LituՍբ. Պատարագ / Hl. LiturՍբ. Պատարագ / Hl. LiturgՍբ. Պատարագ / Hl. LiturgiՍբ. Պատարագ / Hl. LiturgieՍբ. Պատարագ / Hl. Liturgie Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 1Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:0Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:00Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:00 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:00 UՍբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:00 UhՍբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:00 UhrՍբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:00 Uhr 

 
Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:00 Uhr

 
0

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:00 Uhr
 
06

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:00 Uhr
 
06.

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:00 Uhr
 
06.0

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:00 Uhr
 
06.01

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:00 Uhr
 
06.01.

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:00 Uhr
 
06.01.1

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:00 Uhr
 
06.01.18

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:00 Uhr
 
06.01.18 

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:00 Uhr
 
06.01.18  

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:00 Uhr
 
06.01.18  Ս

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:00 Uhr
 
06.01.18  ՍԲ

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:00 Uhr
 
06.01.18  ՍԲ.

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:00 Uhr
 
06.01.18  ՍԲ. 

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:00 Uhr
 
06.01.18  ՍԲ. Ծ

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:00 Uhr
 
06.01.18  ՍԲ. ԾՆ

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:00 Uhr
 
06.01.18  ՍԲ. ԾՆՈ

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:00 Uhr
 
06.01.18  ՍԲ. ԾՆՈՒ

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:00 Uhr
 
06.01.18  ՍԲ. ԾՆՈՒՆ

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:00 Uhr
 
06.01.18  ՍԲ. ԾՆՈՒՆԴ

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:00 Uhr
 
06.01.18  ՍԲ. ԾՆՈՒՆԴ 

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:00 Uhr
 
06.01.18  ՍԲ. ԾՆՈՒՆԴ /

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:00 Uhr
 
06.01.18  ՍԲ. ԾՆՈՒՆԴ / 

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:00 Uhr
 
06.01.18  ՍԲ. ԾՆՈՒՆԴ / W

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:00 Uhr
 
06.01.18  ՍԲ. ԾՆՈՒՆԴ / WE

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:00 Uhr
 
06.01.18  ՍԲ. ԾՆՈՒՆԴ / WEI

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:00 Uhr
 
06.01.18  ՍԲ. ԾՆՈՒՆԴ / WEIH

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:00 Uhr
 
06.01.18  ՍԲ. ԾՆՈՒՆԴ / WEIHN

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:00 Uhr
 
06.01.18  ՍԲ. ԾՆՈՒՆԴ / WEIHNA

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:00 Uhr
 
06.01.18  ՍԲ. ԾՆՈՒՆԴ / WEIHNAC

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:00 Uhr
 
06.01.18  ՍԲ. ԾՆՈՒՆԴ / WEIHNACH

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:00 Uhr
 
06.01.18  ՍԲ. ԾՆՈՒՆԴ / WEIHNACHT

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:00 Uhr
 
06.01.18  ՍԲ. ԾՆՈՒՆԴ / WEIHNACHTE

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:00 Uhr
 
06.01.18  ՍԲ. ԾՆՈՒՆԴ / WEIHNACHTEN

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:00 Uhr
 
06.01.18  ՍԲ. ԾՆՈՒՆԴ / WEIHNACHTEN 

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:00 Uhr
 
06.01.18  ՍԲ. ԾՆՈՒՆԴ / WEIHNACHTEN 
S

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:00 Uhr
 
06.01.18  ՍԲ. ԾՆՈՒՆԴ / WEIHNACHTEN 
Sa

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:00 Uhr
 
06.01.18  ՍԲ. ԾՆՈՒՆԴ / WEIHNACHTEN 
Sam

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:00 Uhr
 
06.01.18  ՍԲ. ԾՆՈՒՆԴ / WEIHNACHTEN 
Sams

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:00 Uhr
 
06.01.18  ՍԲ. ԾՆՈՒՆԴ / WEIHNACHTEN 
Samst

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:00 Uhr
 
06.01.18  ՍԲ. ԾՆՈՒՆԴ / WEIHNACHTEN 
Samsta

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:00 Uhr
 
06.01.18  ՍԲ. ԾՆՈՒՆԴ / WEIHNACHTEN 
Samstag

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:00 Uhr
 
06.01.18  ՍԲ. ԾՆՈՒՆԴ / WEIHNACHTEN 
Samstag Ժամերգութիւն/Morgenandacht 9:30Uhr  
ՇՇաՇաբՇաբաՇաբաթՇաբաթ ՍՇաբաթ ՍբՇաբաթ Սբ.Շաբաթ Սբ. Շաբաթ Սբ. ՊՇաբաթ Սբ. ՊաՇաբաթ Սբ. ՊատՇաբաթ Սբ. ՊատաՇաբաթ Սբ. ՊատարՇաբաթ Սբ. ՊատարաՇաբաթ Սբ. ՊատարագՇաբաթ Սբ. Պատարագ Շաբաթ Սբ. Պատարագ /Շաբաթ Սբ. Պատարագ / Շաբաթ Սբ. Պատարագ / HՇաբաթ Սբ. Պատարագ / HlՇաբաթ Սբ. Պատարագ / Hl.Շաբաթ Սբ. Պատարագ / Hl. Շաբաթ Սբ. Պատարագ / Hl. LՇաբաթ Սբ. Պատարագ / Hl. LiՇաբաթ Սբ. Պատարագ / Hl. LitՇաբաթ Սբ. Պատարագ / Hl. LituՇաբաթ Սբ. Պատարագ / Hl. LiturՇաբաթ Սբ. Պատարագ / Hl. LiturgՇաբաթ Սբ. Պատարագ / Hl. LiturgiՇաբաթ Սբ. Պատարագ / Hl. LiturgieՇաբաթ Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie Շաբաթ Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 1Շաբաթ Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10Շաբաթ Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10:Շաբաթ Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10:3Շաբաթ Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10:30Շաբաթ Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10:30 Շաբաթ Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10:30 UՇաբաթ Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10:30 UhՇաբաթ Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10:30 UhrՇաբաթ Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10:30 Uhr  
 
07.01.18  ՅՅիՅիշՅիշաՅիշատՅիշատաՅիշատակՅիշատակ Յիշատակ ՄՅիշատակ ՄեՅիշատակ ՄեռՅիշատակ ՄեռեՅիշատակ ՄեռելՅիշատակ ՄեռելոՅիշատակ ՄեռելոցՅիշատակ Մեռելոց Յիշատակ Մեռելոց /Յիշատակ Մեռելոց / Յիշատակ Մեռելոց / TՅիշատակ Մեռելոց / ToՅիշատակ Մեռելոց / TotՅիշատակ Մեռելոց / ToteՅիշատակ Մեռելոց / TotenՅիշատակ Մեռելոց / TotengՅիշատակ Մեռելոց / TotengeՅիշատակ Մեռելոց / TotengedՅիշատակ Մեռելոց / TotengedeՅիշատակ Մեռելոց / TotengedenՅիշատակ Մեռելոց / TotengedenkՅիշատակ Մեռելոց / TotengedenkeՅիշատակ Մեռելոց / TotengedenkenՅիշատակ Մեռելոց / Totengedenken 
S

Յիշատակ Մեռելոց / Totengedenken
So

Յիշատակ Մեռելոց / Totengedenken
Son

Յիշատակ Մեռելոց / Totengedenken
Sonn

Յիշատակ Մեռելոց / Totengedenken
Sonnt

Յիշատակ Մեռելոց / Totengedenken
Sonnta

Յիշատակ Մեռելոց / Totengedenken
Sonntag

Յիշատակ Մեռելոց / Totengedenken
Sonntag Ս

Յիշատակ Մեռելոց / Totengedenken
Sonntag Սբ

Յիշատակ Մեռելոց / Totengedenken
Sonntag Սբ.

Յիշատակ Մեռելոց / Totengedenken
Sonntag Սբ. 

Յիշատակ Մեռելոց / Totengedenken
Sonntag Սբ. Պ

Յիշատակ Մեռելոց / Totengedenken
Sonntag Սբ. Պա

Յիշատակ Մեռելոց / Totengedenken
Sonntag Սբ. Պատ

Յիշատակ Մեռելոց / Totengedenken
Sonntag Սբ. Պատա

Յիշատակ Մեռելոց / Totengedenken
Sonntag Սբ. Պատար

Յիշատակ Մեռելոց / Totengedenken
Sonntag Սբ. Պատարա

Յիշատակ Մեռելոց / Totengedenken
Sonntag Սբ. Պատարագ

Յիշատակ Մեռելոց / Totengedenken
Sonntag Սբ. Պատարագ 

Յիշատակ Մեռելոց / Totengedenken
Sonntag Սբ. Պատարագ  

Յիշատակ Մեռելոց / Totengedenken
Sonntag Սբ. Պատարագ  ե

Յիշատակ Մեռելոց / Totengedenken
Sonntag Սբ. Պատարագ  եւ

Յիշատակ Մեռելոց / Totengedenken
Sonntag Սբ. Պատարագ  եւ 

Յիշատակ Մեռելոց / Totengedenken
Sonntag Սբ. Պատարագ  եւ Հ

Յիշատակ Մեռելոց / Totengedenken
Sonntag Սբ. Պատարագ  եւ Հո

Յիշատակ Մեռելոց / Totengedenken
Sonntag Սբ. Պատարագ  եւ Հոգ

Յիշատակ Մեռելոց / Totengedenken
Sonntag Սբ. Պատարագ  եւ Հոգե

Յիշատակ Մեռելոց / Totengedenken
Sonntag Սբ. Պատարագ  եւ Հոգեհ

Յիշատակ Մեռելոց / Totengedenken
Sonntag Սբ. Պատարագ  եւ Հոգեհա

Յիշատակ Մեռելոց / Totengedenken
Sonntag Սբ. Պատարագ  եւ Հոգեհան

Յիշատակ Մեռելոց / Totengedenken
Sonntag Սբ. Պատարագ  եւ Հոգեհանգ

Յիշատակ Մեռելոց / Totengedenken
Sonntag Սբ. Պատարագ  եւ Հոգեհանգի

Յիշատակ Մեռելոց / Totengedenken
Sonntag Սբ. Պատարագ  եւ Հոգեհանգիս

Յիշատակ Մեռելոց / Totengedenken
Sonntag Սբ. Պատարագ  եւ Հոգեհանգիստ

Յիշատակ Մեռելոց / Totengedenken
Sonntag Սբ. Պատարագ  եւ Հոգեհանգիստ 

Յիշատակ Մեռելոց / Totengedenken
Sonntag Սբ. Պատարագ  եւ Հոգեհանգիստ 
ԿԿիԿիրԿիրաԿիրակԿիրակիԿիրակի Կիրակի HԿիրակի HlԿիրակի Hl.Կիրակի Hl. Կիրակի Hl. LԿիրակի Hl. LiԿիրակի Hl. LitԿիրակի Hl. LituԿիրակի Hl. LiturԿիրակի Hl. LiturgԿիրակի Hl. LiturgiԿիրակի Hl. LiturgieԿիրակի Hl. Liturgie Կիրակի Hl. Liturgie uԿիրակի Hl. Liturgie unԿիրակի Hl. Liturgie undԿիրակի Hl. Liturgie und Կիրակի Hl. Liturgie und SԿիրակի Hl. Liturgie und SeԿիրակի Hl. Liturgie und SeeԿիրակի Hl. Liturgie und SeelԿիրակի Hl. Liturgie und SeeleԿիրակի Hl. Liturgie und SeelenԿիրակի Hl. Liturgie und SeelenmԿիրակի Hl. Liturgie und SeelenmeԿիրակի Hl. Liturgie und SeelenmesԿիրակի Hl. Liturgie und SeelenmessԿիրակի Hl. Liturgie und SeelenmesseԿիրակի Hl. Liturgie und Seelenmesse Կիրակի Hl. Liturgie und Seelenmesse 1Կիրակի Hl. Liturgie und Seelenmesse 10Կիրակի Hl. Liturgie und Seelenmesse 10:Կիրակի Hl. Liturgie und Seelenmesse 10:0Կիրակի Hl. Liturgie und Seelenmesse 10:00Կիրակի Hl. Liturgie und Seelenmesse 10:00 Կիրակի Hl. Liturgie und Seelenmesse 10:00 UԿիրակի Hl. Liturgie und Seelenmesse 10:00 UhԿիրակի Hl. Liturgie und Seelenmesse 10:00 UhrԿիրակի Hl. Liturgie und Seelenmesse 10:00 Uhr Կիրակի Hl. Liturgie und Seelenmesse 10:00 Uhr 
 Այցելութիւն գերեզմանատուն 
 Gräbersegnung          
 Chorweiler 12:30 Uhr 
 Lehmbacher Weg 15:00 Uhr 
 
14.01.18  Ժամերգութիւն/Morgenandacht 10:00Uhr  
SSoSonSonnSonntSonntaSonntagSonntag ՍSonntag ՍբSonntag Սբ.Sonntag Սբ. Sonntag Սբ. ՊSonntag Սբ. ՊաSonntag Սբ. ՊատSonntag Սբ. ՊատաSonntag Սբ. ՊատարSonntag Սբ. ՊատարաSonntag Սբ. ՊատարագSonntag Սբ. Պատարագ Sonntag Սբ. Պատարագ /Sonntag Սբ. Պատարագ / Sonntag Սբ. Պատարագ / HSonntag Սբ. Պատարագ / HlSonntag Սբ. Պատարագ / Hl.Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. LSonntag Սբ. Պատարագ / Hl. LiSonntag Սբ. Պատարագ / Hl. LitSonntag Սբ. Պատարագ / Hl. LituSonntag Սբ. Պատարագ / Hl. LiturSonntag Սբ. Պատարագ / Hl. LiturgSonntag Սբ. Պատարագ / Hl. LiturgiSonntag Սբ. Պատարագ / Hl. LiturgieSonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 1Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:0Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 USonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 UhSonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 UhrSonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
ԿԿիԿիրԿիրաԿիրակԿիրակիԿիրակի Կիրակի 
 
28.01.18  Ժամերգութիւն/Morgenandacht 10:00Uhr  
SSoSonSonnSonntSonntaSonntagSonntag ՍSonntag ՍբSonntag Սբ.Sonntag Սբ. Sonntag Սբ. ՊSonntag Սբ. ՊաSonntag Սբ. ՊատSonntag Սբ. ՊատաSonntag Սբ. ՊատարSonntag Սբ. ՊատարաSonntag Սբ. ՊատարագSonntag Սբ. Պատարագ Sonntag Սբ. Պատարագ /Sonntag Սբ. Պատարագ / Sonntag Սբ. Պատարագ / HSonntag Սբ. Պատարագ / HlSonntag Սբ. Պատարագ / Hl.Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. LSonntag Սբ. Պատարագ / Hl. LiSonntag Սբ. Պատարագ / Hl. LitSonntag Սբ. Պատարագ / Hl. LituSonntag Սբ. Պատարագ / Hl. LiturSonntag Սբ. Պատարագ / Hl. LiturgSonntag Սբ. Պատարագ / Hl. LiturgiSonntag Սբ. Պատարագ / Hl. LiturgieSonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 1Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:0Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 USonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 UhSonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 UhrSonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr 
ԿԿիԿիրԿիրաԿիրակԿիրակիԿիրակի Պատարագի աւարտին
 երիտասարդներու օրհնութեան կարգ 

 Nach der Hl. Liturgie Segnung der 
 Jugendlichen 

54



 

30.03.18 ԱԱւԱւաԱւագԱւագ Աւագ ՈԱւագ ՈւԱւագ ՈւրԱւագ ՈւրբԱւագ ՈւրբաԱւագ ՈւրբաթԱւագ Ուրբաթ Աւագ Ուրբաթ /Աւագ Ուրբաթ /AԱւագ Ուրբաթ /AvԱւագ Ուրբաթ /AvaԱւագ Ուրբաթ /AvakԱւագ Ուրբաթ /Avak Աւագ Ուրբաթ /Avak UԱւագ Ուրբաթ /Avak UrԱւագ Ուրբաթ /Avak UrpԱւագ Ուրբաթ /Avak UrpaԱւագ Ուրբաթ /Avak UrpatԱւագ Ուրբաթ /Avak Urpat Աւագ Ուրբաթ /Avak Urpat -Աւագ Ուրբաթ /Avak Urpat - Աւագ Ուրբաթ /Avak Urpat - KԱւագ Ուրբաթ /Avak Urpat - KaԱւագ Ուրբաթ /Avak Urpat - KarԱւագ Ուրբաթ /Avak Urpat - KarfԱւագ Ուրբաթ /Avak Urpat - KarfrԱւագ Ուրբաթ /Avak Urpat - KarfreԱւագ Ուրբաթ /Avak Urpat - KarfreiԱւագ Ուրբաթ /Avak Urpat - KarfreitԱւագ Ուրբաթ /Avak Urpat - KarfreitaԱւագ Ուրբաթ /Avak Urpat - KarfreitagԱւագ Ուրբաթ /Avak Urpat - Karfreitag 
F

Աւագ Ուրբաթ /Avak Urpat - Karfreitag
Fr

Աւագ Ուրբաթ /Avak Urpat - Karfreitag
Fre

Աւագ Ուրբաթ /Avak Urpat - Karfreitag
Frei

Աւագ Ուրբաթ /Avak Urpat - Karfreitag
Freit

Աւագ Ուրբաթ /Avak Urpat - Karfreitag
Freita

Աւագ Ուրբաթ /Avak Urpat - Karfreitag
Freitag

Աւագ Ուրբաթ /Avak Urpat - Karfreitag
Freitag Յիշատակ չարչարանաց եւ 
ՈՈւՈւրՈւրբՈւրբաՈւրբաթՈւրբաթ խաչելութեան Տեառն մերոյ
 Յիսուս Քրիստոսի    
 Gedenken an das Leiden und Kreuzigung 
 Jesu Christi 
 Երեկոյեան ժամերգութիւն  
 եւ Թափոր Թաղման  
 Abendandacht und Prozession 18:00 Uhr  
 
31.03.18  ՃՃրՃրաՃրագՃրագաՃրագալՃրագալոՃրագալոյՃրագալոյցՃրագալոյց Ճրագալոյց ՍՃրագալոյց ՍբՃրագալոյց Սբ.Ճրագալոյց Սբ. Ճրագալոյց Սբ. ՅՃրագալոյց Սբ. ՅաՃրագալոյց Սբ. ՅարՃրագալոյց Սբ. ՅարոՃրագալոյց Սբ. ՅարուՃրագալոյց Սբ. ՅարութՃրագալոյց Սբ. ՅարութեՃրագալոյց Սբ. ՅարութեաՃրագալոյց Սբ. ՅարութեանՃրագալոյց Սբ. Յարութեան Ճրագալոյց Սբ. Յարութեան  Ճրագալոյց Սբ. Յարութեան  
S

Ճրագալոյց Սբ. Յարութեան  
Sa

Ճրագալոյց Սբ. Յարութեան  
Sam

Ճրագալոյց Սբ. Յարութեան  
Sams

Ճրագալոյց Սբ. Յարութեան  
Samst

Ճրագալոյց Սբ. Յարութեան  
Samsta

Ճրագալոյց Սբ. Յարութեան  
Samstag

Ճրագալոյց Սբ. Յարութեան  
Samstag 

Ճրագալոյց Սբ. Յարութեան  
Samstag  

Ճրագալոյց Սբ. Յարութեան  
Samstag  O

Ճրագալոյց Սբ. Յարութեան  
Samstag  Os

Ճրագալոյց Սբ. Յարութեան  
Samstag  Ost

Ճրագալոյց Սբ. Յարութեան  
Samstag  Oste

Ճրագալոյց Սբ. Յարութեան  
Samstag  Oster

Ճրագալոյց Սբ. Յարութեան  
Samstag  Ostern

Ճրագալոյց Սբ. Յարութեան  
Samstag  Osterna

Ճրագալոյց Սբ. Յարութեան  
Samstag  Osternac

Ճրագալոյց Սբ. Յարութեան  
Samstag  Osternach

Ճրագալոյց Սբ. Յարութեան  
Samstag  Osternacht

Ճրագալոյց Սբ. Յարութեան  
Samstag  Osternacht    
ՇՇաՇաբՇաբաՇաբաթՇաբաթ Երեկոյեան Ժամերգութիւն  
 եւ ընթերցուածներ 
 Abendandacht und Lesungen 16:00 Uhr  
 ՍՍբՍբ.Սբ. Սբ. ՊՍբ. ՊաՍբ. ՊատՍբ. ՊատաՍբ. ՊատարՍբ. ՊատարաՍբ. ՊատարագՍբ. Պատարագ Սբ. Պատարագ /Սբ. Պատարագ / Սբ. Պատարագ / HՍբ. Պատարագ / HlՍբ. Պատարագ / Hl.Սբ. Պատարագ / Hl. Սբ. Պատարագ / Hl. LՍբ. Պատարագ / Hl. LiՍբ. Պատարագ / Hl. LitՍբ. Պատարագ / Hl. LituՍբ. Պատարագ / Hl. LiturՍբ. Պատարագ / Hl. LiturgՍբ. Պատարագ / Hl. LiturgiՍբ. Պատարագ / Hl. LiturgieՍբ. Պատարագ / Hl. Liturgie Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 1Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:0Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:00Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:00 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:00 UՍբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:00 UhՍբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:00 UhrՍբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:00 Uhr Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:00 Uhr  Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 17:00 Uhr  
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Montag Սբ. Պատարագ  եւ Հոգեհ

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.30 Uhr  
 

Յիշատակ Մեռելոց / Totengedenken
Montag Սբ. Պատարագ  եւ Հոգեհա

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.30 Uhr  
 

Յիշատակ Մեռելոց / Totengedenken
Montag Սբ. Պատարագ  եւ Հոգեհան

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.30 Uhr  
 

Յիշատակ Մեռելոց / Totengedenken
Montag Սբ. Պատարագ  եւ Հոգեհանգ

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.30 Uhr  
 

Յիշատակ Մեռելոց / Totengedenken
Montag Սբ. Պատարագ  եւ Հոգեհանգի

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.30 Uhr  
 

Յիշատակ Մեռելոց / Totengedenken
Montag Սբ. Պատարագ  եւ Հոգեհանգիս

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.30 Uhr  
 

Յիշատակ Մեռելոց / Totengedenken
Montag Սբ. Պատարագ  եւ Հոգեհանգիստ

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.30 Uhr  
 

Յիշատակ Մեռելոց / Totengedenken
Montag Սբ. Պատարագ  եւ Հոգեհանգիստ 

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.30 Uhr  
 

Յիշատակ Մեռելոց / Totengedenken
Montag Սբ. Պատարագ  եւ Հոգեհանգիստ 
ԵԵրԵրկԵրկոԵրկուԵրկուշԵրկուշաԵրկուշաբԵրկուշաբթԵրկուշաբթիԵրկուշաբթի Երկուշաբթի HԵրկուշաբթի HlԵրկուշաբթի Hl.Երկուշաբթի Hl. Երկուշաբթի Hl. LԵրկուշաբթի Hl. LiԵրկուշաբթի Hl. LitԵրկուշաբթի Hl. LituԵրկուշաբթի Hl. LiturԵրկուշաբթի Hl. LiturgԵրկուշաբթի Hl. LiturgiԵրկուշաբթի Hl. LiturgieԵրկուշաբթի Hl. Liturgie Երկուշաբթի Hl. Liturgie uԵրկուշաբթի Hl. Liturgie unԵրկուշաբթի Hl. Liturgie undԵրկուշաբթի Hl. Liturgie und Երկուշաբթի Hl. Liturgie und SԵրկուշաբթի Hl. Liturgie und SeԵրկուշաբթի Hl. Liturgie und SeeԵրկուշաբթի Hl. Liturgie und SeelԵրկուշաբթի Hl. Liturgie und SeeleԵրկուշաբթի Hl. Liturgie und SeelenԵրկուշաբթի Hl. Liturgie und SeelenmԵրկուշաբթի Hl. Liturgie und SeelenmeԵրկուշաբթի Hl. Liturgie und SeelenmesԵրկուշաբթի Hl. Liturgie und SeelenmessԵրկուշաբթի Hl. Liturgie und SeelenmesseԵրկուշաբթի Hl. Liturgie und Seelenmesse Երկուշաբթի Hl. Liturgie und Seelenmesse 1Երկուշաբթի Hl. Liturgie und Seelenmesse 10Երկուշաբթի Hl. Liturgie und Seelenmesse 10:Երկուշաբթի Hl. Liturgie und Seelenmesse 10:0Երկուշաբթի Hl. Liturgie und Seelenmesse 10:00Երկուշաբթի Hl. Liturgie und Seelenmesse 10:00 Երկուշաբթի Hl. Liturgie und Seelenmesse 10:00 UԵրկուշաբթի Hl. Liturgie und Seelenmesse 10:00 UhԵրկուշաբթի Hl. Liturgie und Seelenmesse 10:00 UhrԵրկուշաբթի Hl. Liturgie und Seelenmesse 10:00 Uhr  
 Այցելութիւն գերեզմանատուն 
 Gräbersegnung    
 Chorweiler 12.30 Uhr  
 Lehmbacher Weg 15:00 Uhr  
 
 
 

 

ՄՄԱՄԱՐՄԱՐՏՄԱՐՏ ՄԱՐՏ /ՄԱՐՏ / ՄԱՐՏ / MՄԱՐՏ / MÄՄԱՐՏ / MÄRՄԱՐՏ / MÄRZՄԱՐՏ / MÄRZ ՄԱՐՏ / MÄRZ 
 
07.03.18  Մ
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Միջինք /
 

Միջինք / 
 

Միջինք / M
 

Միջինք / Mi
 

Միջինք / Mit
 

Միջինք / Mitt
 

Միջինք / Mitte
 

Միջինք / Mitte 
 

Միջինք / Mitte d
 

Միջինք / Mitte de
 

Միջինք / Mitte der
 

Միջինք / Mitte der 
 

Միջինք / Mitte der F
 

Միջինք / Mitte der Fa
 

Միջինք / Mitte der Fas
 

Միջինք / Mitte der Fast
 

Միջինք / Mitte der Faste
 

Միջինք / Mitte der Fasten
 

Միջինք / Mitte der Fastenz
 

Միջինք / Mitte der Fastenze
 

Միջինք / Mitte der Fastenzei
 

Միջինք / Mitte der Fastenzeit
 

Միջինք / Mitte der Fastenzeit  
M

 
Միջինք / Mitte der Fastenzeit

Mi

 
Միջինք / Mitte der Fastenzeit

Mit

 
Միջինք / Mitte der Fastenzeit

Mitt

 
Միջինք / Mitte der Fastenzeit

Mittw

 
Միջինք / Mitte der Fastenzeit

Mittwo

 
Միջինք / Mitte der Fastenzeit

Mittwoc

 
Միջինք / Mitte der Fastenzeit

Mittwoch

 
Միջինք / Mitte der Fastenzeit

Mittwoch Հսկում / Vesper 19:00 Uhr  
ՉՉոՉորՉորեՉորեքՉորեքշՉորեքշաՉորեքշաբՉորեքշաբթՉորեքշաբթիՉորեքշաբթի Չորեքշաբթի 
 
11.03.18 ԴԴաԴատԴատաԴատաւԴատաւոԴատաւորԴատաւորիԴատաւորի Դատաւորի ԿԴատաւորի ԿիԴատաւորի ԿիրԴատաւորի ԿիրաԴատաւորի ԿիրակԴատաւորի ԿիրակիԴատաւորի Կիրակի 
S

Դատաւորի Կիրակի
So

Դատաւորի Կիրակի
Son

Դատաւորի Կիրակի
Sonn

Դատաւորի Կիրակի
Sonnt

Դատաւորի Կիրակի
Sonnta

Դատաւորի Կիրակի
Sonntag

Դատաւորի Կիրակի
Sonntag Sonntag des ungerechten Richters 
ԿԿիԿիրԿիրաԿիրակԿիրակիԿիրակի Ժամերգութիւն⁄ Morgenandacht10:00Uhr  
 ՍՍբՍբ.Սբ. Սբ. ՊՍբ. ՊաՍբ. ՊատՍբ. ՊատաՍբ. ՊատարՍբ. ՊատարաՍբ. ՊատարագՍբ. Պատարագ Սբ. Պատարագ /Սբ. Պատարագ / Սբ. Պատարագ / HՍբ. Պատարագ / HlՍբ. Պատարագ / Hl.Սբ. Պատարագ / Hl. Սբ. Պատարագ / Hl. LՍբ. Պատարագ / Hl. LiՍբ. Պատարագ / Hl. LitՍբ. Պատարագ / Hl. LituՍբ. Պատարագ / Hl. LiturՍբ. Պատարագ / Hl. LiturgՍբ. Պատարագ / Hl. LiturgiՍբ. Պատարագ / Hl. LiturgieՍբ. Պատարագ / Hl. Liturgie Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 1Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:0Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 UՍբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 UhՍբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 UhrՍբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 
14.03.18  Հսկում / Vesper 19:00 Uhr 
M

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  

Mi

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  

Mit

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  

Mitt

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  

Mittw

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  

Mittwo

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  

Mittwoc

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  

Mittwoch

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  

Mittwoch 

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  

Mittwoch 
ՉՉոՉորՉորեՉորեքՉորեքշՉորեքշաՉորեքշաբՉորեքշաբթՉորեքշաբթիՉորեքշաբթի Չորեքշաբթի 
 
21.03.18  Հսկում / Vesper 19:00 Uhr  
MMiMitMittMittwMittwoMittwocMittwochMittwoch Mittwoch 
ՉՉոՉորՉորեՉորեքՉորեքշՉորեքշաՉորեքշաբՉորեքշաբթՉորեքշաբթիՉորեքշաբթի Չորեքշաբթի 
 
25.03.18  ԾԾաԾաղԾաղկԾաղկաԾաղկազԾաղկազաԾաղկազարԾաղկազարդԾաղկազարդ Ծաղկազարդ /Ծաղկազարդ / Ծաղկազարդ / PԾաղկազարդ / PaԾաղկազարդ / PalԾաղկազարդ / PalmԾաղկազարդ / PalmsԾաղկազարդ / PalmsoԾաղկազարդ / PalmsonԾաղկազարդ / PalmsonnԾաղկազարդ / PalmsonntԾաղկազարդ / PalmsonntaԾաղկազարդ / PalmsonntagԾաղկազարդ / Palmsonntag 
S

Ծաղկազարդ / Palmsonntag
So

Ծաղկազարդ / Palmsonntag
Son

Ծաղկազարդ / Palmsonntag
Sonn

Ծաղկազարդ / Palmsonntag
Sonnt

Ծաղկազարդ / Palmsonntag
Sonnta

Ծաղկազարդ / Palmsonntag
Sonntag

Ծաղկազարդ / Palmsonntag
Sonntag Ժամերգութիւն /Morgenandacht 9.30 Uhr  
ԿԿիԿիրԿիրաԿիրակԿիրակիԿիրակի ՍԿիրակի ՍբԿիրակի Սբ.Կիրակի Սբ. Կիրակի Սբ. ՊԿիրակի Սբ. ՊաԿիրակի Սբ. ՊատԿիրակի Սբ. ՊատաԿիրակի Սբ. ՊատարԿիրակի Սբ. ՊատարաԿիրակի Սբ. ՊատարագԿիրակի Սբ. Պատարագ Կիրակի Սբ. Պատարագ /Կիրակի Սբ. Պատարագ / Կիրակի Սբ. Պատարագ / HԿիրակի Սբ. Պատարագ / HlԿիրակի Սբ. Պատարագ / Hl.Կիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. Կիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. LԿիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. LiԿիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. LitԿիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. LituԿիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. LiturԿիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. LiturgԿիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. LiturgiԿիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. LiturgieԿիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie Կիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 1Կիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10Կիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.Կիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.3Կիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.30Կիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.30 Կիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.30 UԿիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.30 UhԿիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.30 UhrԿիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.30 Uhr  
 Պատարագի աւարտին մանուկներու 
 օրհնութեան կարգ 
 Nach der Hl. Liturgie Segnung der Kinder 
 Դռնբացէք / Turnpatzek 15:30 Uhr  
 
29.03.18  ԱԱւԱւաԱւագԱւագ Աւագ ՀԱւագ ՀիԱւագ ՀինԱւագ ՀինգԱւագ ՀինգշԱւագ ՀինգշաԱւագ ՀինգշաբԱւագ ՀինգշաբթԱւագ ՀինգշաբթիԱւագ Հինգշաբթի Աւագ Հինգշաբթի /Աւագ Հինգշաբթի / Աւագ Հինգշաբթի / AԱւագ Հինգշաբթի / AvԱւագ Հինգշաբթի / AvaԱւագ Հինգշաբթի / AvakԱւագ Հինգշաբթի / Avak Աւագ Հինգշաբթի / Avak HԱւագ Հինգշաբթի / Avak HiԱւագ Հինգշաբթի / Avak HinԱւագ Հինգշաբթի / Avak HinkԱւագ Հինգշաբթի / Avak HinksԱւագ Հինգշաբթի / Avak HinkscԱւագ Հինգշաբթի / Avak HinkschԱւագ Հինգշաբթի / Avak HinkschaԱւագ Հինգշաբթի / Avak HinkschapԱւագ Հինգշաբթի / Avak HinkschaptԱւագ Հինգշաբթի / Avak HinkschaptiԱւագ Հինգշաբթի / Avak Hinkschapti Աւագ Հինգշաբթի / Avak Hinkschapti 
D

Աւագ Հինգշաբթի / Avak Hinkschapti 
Do

Աւագ Հինգշաբթի / Avak Hinkschapti 
Don

Աւագ Հինգշաբթի / Avak Hinkschapti 
Donn

Աւագ Հինգշաբթի / Avak Hinkschapti 
Donne

Աւագ Հինգշաբթի / Avak Hinkschapti 
Donner

Աւագ Հինգշաբթի / Avak Hinkschapti 
Donners

Աւագ Հինգշաբթի / Avak Hinkschapti 
Donnerst

Աւագ Հինգշաբթի / Avak Hinkschapti 
Donnersta

Աւագ Հինգշաբթի / Avak Hinkschapti 
Donnerstag

Աւագ Հինգշաբթի / Avak Hinkschapti 
Donnerstag 

Աւագ Հինգշաբթի / Avak Hinkschapti 
Donnerstag  

Աւագ Հինգշաբթի / Avak Hinkschapti 
Donnerstag  Gründonnerstag 
ՀՀիՀինՀինգՀինգշՀինգշաՀինգշաբՀինգշաբթՀինգշաբթիՀինգշաբթի  ՍՀինգշաբթի ՍբՀինգշաբթի Սբ.Հինգշաբթի Սբ. Հինգշաբթի Սբ. ՊՀինգշաբթի Սբ. ՊաՀինգշաբթի Սբ. ՊատՀինգշաբթի Սբ. ՊատաՀինգշաբթի Սբ. ՊատարՀինգշաբթի Սբ. ՊատարաՀինգշաբթի Սբ. ՊատարագՀինգշաբթի Սբ. Պատարագ Հինգշաբթի Սբ. Պատարագ /Հինգշաբթի Սբ. Պատարագ / Հինգշաբթի Սբ. Պատարագ / HՀինգշաբթի Սբ. Պատարագ / HlՀինգշաբթի Սբ. Պատարագ / Hl.Հինգշաբթի Սբ. Պատարագ / Hl. Հինգշաբթի Սբ. Պատարագ / Hl. LՀինգշաբթի Սբ. Պատարագ / Hl. LiՀինգշաբթի Սբ. Պատարագ / Hl. LitՀինգշաբթի Սբ. Պատարագ / Hl. LituՀինգշաբթի Սբ. Պատարագ / Hl. LiturՀինգշաբթի Սբ. Պատարագ / Hl. LiturgՀինգշաբթի Սբ. Պատարագ / Hl. LiturgiՀինգշաբթի Սբ. Պատարագ / Hl. LiturgieՀինգշաբթի Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie Հինգշաբթի Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 1Հինգշաբթի Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11Հինգշաբթի Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:Հինգշաբթի Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:0Հինգշաբթի Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00Հինգշաբթի Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Հինգշաբթի Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 UՀինգշաբթի Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 UhՀինգշաբթի Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 UhrՀինգշաբթի Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
  Ոտնլուայ / Fußwaschung 17:00 Uhr  
  Կարգ Խաւարման  
  Passionsandacht 20:00Uhr 
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20.05.18 ՀՀոՀոգՀոգեՀոգեգՀոգեգաՀոգեգալՀոգեգալոՀոգեգալուՀոգեգալուսՀոգեգալուստՀոգեգալուստ Հոգեգալուստ /Հոգեգալուստ / Հոգեգալուստ / PՀոգեգալուստ / PfՀոգեգալուստ / PfiՀոգեգալուստ / PfinՀոգեգալուստ / PfingՀոգեգալուստ / PfingsՀոգեգալուստ / PfingstՀոգեգալուստ / PfingsteՀոգեգալուստ / PfingstenՀոգեգալուստ / Pfingsten 
S

Հոգեգալուստ / Pfingsten
So

Հոգեգալուստ / Pfingsten
Son

Հոգեգալուստ / Pfingsten
Sonn

Հոգեգալուստ / Pfingsten
Sonnt

Հոգեգալուստ / Pfingsten
Sonnta

Հոգեգալուստ / Pfingsten
Sonntag

Հոգեգալուստ / Pfingsten
Sonntag Ժամերգութիւն/Morgenandacht 10:00Uhr  
ԿԿիԿիրԿիրաԿիրակԿիրակիԿիրակի Կիրակի  Կիրակի   Կիրակի    Կիրակի     Կիրակի     ՍԿիրակի     ՍբԿիրակի     Սբ.Կիրակի     Սբ. Կիրակի     Սբ. ՊԿիրակի     Սբ. ՊաԿիրակի     Սբ. ՊատԿիրակի     Սբ. ՊատաԿիրակի     Սբ. ՊատարԿիրակի     Սբ. ՊատարաԿիրակի     Սբ. ՊատարագԿիրակի     Սբ. Պատարագ Կիրակի     Սբ. Պատարագ /Կիրակի     Սբ. Պատարագ / Կիրակի     Սբ. Պատարագ / HԿիրակի     Սբ. Պատարագ / HlԿիրակի     Սբ. Պատարագ / Hl.Կիրակի     Սբ. Պատարագ / Hl. Կիրակի     Սբ. Պատարագ / Hl. LԿիրակի     Սբ. Պատարագ / Hl. LiԿիրակի     Սբ. Պատարագ / Hl. LitԿիրակի     Սբ. Պատարագ / Hl. LituԿիրակի     Սբ. Պատարագ / Hl. LiturԿիրակի     Սբ. Պատարագ / Hl. LiturgԿիրակի     Սբ. Պատարագ / Hl. LiturgiԿիրակի     Սբ. Պատարագ / Hl. LiturgieԿիրակի     Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie Կիրակի     Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 1Կիրակի     Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11Կիրակի     Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:Կիրակի     Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:0Կիրակի     Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00Կիրակի     Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Կիրակի     Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 UԿիրակի     Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 UhԿիրակի     Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 UhrԿիրակի     Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr
        
27.05.18 Ժամերգութիւն/Morgenandacht 10:00Uhr  
S

        

So

        

Son

        

Sonn

        

Sonnt

        

Sonnta

        

Sonntag

        

Sonntag Ս

        

Sonntag Սբ

        

Sonntag Սբ.

        

Sonntag Սբ. 

        

Sonntag Սբ. Պ

        

Sonntag Սբ. Պա

        

Sonntag Սբ. Պատ

        

Sonntag Սբ. Պատա

        

Sonntag Սբ. Պատար

        

Sonntag Սբ. Պատարա

        

Sonntag Սբ. Պատարագ

        

Sonntag Սբ. Պատարագ 

        

Sonntag Սբ. Պատարագ /

        

Sonntag Սբ. Պատարագ / 

        

Sonntag Սբ. Պատարագ / H

        

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl

        

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl.

        

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. 

        

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. L

        

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Li

        

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Lit

        

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Litu

        

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Litur

        

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturg

        

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgi

        

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie

        

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 

        

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 1

        

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11

        

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:

        

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:0

        

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00

        

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 

        

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 U

        

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uh

        

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

        

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr 

        

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
ԿԿիԿիրԿիրաԿիրակԿիրակիԿիրակի Կիրակի 

 
 
Յ

 
 
ՅՈ

 
 
ՅՈՒ

 
 
ՅՈՒՆ

 
 
ՅՈՒՆԻ

 
 
ՅՈՒՆԻՍ

 
 
ՅՈՒՆԻՍ 

 
 
ՅՈՒՆԻՍ /

 
 
ՅՈՒՆԻՍ / 

 
 
ՅՈՒՆԻՍ / J

 
 
ՅՈՒՆԻՍ / JU

 
 
ՅՈՒՆԻՍ / JUN

 
 
ՅՈՒՆԻՍ / JUNI

 
 
ՅՈՒՆԻՍ / JUNI 

 
 
ՅՈՒՆԻՍ / JUNI 
 
10.06.18 Բ
 

Բա
 

Բար
 

Բարե
 

Բարեկ
 

Բարեկե
 

Բարեկեն
 

Բարեկենդ
 

Բարեկենդա
 

Բարեկենդան
 

Բարեկենդան 
 

Բարեկենդան Ս
 

Բարեկենդան Սբ
 

Բարեկենդան Սբ.
 

Բարեկենդան Սբ. 
 

Բարեկենդան Սբ. Գ
 

Բարեկենդան Սբ. Գր
 

Բարեկենդան Սբ. Գրի
 

Բարեկենդան Սբ. Գրիգ
 

Բարեկենդան Սբ. Գրիգո
 

Բարեկենդան Սբ. Գրիգոր
 

Բարեկենդան Սբ. Գրիգոր 
 

Բարեկենդան Սբ. Գրիգոր  
 

Բարեկենդան Սբ. Գրիգոր  
S

 
Բարեկենդան Սբ. Գրիգոր  

So

 
Բարեկենդան Սբ. Գրիգոր  

Son

 
Բարեկենդան Սբ. Գրիգոր  

Sonn

 
Բարեկենդան Սբ. Գրիգոր  

Sonnt

 
Բարեկենդան Սբ. Գրիգոր  

Sonnta

 
Բարեկենդան Սբ. Գրիգոր  

Sonntag

 
Բարեկենդան Սբ. Գրիգոր  

Sonntag 

 
Բարեկենդան Սբ. Գրիգոր  

Sonntag Լ

 
Բարեկենդան Սբ. Գրիգոր  

Sonntag Լո

 
Բարեկենդան Սբ. Գրիգոր  

Sonntag Լու

 
Բարեկենդան Սբ. Գրիգոր  

Sonntag Լուս

 
Բարեկենդան Սբ. Գրիգոր  

Sonntag Լուսա

 
Բարեկենդան Սբ. Գրիգոր  

Sonntag Լուսաւ

 
Բարեկենդան Սբ. Գրիգոր  

Sonntag Լուսաւո

 
Բարեկենդան Սբ. Գրիգոր  

Sonntag Լուսաւոր

 
Բարեկենդան Սբ. Գրիգոր  

Sonntag Լուսաւորչ

 
Բարեկենդան Սբ. Գրիգոր  

Sonntag Լուսաւորչի

 
Բարեկենդան Սբ. Գրիգոր  

Sonntag Լուսաւորչի 

 
Բարեկենդան Սբ. Գրիգոր  

Sonntag Լուսաւորչի Պ

 
Բարեկենդան Սբ. Գրիգոր  

Sonntag Լուսաւորչի Պա

 
Բարեկենդան Սբ. Գրիգոր  

Sonntag Լուսաւորչի Պահ

 
Բարեկենդան Սբ. Գրիգոր  

Sonntag Լուսաւորչի Պահո

 
Բարեկենդան Սբ. Գրիգոր  

Sonntag Լուսաւորչի Պահոց

 
Բարեկենդան Սբ. Գրիգոր  

Sonntag Լուսաւորչի Պահոց  
ԿԿիԿիրԿիրաԿիրակԿիրակիԿիրակի Beginn der Fastenzeit des Hl. Gregor 
 des Erleuchters
 Ժամերգութիւն/Morgenandacht 10:00Uhr  
 Ս Սբ Սբ. Սբ.  Սբ. Պ Սբ. Պա Սբ. Պատ Սբ. Պատա Սբ. Պատար Սբ. Պատարա Սբ. Պատարագ Սբ. Պատարագ  Սբ. Պատարագ / Սբ. Պատարագ /  Սբ. Պատարագ / H Սբ. Պատարագ / Hl Սբ. Պատարագ / Hl. Սբ. Պատարագ / Hl.  Սբ. Պատարագ / Hl. L Սբ. Պատարագ / Hl. Li Սբ. Պատարագ / Hl. Lit Սբ. Պատարագ / Hl. Litu Սբ. Պատարագ / Hl. Litur Սբ. Պատարագ / Hl. Liturg Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgi Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie  Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 1 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11: Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:0 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00  Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 U Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uh Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 
24.06.18 Տ

 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

Տօ

 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

Տօն

 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

Տօն 

 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

Տօն Գ

 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

Տօն Գի

 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

Տօն Գիւ

 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

Տօն Գիւտ

 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

Տօն Գիւտ 

 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

Տօն Գիւտ Տ

 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

Տօն Գիւտ Տփ

 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

Տօն Գիւտ Տփո

 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

Տօն Գիւտ Տփոյ

 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

Տօն Գիւտ Տփոյ 

 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

Տօն Գիւտ Տփոյ Ս

 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

Տօն Գիւտ Տփոյ Սբ

 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

Տօն Գիւտ Տփոյ Սբ.

 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

Տօն Գիւտ Տփոյ Սբ. 

 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

Տօն Գիւտ Տփոյ Սբ. Ա

 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

Տօն Գիւտ Տփոյ Սբ. Աս

 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

Տօն Գիւտ Տփոյ Սբ. Աստ

 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

Տօն Գիւտ Տփոյ Սբ. Աստո

 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

Տօն Գիւտ Տփոյ Սբ. Աստու

 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

Տօն Գիւտ Տփոյ Սբ. Աստուա

 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

Տօն Գիւտ Տփոյ Սբ. Աստուած

 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

Տօն Գիւտ Տփոյ Սբ. Աստուածա

 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

Տօն Գիւտ Տփոյ Սբ. Աստուածած

 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

Տօն Գիւտ Տփոյ Սբ. Աստուածածն

 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

Տօն Գիւտ Տփոյ Սբ. Աստուածածնի

 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

Տօն Գիւտ Տփոյ Սբ. Աստուածածնի 

 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

Տօն Գիւտ Տփոյ Սբ. Աստուածածնի 
S

 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

Տօն Գիւտ Տփոյ Սբ. Աստուածածնի 
So

 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

Տօն Գիւտ Տփոյ Սբ. Աստուածածնի 
Son

 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

Տօն Գիւտ Տփոյ Սբ. Աստուածածնի 
Sonn

 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

Տօն Գիւտ Տփոյ Սբ. Աստուածածնի 
Sonnt

 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

Տօն Գիւտ Տփոյ Սբ. Աստուածածնի 
Sonnta

 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr
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Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  

Կա

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  

Կար

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  

Կարմ

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  

Կարմի

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  

Կարմիր

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  

Կարմիր 

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  

Կարմիր Կ

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  

Կարմիր Կի

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  

Կարմիր Կիր

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  

Կարմիր Կիրա

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  

Կարմիր Կիրակ

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  

Կարմիր Կիրակի

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  

Կարմիր Կիրակի 

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  

Կարմիր Կիրակի /

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  

Կարմիր Կիրակի / 

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  

Կարմիր Կիրակի / R

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  

Կարմիր Կիրակի / Ro

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  

Կարմիր Կիրակի / Rot

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  

Կարմիր Կիրակի / Rote

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  

Կարմիր Կիրակի / Roter

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  

Կարմիր Կիրակի / Roter 

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  

Կարմիր Կիրակի / Roter S

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  

Կարմիր Կիրակի / Roter So

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  

Կարմիր Կիրակի / Roter Son

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  

Կարմիր Կիրակի / Roter Sonn

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  

Կարմիր Կիրակի / Roter Sonnt

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  

Կարմիր Կիրակի / Roter Sonnta

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  

Կարմիր Կիրակի / Roter Sonntag

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  

Կարմիր Կիրակի / Roter Sonntag 
S

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  

Կարմիր Կիրակի / Roter Sonntag
So

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  

Կարմիր Կիրակի / Roter Sonntag
Son

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  

Կարմիր Կիրակի / Roter Sonntag
Sonn

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  

Կարմիր Կիրակի / Roter Sonntag
Sonnt

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  

Կարմիր Կիրակի / Roter Sonntag
Sonnta

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  

Կարմիր Կիրակի / Roter Sonntag
Sonntag

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  

Կարմիր Կիրակի / Roter Sonntag
Sonntag Ժամերգութիւն/Morgenandacht 10:00Uhr  
ԿԿիԿիրԿիրաԿիրակԿիրակիԿիրակի Կիրակի ՍԿիրակի ՍբԿիրակի Սբ.Կիրակի Սբ. Կիրակի Սբ. ՊԿիրակի Սբ. ՊաԿիրակի Սբ. ՊատԿիրակի Սբ. ՊատաԿիրակի Սբ. ՊատարԿիրակի Սբ. ՊատարաԿիրակի Սբ. ՊատարագԿիրակի Սբ. Պատարագ Կիրակի Սբ. Պատարագ /Կիրակի Սբ. Պատարագ / Կիրակի Սբ. Պատարագ / HԿիրակի Սբ. Պատարագ / HlԿիրակի Սբ. Պատարագ / Hl.Կիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. Կիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. LԿիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. LiԿիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. LitԿիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. LituԿիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. LiturԿիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. LiturgԿիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. LiturgiԿիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. LiturgieԿիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie Կիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 1Կիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11Կիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:Կիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:0Կիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00Կիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Կիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 UԿիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 UhԿիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 UhrԿիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr Կիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  Կիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 
24.04.18 ՅՅիՅիշՅիշաՅիշատՅիշատաՅիշատակՅիշատակ Յիշատակ ՍՅիշատակ ՍրՅիշատակ ՍրբՅիշատակ ՍրբոՅիշատակ ՍրբոցՅիշատակ Սրբոց Յիշատակ Սրբոց ՆՅիշատակ Սրբոց ՆաՅիշատակ Սրբոց ՆահՅիշատակ Սրբոց ՆահաՅիշատակ Սրբոց ՆահատՅիշատակ Սրբոց ՆահատաՅիշատակ Սրբոց ՆահատակՅիշատակ Սրբոց ՆահատակաՅիշատակ Սրբոց ՆահատակացՅիշատակ Սրբոց Նահատակաց Յիշատակ Սրբոց Նահատակաց  Յիշատակ Սրբոց Նահատակաց  
D

Յիշատակ Սրբոց Նահատակաց  
Di

Յիշատակ Սրբոց Նահատակաց  
Die

Յիշատակ Սրբոց Նահատակաց  
Dien

Յիշատակ Սրբոց Նահատակաց  
Diens

Յիշատակ Սրբոց Նահատակաց  
Dienst

Յիշատակ Սրբոց Նահատակաց  
Diensta

Յիշատակ Սրբոց Նահատակաց  
Dienstag

Յիշատակ Սրբոց Նահատակաց  
Dienstag 

Յիշատակ Սրբոց Նահատակաց  
Dienstag մ

Յիշատակ Սրբոց Նահատակաց  
Dienstag մե

Յիշատակ Սրբոց Նահատակաց  
Dienstag մեր

Յիշատակ Սրբոց Նահատակաց  
Dienstag մերո

Յիշատակ Սրբոց Նահատակաց  
Dienstag մերոց

Յիշատակ Սրբոց Նահատակաց  
Dienstag մերոց 

Յիշատակ Սրբոց Նահատակաց  
Dienstag մերոց  

Յիշատակ Սրբոց Նահատակաց  
Dienstag մերոց  ո

Յիշատակ Սրբոց Նահատակաց  
Dienstag մերոց  որ

Յիշատակ Սրբոց Նահատակաց  
Dienstag մերոց  որք

Յիշատակ Սրբոց Նահատակաց  
Dienstag մերոց  որք 

Յիշատակ Սրբոց Նահատակաց  
Dienstag մերոց  որք կ

Յիշատակ Սրբոց Նահատակաց  
Dienstag մերոց  որք կա

Յիշատակ Սրբոց Նահատակաց  
Dienstag մերոց  որք կատ

Յիշատակ Սրբոց Նահատակաց  
Dienstag մերոց  որք կատա

Յիշատակ Սրբոց Նահատակաց  
Dienstag մերոց  որք կատար

Յիշատակ Սրբոց Նահատակաց  
Dienstag մերոց  որք կատարե

Յիշատակ Սրբոց Նահատակաց  
Dienstag մերոց  որք կատարեց

Յիշատակ Սրբոց Նահատակաց  
Dienstag մերոց  որք կատարեցա

Յիշատակ Սրբոց Նահատակաց  
Dienstag մերոց  որք կատարեցան

Յիշատակ Սրբոց Նահատակաց  
Dienstag մերոց  որք կատարեցան 

Յիշատակ Սրբոց Նահատակաց  
Dienstag մերոց  որք կատարեցան յ

Յիշատակ Սրբոց Նահատակաց  
Dienstag մերոց  որք կատարեցան յը

Յիշատակ Սրբոց Նահատակաց  
Dienstag մերոց  որք կատարեցան յըն

Յիշատակ Սրբոց Նահատակաց  
Dienstag մերոց  որք կատարեցան յընթ

Յիշատակ Սրբոց Նահատակաց  
Dienstag մերոց  որք կատարեցան յընթա

Յիշատակ Սրբոց Նահատակաց  
Dienstag մերոց  որք կատարեցան յընթաց

Յիշատակ Սրբոց Նահատակաց  
Dienstag մերոց  որք կատարեցան յընթացս

Յիշատակ Սրբոց Նահատակաց  
Dienstag մերոց  որք կատարեցան յընթացս 

Յիշատակ Սրբոց Նահատակաց  
Dienstag մերոց  որք կատարեցան յընթացս  

Յիշատակ Սրբոց Նահատակաց  
Dienstag մերոց  որք կատարեցան յընթացս   

Յիշատակ Սրբոց Նահատակաց  
Dienstag մերոց  որք կատարեցան յընթացս   
ԵԵրԵրեԵրեքԵրեքշԵրեքշաԵրեքշաբԵրեքշաբթԵրեքշաբթիԵրեքշաբթի Երեքշաբթի ՀԵրեքշաբթի ՀաԵրեքշաբթի ՀայԵրեքշաբթի ՀայոԵրեքշաբթի ՀայոցԵրեքշաբթի Հայոց Երեքշաբթի Հայոց ՑԵրեքշաբթի Հայոց ՑեԵրեքշաբթի Հայոց ՑեղԵրեքշաբթի Հայոց ՑեղաԵրեքշաբթի Հայոց ՑեղասԵրեքշաբթի Հայոց ՑեղասպԵրեքշաբթի Հայոց ՑեղասպաԵրեքշաբթի Հայոց ՑեղասպանԵրեքշաբթի Հայոց ՑեղասպանոԵրեքշաբթի Հայոց ՑեղասպանուԵրեքշաբթի Հայոց ՑեղասպանութԵրեքշաբթի Հայոց ՑեղասպանութեԵրեքշաբթի Հայոց ՑեղասպանութեաԵրեքշաբթի Հայոց ՑեղասպանութեանԵրեքշաբթի Հայոց ՑեղասպանութեաննԵրեքշաբթի Հայոց Ցեղասպանութեանն Երեքշաբթի Հայոց Ցեղասպանութեանն վԵրեքշաբթի Հայոց Ցեղասպանութեանն վաԵրեքշաբթի Հայոց Ցեղասպանութեանն վասԵրեքշաբթի Հայոց Ցեղասպանութեանն վասնԵրեքշաբթի Հայոց Ցեղասպանութեանն վասն Երեքշաբթի Հայոց Ցեղասպանութեանն վասն  Երեքշաբթի Հայոց Ցեղասպանութեանն վասն   Երեքշաբթի Հայոց Ցեղասպանութեանն վասն   
 հ հա հաւ հաւա հաւատ հաւատո հաւատոյ հաւատոյ  հաւատոյ   հաւատոյ  ե հաւատոյ  եւ հաւատոյ  եւ  հաւատոյ  եւ վ հաւատոյ  եւ վա հաւատոյ  եւ վաս հաւատոյ  եւ վասն հաւատոյ  եւ վասն  հաւատոյ  եւ վասն հ հաւատոյ  եւ վասն հա հաւատոյ  եւ վասն հայ հաւատոյ  եւ վասն հայր հաւատոյ  եւ վասն հայրե հաւատոյ  եւ վասն հայրեն հաւատոյ  եւ վասն հայրենե հաւատոյ  եւ վասն հայրենեա հաւատոյ  եւ վասն հայրենեաց հաւատոյ  եւ վասն հայրենեաց
 Gedenken an die Hl. Märtyrer des  
 Genozids an den Armeniern 1915 
 Ս

 հաւատոյ  եւ վասն հայրենեաց

Սբ

 հաւատոյ  եւ վասն հայրենեաց

Սբ.

 հաւատոյ  եւ վասն հայրենեաց

Սբ. 

 հաւատոյ  եւ վասն հայրենեաց

Սբ. Պ

 հաւատոյ  եւ վասն հայրենեաց

Սբ. Պա

 հաւատոյ  եւ վասն հայրենեաց

Սբ. Պատ

 հաւատոյ  եւ վասն հայրենեաց

Սբ. Պատա

 հաւատոյ  եւ վասն հայրենեաց

Սբ. Պատար

 հաւատոյ  եւ վասն հայրենեաց

Սբ. Պատարա

 հաւատոյ  եւ վասն հայրենեաց

Սբ. Պատարագ

 հաւատոյ  եւ վասն հայրենեաց

Սբ. Պատարագ 

 հաւատոյ  եւ վասն հայրենեաց

Սբ. Պատարագ /

 հաւատոյ  եւ վասն հայրենեաց

Սբ. Պատարագ / 

 հաւատոյ  եւ վասն հայրենեաց

Սբ. Պատարագ / H

 հաւատոյ  եւ վասն հայրենեաց

Սբ. Պատարագ / Hl

 հաւատոյ  եւ վասն հայրենեաց

Սբ. Պատարագ / Hl.

 հաւատոյ  եւ վասն հայրենեաց

Սբ. Պատարագ / Hl. 

 հաւատոյ  եւ վասն հայրենեաց

Սբ. Պատարագ / Hl. L

 հաւատոյ  եւ վասն հայրենեաց

Սբ. Պատարագ / Hl. Li

 հաւատոյ  եւ վասն հայրենեաց

Սբ. Պատարագ / Hl. Lit

 հաւատոյ  եւ վասն հայրենեաց

Սբ. Պատարագ / Hl. Litu

 հաւատոյ  եւ վասն հայրենեաց

Սբ. Պատարագ / Hl. Litur

 հաւատոյ  եւ վասն հայրենեաց

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturg

 հաւատոյ  եւ վասն հայրենեաց

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgi

 հաւատոյ  եւ վասն հայրենեաց

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie

 հաւատոյ  եւ վասն հայրենեաց

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 

 հաւատոյ  եւ վասն հայրենեաց

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 1

 հաւատոյ  եւ վասն հայրենեաց

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11

 հաւատոյ  եւ վասն հայրենեաց

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:

 հաւատոյ  եւ վասն հայրենեաց

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:0

 հաւատոյ  եւ վասն հայրենեաց

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00

 հաւատոյ  եւ վասն հայրենեաց

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 

 հաւատոյ  եւ վասն հայրենեաց

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 U

 հաւատոյ  եւ վասն հայրենեաց

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uh

 հաւատոյ  եւ վասն հայրենեաց

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

 հաւատոյ  եւ վասն հայրենեաց

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 

 հաւատոյ  եւ վասն հայրենեաց

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr
 
 
Մ

 հաւատոյ  եւ վասն հայրենեաց

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr
 

ՄԱ

 հաւատոյ  եւ վասն հայրենեաց

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr
 

ՄԱՅ

 հաւատոյ  եւ վասն հայրենեաց

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr
 

ՄԱՅԻ

 հաւատոյ  եւ վասն հայրենեաց

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr
 

ՄԱՅԻՍ

 հաւատոյ  եւ վասն հայրենեաց

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr
 

ՄԱՅԻՍ 

 հաւատոյ  եւ վասն հայրենեաց

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr
 

ՄԱՅԻՍ /

 հաւատոյ  եւ վասն հայրենեաց

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr
 

ՄԱՅԻՍ / 

 հաւատոյ  եւ վասն հայրենեաց

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr
 

ՄԱՅԻՍ / M

 հաւատոյ  եւ վասն հայրենեաց

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr
 

ՄԱՅԻՍ / MA

 հաւատոյ  եւ վասն հայրենեաց

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr
 

ՄԱՅԻՍ / MAI

 հաւատոյ  եւ վասն հայրենեաց

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr
 

ՄԱՅԻՍ / MAI 

 հաւատոյ  եւ վասն հայրենեաց

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr
 

ՄԱՅԻՍ / MAI 
 
06.05.18 Ժամերգութիւն/Morgenandacht 10:00Uhr  
S

 

So

 

Son

 

Sonn

 

Sonnt

 

Sonnta

 

Sonntag

 

Sonntag Ս

 

Sonntag Սբ

 

Sonntag Սբ.

 

Sonntag Սբ. 

 

Sonntag Սբ. Պ

 

Sonntag Սբ. Պա

 

Sonntag Սբ. Պատ

 

Sonntag Սբ. Պատա

 

Sonntag Սբ. Պատար

 

Sonntag Սբ. Պատարա

 

Sonntag Սբ. Պատարագ

 

Sonntag Սբ. Պատարագ 

 

Sonntag Սբ. Պատարագ /

 

Sonntag Սբ. Պատարագ / 

 

Sonntag Սբ. Պատարագ / H

 

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl

 

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl.

 

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. 

 

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. L

 

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Li

 

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Lit

 

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Litu

 

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Litur

 

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturg

 

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgi

 

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie

 

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 

 

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 1

 

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11

 

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:

 

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:0

 

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00

 

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 

 

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 U

 

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uh

 

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

 

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr 

 

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  

 

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
ԿԿիԿիրԿիրաԿիրակԿիրակիԿիրակի Կիրակի 
 
10.05.18 Հ
 

Հա
 

Համ
 

Համբ
 

Համբա
 

Համբար
 

Համբարձ
 

Համբարձո
 

Համբարձու
 

Համբարձում
 

Համբարձում 
 

Համբարձում /
 

Համբարձում / 
 

Համբարձում / C
 

Համբարձում / Ch
 

Համբարձում / Chr
 

Համբարձում / Chri
 

Համբարձում / Chris
 

Համբարձում / Christ
 

Համբարձում / Christi
 

Համբարձում / Christi 
 

Համբարձում / Christi H
 

Համբարձում / Christi Hi
 

Համբարձում / Christi Him
 

Համբարձում / Christi Himm
 

Համբարձում / Christi Himme
 

Համբարձում / Christi Himmel
 

Համբարձում / Christi Himmelf
 

Համբարձում / Christi Himmelfa
 

Համբարձում / Christi Himmelfah
 

Համբարձում / Christi Himmelfahr
 

Համբարձում / Christi Himmelfahrt
 

Համբարձում / Christi Himmelfahrt 

 
Համբարձում / Christi Himmelfahrt 

D

 
Համբարձում / Christi Himmelfahrt 

Do

 
Համբարձում / Christi Himmelfahrt 

Don

 
Համբարձում / Christi Himmelfahrt 

Donn

 
Համբարձում / Christi Himmelfahrt 

Donne

 
Համբարձում / Christi Himmelfahrt 

Donner

 
Համբարձում / Christi Himmelfahrt 

Donners

 
Համբարձում / Christi Himmelfahrt 

Donnerst

 
Համբարձում / Christi Himmelfahrt 

Donnersta

 
Համբարձում / Christi Himmelfahrt 

Donnerstag

 
Համբարձում / Christi Himmelfahrt 

Donnerstag 

 
Համբարձում / Christi Himmelfahrt 

Donnerstag Ժամերգութիւն/Morgenandacht 10:00Uhr  
ԵԵրԵրեԵրեքԵրեքշԵրեքշաԵրեքշաբԵրեքշաբթԵրեքշաբթիԵրեքշաբթի ՍԵրեքշաբթի ՍբԵրեքշաբթի Սբ.Երեքշաբթի Սբ. Երեքշաբթի Սբ. ՊԵրեքշաբթի Սբ. ՊաԵրեքշաբթի Սբ. ՊատԵրեքշաբթի Սբ. ՊատաԵրեքշաբթի Սբ. ՊատարԵրեքշաբթի Սբ. ՊատարաԵրեքշաբթի Սբ. ՊատարագԵրեքշաբթի Սբ. Պատարագ Երեքշաբթի Սբ. Պատարագ /Երեքշաբթի Սբ. Պատարագ / Երեքշաբթի Սբ. Պատարագ / HԵրեքշաբթի Սբ. Պատարագ / HlԵրեքշաբթի Սբ. Պատարագ / Hl.Երեքշաբթի Սբ. Պատարագ / Hl. Երեքշաբթի Սբ. Պատարագ / Hl. LԵրեքշաբթի Սբ. Պատարագ / Hl. LiԵրեքշաբթի Սբ. Պատարագ / Hl. LitԵրեքշաբթի Սբ. Պատարագ / Hl. LituԵրեքշաբթի Սբ. Պատարագ / Hl. LiturԵրեքշաբթի Սբ. Պատարագ / Hl. LiturgԵրեքշաբթի Սբ. Պատարագ / Hl. LiturgiԵրեքշաբթի Սբ. Պատարագ / Hl. LiturgieԵրեքշաբթի Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie Երեքշաբթի Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 1Երեքշաբթի Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11Երեքշաբթի Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:Երեքշաբթի Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:0Երեքշաբթի Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00Երեքշաբթի Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Երեքշաբթի Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 UԵրեքշաբթի Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 UhԵրեքշաբթի Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 UhrԵրեքշաբթի Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr Երեքշաբթի Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 
13.05.18 ԵԵրԵրկԵրկրԵրկրոԵրկրորԵրկրորդԵրկրորդ Երկրորդ ԾԵրկրորդ ԾաԵրկրորդ ԾաղԵրկրորդ ԾաղկԵրկրորդ ԾաղկաԵրկրորդ ԾաղկազԵրկրորդ ԾաղկազաԵրկրորդ ԾաղկազարԵրկրորդ ԾաղկազարդԵրկրորդ Ծաղկազարդ Երկրորդ Ծաղկազարդ  Երկրորդ Ծաղկազարդ   Երկրորդ Ծաղկազարդ   
S

Երկրորդ Ծաղկազարդ   
So

Երկրորդ Ծաղկազարդ   
Son

Երկրորդ Ծաղկազարդ   
Sonn

Երկրորդ Ծաղկազարդ   
Sonnt

Երկրորդ Ծաղկազարդ   
Sonnta

Երկրորդ Ծաղկազարդ   
Sonntag

Երկրորդ Ծաղկազարդ   
Sonntag 

Երկրորդ Ծաղկազարդ   
Sonntag Z

Երկրորդ Ծաղկազարդ   
Sonntag Zw

Երկրորդ Ծաղկազարդ   
Sonntag Zwe

Երկրորդ Ծաղկազարդ   
Sonntag Zwei

Երկրորդ Ծաղկազարդ   
Sonntag Zweit

Երկրորդ Ծաղկազարդ   
Sonntag Zweite

Երկրորդ Ծաղկազարդ   
Sonntag Zweiter

Երկրորդ Ծաղկազարդ   
Sonntag Zweiter 

Երկրորդ Ծաղկազարդ   
Sonntag Zweiter P

Երկրորդ Ծաղկազարդ   
Sonntag Zweiter Pa

Երկրորդ Ծաղկազարդ   
Sonntag Zweiter Pal

Երկրորդ Ծաղկազարդ   
Sonntag Zweiter Palm

Երկրորդ Ծաղկազարդ   
Sonntag Zweiter Palms

Երկրորդ Ծաղկազարդ   
Sonntag Zweiter Palmso

Երկրորդ Ծաղկազարդ   
Sonntag Zweiter Palmson

Երկրորդ Ծաղկազարդ   
Sonntag Zweiter Palmsonn

Երկրորդ Ծաղկազարդ   
Sonntag Zweiter Palmsonnt

Երկրորդ Ծաղկազարդ   
Sonntag Zweiter Palmsonnta

Երկրորդ Ծաղկազարդ   
Sonntag Zweiter Palmsonntag

Երկրորդ Ծաղկազարդ   
Sonntag Zweiter Palmsonntag 

Երկրորդ Ծաղկազարդ   
Sonntag Zweiter Palmsonntag 
ԿԿիԿիրԿիրաԿիրակԿիրակիԿիրակի Ժամերգութիւն/Morgenandacht 10:00Uhr  
 ՍՍբՍբ.Սբ. Սբ. ՊՍբ. ՊաՍբ. ՊատՍբ. ՊատաՍբ. ՊատարՍբ. ՊատարաՍբ. ՊատարագՍբ. Պատարագ Սբ. Պատարագ /Սբ. Պատարագ / Սբ. Պատարագ / HՍբ. Պատարագ / HlՍբ. Պատարագ / Hl.Սբ. Պատարագ / Hl. Սբ. Պատարագ / Hl. LՍբ. Պատարագ / Hl. LiՍբ. Պատարագ / Hl. LitՍբ. Պատարագ / Hl. LituՍբ. Պատարագ / Hl. LiturՍբ. Պատարագ / Hl. LiturgՍբ. Պատարագ / Hl. LiturgiՍբ. Պատարագ / Hl. LiturgieՍբ. Պատարագ / Hl. Liturgie Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 1Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:0Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 UՍբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 UhՍբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 UhrՍբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr   Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr   
 

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr   
  

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr   
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ՍՍԵՍԵՊՍԵՊՏՍԵՊՏԵՍԵՊՏԵՄՍԵՊՏԵՄԲՍԵՊՏԵՄԲԵՍԵՊՏԵՄԲԵՐՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ /ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ / ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ / SՍԵՊՏԵՄԲԵՐ / SEՍԵՊՏԵՄԲԵՐ / SEPՍԵՊՏԵՄԲԵՐ / SEPTՍԵՊՏԵՄԲԵՐ / SEPTEՍԵՊՏԵՄԲԵՐ / SEPTEMՍԵՊՏԵՄԲԵՐ / SEPTEMBՍԵՊՏԵՄԲԵՐ / SEPTEMBEՍԵՊՏԵՄԲԵՐ / SEPTEMBERՍԵՊՏԵՄԲԵՐ / SEPTEMBER ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ / SEPTEMBER 
 
09.09.18 ԲԲաԲարԲարեԲարեկԲարեկեԲարեկենԲարեկենդԲարեկենդաԲարեկենդանԲարեկենդան Բարեկենդան ՍԲարեկենդան ՍոԲարեկենդան ՍուԲարեկենդան ՍուրԲարեկենդան ՍուրբԲարեկենդան Սուրբ Բարեկենդան Սուրբ ԽԲարեկենդան Սուրբ ԽաԲարեկենդան Սուրբ ԽաչԲարեկենդան Սուրբ ԽաչիԲարեկենդան Սուրբ Խաչի Բարեկենդան Սուրբ Խաչի պԲարեկենդան Սուրբ Խաչի պաԲարեկենդան Սուրբ Խաչի պահԲարեկենդան Սուրբ Խաչի պահոԲարեկենդան Սուրբ Խաչի պահոցԲարեկենդան Սուրբ Խաչի պահոց 
S

Բարեկենդան Սուրբ Խաչի պահոց
So

Բարեկենդան Սուրբ Խաչի պահոց
Son

Բարեկենդան Սուրբ Խաչի պահոց
Sonn

Բարեկենդան Սուրբ Խաչի պահոց
Sonnt

Բարեկենդան Սուրբ Խաչի պահոց
Sonnta

Բարեկենդան Սուրբ Խաչի պահոց
Sonntag

Բարեկենդան Սուրբ Խաչի պահոց
Sonntag Beginn der Fastenzeit vor dem  

Բարեկենդան Սուրբ Խաչի պահոց
Sonntag  
ԿԿիԿիրԿիրաԿիրակԿիրակիԿիրակի Kreuzerhöhungsfest Կիրակի   Կիրակի   

 Ժամերգութիւն/Morgenandacht 10::00Uhr 
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:
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:
 Սբ. Պատարագ / Hl. L

:
 Սբ. Պատարագ / Hl. Li

:
 Սբ. Պատարագ / Hl. Lit

:
 Սբ. Պատարագ / Hl. Litu

:
 Սբ. Պատարագ / Hl. Litur

:
 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturg

:
 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgi

:
 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie

:
 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 

:
 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 1

:
 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11

:
 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:

:
 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:0

:
 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00

:
 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 

:
 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 U

:
 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uh

:
 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

:
 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr  
 
1

:
 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

16

:
 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

16.

:
 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

16.0

:
 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

16.09

:
 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

16.09.

:
 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

16.09.1

:
 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

16.09.18

:
 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

16.09.18 

:
 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

16.09.18 Խ

:
 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

16.09.18 ԽԱ

:
 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

16.09.18 ԽԱՉ

:
 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

16.09.18 ԽԱՉՎ

:
 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

16.09.18 ԽԱՉՎԵ

:
 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

16.09.18 ԽԱՉՎԵՐ

:
 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

16.09.18 ԽԱՉՎԵՐԱ

:
 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

16.09.18 ԽԱՉՎԵՐԱՑ

:
 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

16.09.18 ԽԱՉՎԵՐԱՑ 

:
 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

16.09.18 ԽԱՉՎԵՐԱՑ /

:
 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

16.09.18 ԽԱՉՎԵՐԱՑ / 

:
 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

16.09.18 ԽԱՉՎԵՐԱՑ / K

:
 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

16.09.18 ԽԱՉՎԵՐԱՑ / KR

:
 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

16.09.18 ԽԱՉՎԵՐԱՑ / KRE

:
 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

16.09.18 ԽԱՉՎԵՐԱՑ / KREU

:
 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

16.09.18 ԽԱՉՎԵՐԱՑ / KREUZ

:
 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

16.09.18 ԽԱՉՎԵՐԱՑ / KREUZE

:
 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

16.09.18 ԽԱՉՎԵՐԱՑ / KREUZER

:
 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

16.09.18 ԽԱՉՎԵՐԱՑ / KREUZERH

:
 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

16.09.18 ԽԱՉՎԵՐԱՑ / KREUZERHÖ

:
 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

16.09.18 ԽԱՉՎԵՐԱՑ / KREUZERHÖH

:
 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

16.09.18 ԽԱՉՎԵՐԱՑ / KREUZERHÖHU

:
 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

16.09.18 ԽԱՉՎԵՐԱՑ / KREUZERHÖHUN

:
 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

16.09.18 ԽԱՉՎԵՐԱՑ / KREUZERHÖHUNG

:
 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

16.09.18 ԽԱՉՎԵՐԱՑ / KREUZERHÖHUNG 

:
 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

16.09.18 ԽԱՉՎԵՐԱՑ / KREUZERHÖHUNG 
S

:
 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

16.09.18 ԽԱՉՎԵՐԱՑ / KREUZERHÖHUNG 
So

:
 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

16.09.18 ԽԱՉՎԵՐԱՑ / KREUZERHÖHUNG 
Son

:
 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

16.09.18 ԽԱՉՎԵՐԱՑ / KREUZERHÖHUNG 
Sonn

:
 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

16.09.18 ԽԱՉՎԵՐԱՑ / KREUZERHÖHUNG 
Sonnt

:
 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

16.09.18 ԽԱՉՎԵՐԱՑ / KREUZERHÖHUNG 
Sonnta

:
 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

16.09.18 ԽԱՉՎԵՐԱՑ / KREUZERHÖHUNG 
Sonntag

:
 Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

16.09.18 ԽԱՉՎԵՐԱՑ / KREUZERHÖHUNG 
Sonntag Ժամերգութիւն/Morgenandacht 9.30Uhr  
ԿԿիԿիրԿիրաԿիրակԿիրակիԿիրակի ՍԿիրակի ՍբԿիրակի Սբ.Կիրակի Սբ. Կիրակի Սբ. ՊԿիրակի Սբ. ՊաԿիրակի Սբ. ՊատԿիրակի Սբ. ՊատաԿիրակի Սբ. ՊատարԿիրակի Սբ. ՊատարաԿիրակի Սբ. ՊատարագԿիրակի Սբ. Պատարագ Կիրակի Սբ. Պատարագ /Կիրակի Սբ. Պատարագ / Կիրակի Սբ. Պատարագ / HԿիրակի Սբ. Պատարագ / HlԿիրակի Սբ. Պատարագ / Hl.Կիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. Կիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. LԿիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. LiԿիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. LitԿիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. LituԿիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. LiturԿիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. LiturgԿիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. LiturgiԿիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. LiturgieԿիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie Կիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 1Կիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10Կիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.Կիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.3Կիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.30Կիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.30 Կիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.30 UԿիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.30 UhԿիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.30 UhrԿիրակի Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.30 Uhr  
 
17.09.18 ՅՅիՅիշՅիշաՅիշատՅիշատաՅիշատակՅիշատակ Յիշատակ ՄՅիշատակ ՄեՅիշատակ ՄեռՅիշատակ ՄեռեՅիշատակ ՄեռելՅիշատակ ՄեռելոՅիշատակ ՄեռելոցՅիշատակ Մեռելոց Յիշատակ Մեռելոց /Յիշատակ Մեռելոց / Յիշատակ Մեռելոց / TՅիշատակ Մեռելոց / ToՅիշատակ Մեռելոց / TotՅիշատակ Մեռելոց / ToteՅիշատակ Մեռելոց / TotenՅիշատակ Մեռելոց / TotengՅիշատակ Մեռելոց / TotengeՅիշատակ Մեռելոց / TotengedՅիշատակ Մեռելոց / TotengedeՅիշատակ Մեռելոց / TotengedenՅիշատակ Մեռելոց / TotengedenkՅիշատակ Մեռելոց / TotengedenkeՅիշատակ Մեռելոց / TotengedenkenՅիշատակ Մեռելոց / Totengedenken 
M

Յիշատակ Մեռելոց / Totengedenken
Mo

Յիշատակ Մեռելոց / Totengedenken
Mon

Յիշատակ Մեռելոց / Totengedenken
Mont

Յիշատակ Մեռելոց / Totengedenken
Monta

Յիշատակ Մեռելոց / Totengedenken
Montag

Յիշատակ Մեռելոց / Totengedenken
Montag Հոգեհանգիստ / Seelenmesse 10 Uhr 

Յիշատակ Մեռելոց / Totengedenken
Montag  

ԵԵրԵրկԵրկոԵրկուԵրկուշԵրկուշաԵրկուշաբԵրկուշաբթԵրկուշաբթիԵրկուշաբթի Երկուշաբթի  Երկուշաբթի   Երկուշաբթի    Երկուշաբթի     Երկուշաբթի      Երկուշաբթի       Երկուշաբթի       Այցելութիւն գերեզմանատուն 
 Gräbersegnung 
 Chorweiler 12.30 Uhr  
 Lehmbacher Weg 15::00 Uhr  
 
23.09.18 Բ
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:
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:
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:
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:
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:
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:
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S

:
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So

:

Բարեկենդան Վարագայ Սուրբ  
Son

:

Բարեկենդան Վարագայ Սուրբ  
Sonn

:

Բարեկենդան Վարագայ Սուրբ  
Sonnt

:

Բարեկենդան Վարագայ Սուրբ  
Sonnta

:

Բարեկենդան Վարագայ Սուրբ  
Sonntag

:

Բարեկենդան Վարագայ Սուրբ  
Sonntag 

:

Բարեկենդան Վարագայ Սուրբ  
Sonntag Խ

:

Բարեկենդան Վարագայ Սուրբ  
Sonntag Խա

:

Բարեկենդան Վարագայ Սուրբ  
Sonntag Խաչ

:

Բարեկենդան Վարագայ Սուրբ  
Sonntag Խաչի

:

Բարեկենդան Վարագայ Սուրբ  
Sonntag Խաչին

:

Բարեկենդան Վարագայ Սուրբ  
Sonntag Խաչին    
ԿԿիԿիրԿիրաԿիրակԿիրակիԿիրակի Beginn der Fastenzeit vor dem Fest  
 des Hl. Kreuzes von Warak 
 Ժամերգութիւն/Morgenandacht 10::00Uhr  
 Ս

:
Սբ

:
Սբ.

:
Սբ. 

:
Սբ. Պ

:
Սբ. Պա

:
Սբ. Պատ

:
Սբ. Պատա

:
Սբ. Պատար
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:
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:
Սբ. Պատարագ 

:
Սբ. Պատարագ /

:
Սբ. Պատարագ / 

:
Սբ. Պատարագ / H

:
Սբ. Պատարագ / Hl

:
Սբ. Պատարագ / Hl.

:
Սբ. Պատարագ / Hl. 

:
Սբ. Պատարագ / Hl. L

:
Սբ. Պատարագ / Hl. Li

:
Սբ. Պատարագ / Hl. Lit

:
Սբ. Պատարագ / Hl. Litu

:
Սբ. Պատարագ / Hl. Litur

:
Սբ. Պատարագ / Hl. Liturg

:
Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgi

:
Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie

:
Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 

:
Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 1

:
Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11

:
Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:

:
Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:0

:
Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00

:
Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 

:
Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 U

:
Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uh

:
Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

:
Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr 

:
Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr 

 
 
Հ

:
Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr 

ՀՈ

:
Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr 

ՀՈԿ

:
Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr 

ՀՈԿՏ

:
Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr 

ՀՈԿՏԵ

:
Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr 

ՀՈԿՏԵՄ

:
Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr 

ՀՈԿՏԵՄԲ

:
Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr 

ՀՈԿՏԵՄԲԵ
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Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:

 

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:0

 

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00

 

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 

 

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 U

 

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uh

 

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

 

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr 

 

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr 
ԿԿիԿիրԿիրաԿիրակԿիրակիԿիրակի 
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1
 
12
 
12.
 
12.0
 
12.08
 
12.08.
 
12.08.1
 
12.08.18
 
12.08.18 
 
12.08.18 Վ
 
12.08.18 ՎԵ
 
12.08.18 ՎԵՐ
 
12.08.18 ՎԵՐԱ
 
12.08.18 ՎԵՐԱՓ
 
12.08.18 ՎԵՐԱՓՈ
 
12.08.18 ՎԵՐԱՓՈԽ
 
12.08.18 ՎԵՐԱՓՈԽՈ
 
12.08.18 ՎԵՐԱՓՈԽՈՒ
 
12.08.18 ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄ
 
12.08.18 ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆ
 
12.08.18 ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆ 
 
12.08.18 ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆ  
 
12.08.18 ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆ   
 
12.08.18 ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆ    
 
12.08.18 ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆ    
S

 
12.08.18 ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆ    
So

 
12.08.18 ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆ    
Son

 
12.08.18 ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆ    
Sonn

 
12.08.18 ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆ    
Sonnt

 
12.08.18 ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆ    
Sonnta

 
12.08.18 ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆ    
Sonntag

 
12.08.18 ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆ    
Sonntag 

 
12.08.18 ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆ    
Sonntag Ս

 
12.08.18 ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆ    
Sonntag ՍԲ

 
12.08.18 ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆ    
Sonntag ՍԲ.

 
12.08.18 ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆ    
Sonntag ՍԲ.Ա

 
12.08.18 ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆ    
Sonntag ՍԲ.ԱՍ

 
12.08.18 ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆ    
Sonntag ՍԲ.ԱՍՏ

 
12.08.18 ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆ    
Sonntag ՍԲ.ԱՍՏՈ

 
12.08.18 ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆ    
Sonntag ՍԲ.ԱՍՏՈՒ

 
12.08.18 ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆ    
Sonntag ՍԲ.ԱՍՏՈՒԱ

 
12.08.18 ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆ    
Sonntag ՍԲ.ԱՍՏՈՒԱԾ

 
12.08.18 ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆ    
Sonntag ՍԲ.ԱՍՏՈՒԱԾԱ

 
12.08.18 ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆ    
Sonntag ՍԲ.ԱՍՏՈՒԱԾԱԾ

 
12.08.18 ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆ    
Sonntag ՍԲ.ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆ

 
12.08.18 ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆ    
Sonntag ՍԲ.ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ

 
12.08.18 ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆ    
Sonntag ՍԲ.ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ 

 
12.08.18 ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆ    
Sonntag ՍԲ.ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ  

 
12.08.18 ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆ    
Sonntag ՍԲ.ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ   

 
12.08.18 ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆ    
Sonntag ՍԲ.ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ    

 
12.08.18 ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆ    
Sonntag ՍԲ.ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ     

 
12.08.18 ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆ    
Sonntag ՍԲ.ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ      

 
12.08.18 ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆ    
Sonntag ՍԲ.ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ      
ԿԿիԿիրԿիրաԿիրակԿիրակիԿիրակի Կիրակի AԿիրակի AUԿիրակի AUFԿիրակի AUFNԿիրակի AUFNAԿիրակի AUFNAHԿիրակի AUFNAHMԿիրակի AUFNAHMEԿիրակի AUFNAHME Կիրակի AUFNAHME MԿիրակի AUFNAHME MAԿիրակի AUFNAHME MARԿիրակի AUFNAHME MARIԿիրակի AUFNAHME MARIEԿիրակի AUFNAHME MARIENԿիրակի AUFNAHME MARIENSԿիրակի AUFNAHME MARIENS Կիրակի AUFNAHME MARIENS IԿիրակի AUFNAHME MARIENS INԿիրակի AUFNAHME MARIENS IN Կիրակի AUFNAHME MARIENS IN DԿիրակի AUFNAHME MARIENS IN DEԿիրակի AUFNAHME MARIENS IN DENԿիրակի AUFNAHME MARIENS IN DEN Կիրակի AUFNAHME MARIENS IN DEN HԿիրակի AUFNAHME MARIENS IN DEN HIԿիրակի AUFNAHME MARIENS IN DEN HIMԿիրակի AUFNAHME MARIENS IN DEN HIMMԿիրակի AUFNAHME MARIENS IN DEN HIMMEԿիրակի AUFNAHME MARIENS IN DEN HIMMELԿիրակի AUFNAHME MARIENS IN DEN HIMMEL
 Խ Խա Խաղ Խաղո Խաղող Խաղողօ Խաղողօր Խաղողօրհ Խաղողօրհն Խաղողօրհնո Խաղողօրհնու Խաղողօրհնութ Խաղողօրհնութի Խաղողօրհնութիւ Խաղողօրհնութիւն Խաղողօրհնութիւն  Խաղողօրհնութիւն / Խաղողօրհնութիւն /  Խաղողօրհնութիւն / T Խաղողօրհնութիւն / Tr Խաղողօրհնութիւն / Tra Խաղողօրհնութիւն / Trau Խաղողօրհնութիւն / Traub Խաղողօրհնութիւն / Traube Խաղողօրհնութիւն / Trauben Խաղողօրհնութիւն / Traubens Խաղողօրհնութիւն / Traubense Խաղողօրհնութիւն / Traubenseg Խաղողօրհնութիւն / Traubensegn Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnu Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnun Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung
 Ժամերգութիւն/Morgenandacht 9.30Uhr  
 Ս

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ.

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. 

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պ

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պա

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատ

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատա

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատար

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատարա

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատարագ

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատարագ 

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատարագ /

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատարագ / 

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատարագ / H

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատարագ / Hl

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատարագ / Hl.

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատարագ / Hl. 

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատարագ / Hl. L

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատարագ / Hl. Li

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատարագ / Hl. Lit

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատարագ / Hl. Litu

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատարագ / Hl. Litur

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturg

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgi

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 1

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.3

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.30

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.30 

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.30 U

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.30 Uh

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.30 Uhr

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.30 Uhr  
 
13.08.18 Յ

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.30 Uhr

Յի

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.30 Uhr

Յիշ

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.30 Uhr

Յիշա

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.30 Uhr

Յիշատ

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.30 Uhr

Յիշատա

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.30 Uhr

Յիշատակ

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.30 Uhr

Յիշատակ 

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.30 Uhr

Յիշատակ Մ

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.30 Uhr

Յիշատակ Մե

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.30 Uhr

Յիշատակ Մեռ

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.30 Uhr

Յիշատակ Մեռե

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.30 Uhr

Յիշատակ Մեռել

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.30 Uhr

Յիշատակ Մեռելո

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.30 Uhr

Յիշատակ Մեռելոց

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.30 Uhr

Յիշատակ Մեռելոց 

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.30 Uhr

Յիշատակ Մեռելոց /

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.30 Uhr

Յիշատակ Մեռելոց / 

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.30 Uhr

Յիշատակ Մեռելոց / T

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.30 Uhr

Յիշատակ Մեռելոց / To

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.30 Uhr

Յիշատակ Մեռելոց / Tot

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.30 Uhr

Յիշատակ Մեռելոց / Tote

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.30 Uhr

Յիշատակ Մեռելոց / Toten

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.30 Uhr

Յիշատակ Մեռելոց / Toteng

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.30 Uhr

Յիշատակ Մեռելոց / Totenge

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.30 Uhr

Յիշատակ Մեռելոց / Totenged

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.30 Uhr

Յիշատակ Մեռելոց / Totengede

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.30 Uhr

Յիշատակ Մեռելոց / Totengeden

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.30 Uhr

Յիշատակ Մեռելոց / Totengedenk

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.30 Uhr

Յիշատակ Մեռելոց / Totengedenke

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 10.30 Uhr

Յիշատակ Մեռելոց / Totengedenken

 Խաղողօրհնութիւն / Traubensegnung
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սուրբ եղիցի անո

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անու

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն ք

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո:

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Ե

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկե

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկես

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսց

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ ա

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ ար

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արք

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքա

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայո

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայու

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութի

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն ք

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո:

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Ե

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղի

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղից

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցի

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կա

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք ք

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո,

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, ո

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յե

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յեր

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկի

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկին

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս ե

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յե

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յեր

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկր

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի:

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհա

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մե

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հա

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հան

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանա

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապա

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազո

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազոր

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տո

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տու

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մե

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ ա

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այս

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր:

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Ե

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թո

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մե

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպա

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպար

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտի

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մե

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր,

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, ո

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս ե

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մե

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թո

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թող

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողո

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողու

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողում

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մե

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մեր

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերո

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պա

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պար

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտա

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապա

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապան

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանա

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց:

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Ե

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տա

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տան

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանի

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմե

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փո

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փոր

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձո

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձու

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութի

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն,

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
ա

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փր

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկե

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմե

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չա

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չար

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ:

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի ք

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է ա

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է ար

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արք

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքա

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայո

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայու

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութի

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն ե

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօր

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրո

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրու

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութի

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն ե

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փա

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յա

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւի

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտե

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեա

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեան

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ա

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէ

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն:

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

D

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DE

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DER

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERU

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUN

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNA

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAG

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGA

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN A

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AG

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGH

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHO

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOT

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
H

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Ha

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hay

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr m

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr me

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer w

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wo

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor h

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor he

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor her

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor herg

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergi

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergin

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins e

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es,

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, s

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, su

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, sur

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp y

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp ye

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeg

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yegh

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghi

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghit

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitz

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi a

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi an

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anu

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun k

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko.

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Y

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Ye

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yeg

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yege

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yeges

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegest

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestz

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze a

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze ar

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze ark

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arka

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkay

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayu

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayut

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayuty

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyu

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun k

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko.

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Y

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Ye

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeg

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yegh

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghi

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghit

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitz

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzi

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
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ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin ga

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
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ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
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Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
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ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
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Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri.

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
E

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
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ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
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ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
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ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
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Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhat

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
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DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
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Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
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ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
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ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
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ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
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Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
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յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer h
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Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
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Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer ha

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer han

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hana

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanab

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanaba

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabaz

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazo

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazor

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort d

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort du

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
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Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Y

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
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Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
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Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
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ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
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ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
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ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
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այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
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ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
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ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
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Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
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Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
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Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi d

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
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Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
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Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portz

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzu

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzut

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzuty

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyu

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun, 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
a

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ay

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
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Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
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մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
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Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i t

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i ts

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tsc

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tsch

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tscha

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschar

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare.

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Z

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi k

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e a

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e ar

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e ark

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arka

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkay

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayu

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayut

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
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Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
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Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyu

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
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սուրբ եղիցի անուն քո: 
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Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
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յաւիտեանս ամէն: 
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Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
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սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
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Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
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Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
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Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
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այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
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մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
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Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
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Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
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Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zor

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zoru

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorut

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zoruty

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyu

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun y

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun ye

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew p

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew pa

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew par

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
h

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
ha

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
haw

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawi

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawid

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidy

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidya

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyan

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans .

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . a

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . am

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . ame

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

H

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HE

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HER

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERR

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRE

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERREN

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENG

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGE

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEB

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBE

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
V

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Va

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vat

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vate

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
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Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
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սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
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Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
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Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
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Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
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Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
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սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
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սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
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Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
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Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
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սուրբ եղիցի անուն քո: 
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Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 
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Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
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Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
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Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
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Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
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Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
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Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
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սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
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Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
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Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
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սուրբ եղիցի անուն քո: 
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մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
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յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
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Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
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hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, gehe

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, gehei

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheil

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheili

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheilig

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt w

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt we

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt wer

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werd

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde D

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde De

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dei

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein N

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Na

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Nam

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name,

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
D

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
De

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dei

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein R

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Re

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Rei

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reic

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich k

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich ko

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich kom

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komm

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme.

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. D

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. De

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dei

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein W

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wi

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wil

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Will

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille g

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille ge

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille ges

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille gesc

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille gesch

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille gesche

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille gescheh

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe,

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
w

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wi

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie i

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im H

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Hi

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Him

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himm

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himme

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel,

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, s

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so a

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so au

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf E

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Er

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erd

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erde

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden.

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
U

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Un

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Uns

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unse

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser t

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tä

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser täg

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägl

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägli

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser täglic

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser täglich

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliche

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches B

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Br

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Bro

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot g

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gi

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib u

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib un

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns h

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns he

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heu

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heut

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute.

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
U

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Un

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und v

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und ve

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
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յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns uns

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unse

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unser

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere S

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Sc

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Sch

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schu

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schul

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld,

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
w

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wi

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie a

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie au

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auc

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
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Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergebe

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben u

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben un

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben uns

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unse

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unser

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsere

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren S

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Sc

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Sch

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schu

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schul

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuld

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldi

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldig

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldige

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldiger

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
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DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern
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Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
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DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 
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Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
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HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nich

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
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սուրբ եղիցի անուն քո: 
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Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
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HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
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wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
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այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
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մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
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wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
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յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
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սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
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DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
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Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse 
uns von d
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Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
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այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
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Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
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Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
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Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse 
uns von dem 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
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wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse 
uns von dem Bö

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
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մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
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յաւիտեանս ամէն: 
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Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
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Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
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ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse 
uns von dem Bösen 
D

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
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այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
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ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse 
uns von dem Bösen 
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Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse 
uns von dem Bösen 
Denn Dein ist das Reich und die
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DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse 
uns von dem Bösen 
Denn Dein ist das Reich und die Kraft 
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Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse 
uns von dem Bösen 
Denn Dein ist das Reich und die Kraft 
Und die Herrlichkeit in E

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse 
uns von dem Bösen 
Denn Dein ist das Reich und die Kraft 
Und die Herrlichkeit in Ew

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse 
uns von dem Bösen 
Denn Dein ist das Reich und die Kraft 
Und die Herrlichkeit in Ewi

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse 
uns von dem Bösen 
Denn Dein ist das Reich und die Kraft 
Und die Herrlichkeit in Ewig

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse 
uns von dem Bösen 
Denn Dein ist das Reich und die Kraft 
Und die Herrlichkeit in Ewigk

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 

HERRENGEBET 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse 
uns von dem Bösen 
Denn Dein ist das Reich und die Kraft 
Und die Herrlichkeit in Ewigke

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն քո: 
Եկեսցէ արքայութիւն քո: 
Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր: 
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 
մերոց պարտապանաց: 
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: 
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք 
յաւիտեանս ամէն: 
 

DERUNAGAN AGHOTK 
Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 
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wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse 
uns von dem Bösen 
Denn Dein ist das Reich und die Kraft 
Und die Herrlichkeit in Ewigkeit
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Հայր մեր, որ յերկինս ես, 
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Hayr mer wor hergins es, surp yeghitzi anun ko. 
Yegestze arkayutyun ko. 
Yeghitzin gamq ko, worbes hergins yew hergri. 
Ezhatz mer hanabazort dur mez aysor. 
Yew togh mez ezbardis mer,  
worbes yew mek toghumk merotz bardabanatz. 
Yew mi danir ezmez i portzutyun,  
ayl pergya ezmez i tschare. 
Zi ko e arkayutyun, yew zorutyun yew park 
hawidyans . amen 
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Und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
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:  

Sonntag

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

:  

Sonntag 

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

:  

Sonntag Ս

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

:  

Sonntag Սբ

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

:  

Sonntag Սբ.

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

:  

Sonntag Սբ. 

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

:  

Sonntag Սբ. Պ

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

:  

Sonntag Սբ. Պա

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

:  

Sonntag Սբ. Պատ

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

:  

Sonntag Սբ. Պատա

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

:  

Sonntag Սբ. Պատար

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

:  

Sonntag Սբ. Պատարա

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

:  

Sonntag Սբ. Պատարագ

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

:  

Sonntag Սբ. Պատարագ 

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

:  

Sonntag Սբ. Պատարագ /

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

:  

Sonntag Սբ. Պատարագ / 

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

:  

Sonntag Սբ. Պատարագ / H

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

:  

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

:  

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl.

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

:  

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. 

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

:  

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. L

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

:  

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Li

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

:  

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Lit

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

:  

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Litu

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

:  

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Litur

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

:  

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturg

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

:  

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgi

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

:  

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

:  

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

:  

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 1

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

:  

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

:  

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

:  

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:0

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

:  

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

:  

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

:  

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 U

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

:  

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uh

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

:  

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

:  

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr 

Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr

:  

Sonntag Սբ. Պատարագ / Hl. Liturgie 11:00 Uhr 
ԿԿիԿիրԿիրաԿիրակԿիրակիԿիրակի Կիրակի  Կիրակի   Կիրակի    Կիրակի     Կիրակի      Կիրակի       Կիրակի       
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ՔՔԷՔԷՕՔԷՕԼՔԷՕԼՆՔԷՕԼՆԻՔԷՕԼՆԻ ՔԷՕԼՆԻ ՀՔԷՕԼՆԻ ՀԱՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
Ս
ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 

ՍՈ
ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 

ՍՈՒ
ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 

ՍՈՒՐ
ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 

ՍՈՒՐԲ
ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 

ՍՈՒՐԲ 
ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 

ՍՈՒՐԲ Ս
ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 

ՍՈՒՐԲ ՍԱ
ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 

ՍՈՒՐԲ ՍԱՀ
ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 

ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱ
ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 

ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ
ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 

ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ 
ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 

ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –
ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 

ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –Մ
ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 

ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵ
ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 

ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍ
ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 

ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐ
ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 

ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈ
ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 

ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ
ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 

ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 
ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 

ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 
Մ

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱ

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅ

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ 

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ Ե

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿ

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵ

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂ

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵ

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑ

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

S

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St.

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. 

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. S

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sa

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sah

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Saha

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-M

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Me

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mes

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesr

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesro

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop 

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop D

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Di

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diö

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diöz

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diöze

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diözes

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diözesa

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diözesan

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diözesank

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diözesanki

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diözesankir

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diözesankirc

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
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ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
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ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diözesankirche 
Armenische Gemeinde Köln e.V 

Allenteiner Str. 5, 50735 
Tel: 0

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diözesankirche 
Armenische Gemeinde Köln e.V 

Allenteiner Str. 5, 50735 
Tel: 02

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diözesankirche 
Armenische Gemeinde Köln e.V 

Allenteiner Str. 5, 50735 
Tel: 022

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diözesankirche 
Armenische Gemeinde Köln e.V 

Allenteiner Str. 5, 50735 
Tel: 0221

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diözesankirche 
Armenische Gemeinde Köln e.V 

Allenteiner Str. 5, 50735 
Tel: 0221 

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diözesankirche 
Armenische Gemeinde Köln e.V 

Allenteiner Str. 5, 50735 
Tel: 0221 3

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diözesankirche 
Armenische Gemeinde Köln e.V 

Allenteiner Str. 5, 50735 
Tel: 0221 32

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diözesankirche 
Armenische Gemeinde Köln e.V 

Allenteiner Str. 5, 50735 
Tel: 0221 320

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diözesankirche 
Armenische Gemeinde Köln e.V 

Allenteiner Str. 5, 50735 
Tel: 0221 320 

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diözesankirche 
Armenische Gemeinde Köln e.V 

Allenteiner Str. 5, 50735 
Tel: 0221 320 1

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diözesankirche 
Armenische Gemeinde Köln e.V 

Allenteiner Str. 5, 50735 
Tel: 0221 320 18

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diözesankirche 
Armenische Gemeinde Köln e.V 

Allenteiner Str. 5, 50735 
Tel: 0221 320 18 

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diözesankirche 
Armenische Gemeinde Köln e.V 

Allenteiner Str. 5, 50735 
Tel: 0221 320 18 9

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diözesankirche 
Armenische Gemeinde Köln e.V 

Allenteiner Str. 5, 50735 
Tel: 0221 320 18 95

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diözesankirche 
Armenische Gemeinde Köln e.V 

Allenteiner Str. 5, 50735 
Tel: 0221 320 18 950

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diözesankirche 
Armenische Gemeinde Köln e.V 

Allenteiner Str. 5, 50735 
Tel: 0221 320 18 950 

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diözesankirche 
Armenische Gemeinde Köln e.V 

Allenteiner Str. 5, 50735 
Tel: 0221 320 18 950 F

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diözesankirche 
Armenische Gemeinde Köln e.V 

Allenteiner Str. 5, 50735 
Tel: 0221 320 18 950 Fa

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diözesankirche 
Armenische Gemeinde Köln e.V 

Allenteiner Str. 5, 50735 
Tel: 0221 320 18 950 Fax

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diözesankirche 
Armenische Gemeinde Köln e.V 

Allenteiner Str. 5, 50735 
Tel: 0221 320 18 950 Fax:

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diözesankirche 
Armenische Gemeinde Köln e.V 

Allenteiner Str. 5, 50735 
Tel: 0221 320 18 950 Fax: 

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diözesankirche 
Armenische Gemeinde Köln e.V 

Allenteiner Str. 5, 50735 
Tel: 0221 320 18 950 Fax: 0

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diözesankirche 
Armenische Gemeinde Köln e.V 

Allenteiner Str. 5, 50735 
Tel: 0221 320 18 950 Fax: 02

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diözesankirche 
Armenische Gemeinde Köln e.V 

Allenteiner Str. 5, 50735 
Tel: 0221 320 18 950 Fax: 022

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diözesankirche 
Armenische Gemeinde Köln e.V 

Allenteiner Str. 5, 50735 
Tel: 0221 320 18 950 Fax: 0221

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diözesankirche 
Armenische Gemeinde Köln e.V 

Allenteiner Str. 5, 50735 
Tel: 0221 320 18 950 Fax: 0221 

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diözesankirche 
Armenische Gemeinde Köln e.V 

Allenteiner Str. 5, 50735 
Tel: 0221 320 18 950 Fax: 0221 7

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diözesankirche 
Armenische Gemeinde Köln e.V 

Allenteiner Str. 5, 50735 
Tel: 0221 320 18 950 Fax: 0221 71

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diözesankirche 
Armenische Gemeinde Köln e.V 

Allenteiner Str. 5, 50735 
Tel: 0221 320 18 950 Fax: 0221 712

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diözesankirche 
Armenische Gemeinde Köln e.V 

Allenteiner Str. 5, 50735 
Tel: 0221 320 18 950 Fax: 0221 712 

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diözesankirche 
Armenische Gemeinde Köln e.V 

Allenteiner Str. 5, 50735 
Tel: 0221 320 18 950 Fax: 0221 712 6

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diözesankirche 
Armenische Gemeinde Köln e.V 

Allenteiner Str. 5, 50735 
Tel: 0221 320 18 950 Fax: 0221 712 62

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diözesankirche 
Armenische Gemeinde Köln e.V 

Allenteiner Str. 5, 50735 
Tel: 0221 320 18 950 Fax: 0221 712 62 

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diözesankirche 
Armenische Gemeinde Köln e.V 

Allenteiner Str. 5, 50735 
Tel: 0221 320 18 950 Fax: 0221 712 62 6

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diözesankirche 
Armenische Gemeinde Köln e.V 

Allenteiner Str. 5, 50735 
Tel: 0221 320 18 950 Fax: 0221 712 62 67

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diözesankirche 
Armenische Gemeinde Köln e.V 

Allenteiner Str. 5, 50735 
Tel: 0221 320 18 950 Fax: 0221 712 62 67 

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diözesankirche 
Armenische Gemeinde Köln e.V 

Allenteiner Str. 5, 50735 
Tel: 0221 320 18 950 Fax: 0221 712 62 67 

a

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diözesankirche 
Armenische Gemeinde Köln e.V 

Allenteiner Str. 5, 50735 
Tel: 0221 320 18 950 Fax: 0221 712 62 67 

ar

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diözesankirche 
Armenische Gemeinde Köln e.V 

Allenteiner Str. 5, 50735 
Tel: 0221 320 18 950 Fax: 0221 712 62 67 

arm

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diözesankirche 
Armenische Gemeinde Köln e.V 

Allenteiner Str. 5, 50735 
Tel: 0221 320 18 950 Fax: 0221 712 62 67 

arme

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diözesankirche 
Armenische Gemeinde Köln e.V 

Allenteiner Str. 5, 50735 
Tel: 0221 320 18 950 Fax: 0221 712 62 67 

armen

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diözesankirche 
Armenische Gemeinde Köln e.V 

Allenteiner Str. 5, 50735 
Tel: 0221 320 18 950 Fax: 0221 712 62 67 

armeni

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diözesankirche 
Armenische Gemeinde Köln e.V 

Allenteiner Str. 5, 50735 
Tel: 0221 320 18 950 Fax: 0221 712 62 67 

armenis

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diözesankirche 
Armenische Gemeinde Köln e.V 

Allenteiner Str. 5, 50735 
Tel: 0221 320 18 950 Fax: 0221 712 62 67 

armenisc

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diözesankirche 
Armenische Gemeinde Köln e.V 

Allenteiner Str. 5, 50735 
Tel: 0221 320 18 950 Fax: 0221 712 62 67 

armenisch

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diözesankirche 
Armenische Gemeinde Köln e.V 

Allenteiner Str. 5, 50735 
Tel: 0221 320 18 950 Fax: 0221 712 62 67 

armenische

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diözesankirche 
Armenische Gemeinde Köln e.V 

Allenteiner Str. 5, 50735 
Tel: 0221 320 18 950 Fax: 0221 712 62 67 

armenischeg

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diözesankirche 
Armenische Gemeinde Köln e.V 

Allenteiner Str. 5, 50735 
Tel: 0221 320 18 950 Fax: 0221 712 62 67 

armenischege

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diözesankirche 
Armenische Gemeinde Köln e.V 

Allenteiner Str. 5, 50735 
Tel: 0221 320 18 950 Fax: 0221 712 62 67 

armenischegem

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diözesankirche 
Armenische Gemeinde Köln e.V 

Allenteiner Str. 5, 50735 
Tel: 0221 320 18 950 Fax: 0221 712 62 67 

armenischegeme

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diözesankirche 
Armenische Gemeinde Köln e.V 

Allenteiner Str. 5, 50735 
Tel: 0221 320 18 950 Fax: 0221 712 62 67 

armenischegemei

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 
 

St. Sahak-Mesrop Diözesankirche 
Armenische Gemeinde Köln e.V 

Allenteiner Str. 5, 50735 
Tel: 0221 320 18 950 Fax: 0221 712 62 67 

armenischegemein

ՔԷՕԼՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ –ՄԵՍՐՈՊ 
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Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankver

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverb

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbi

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbin

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbind

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindu

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindun

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung:

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
S

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sp

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Spa

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Spar

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Spark

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparka

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkas

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkass

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse 

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse K

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Kö

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köl

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln 

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln B

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bo

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bon

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

I

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IB

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBA

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN:

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: 

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: D

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE1

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 37

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 370

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 01

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 019

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 00

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 000

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 31

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 312

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 8

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83 

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83 
B

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83 
BI

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83 
BIC

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83 
BIC:

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83 
BIC: 

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83 
BIC: C

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83 
BIC: CO

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83 
BIC: COL

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83 
BIC: COLS

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83 
BIC: COLSD

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83 
BIC: COLSDE

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83 
BIC: COLSDE 

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83 
BIC: COLSDE 3

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83 
BIC: COLSDE 33

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83 
BIC: COLSDE 33 

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83 
BIC: COLSDE 33 

 

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83 
BIC: COLSDE 33 

 

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83 
BIC: COLSDE 33 

 
Ä

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83 
BIC: COLSDE 33 

 
Än

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83 
BIC: COLSDE 33 

 
Ände

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83 
BIC: COLSDE 33 

 
Änder

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83 
BIC: COLSDE 33 

 
Änderu

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83 
BIC: COLSDE 33 

 
Änderun

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83 
BIC: COLSDE 33 

 
Änderung

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83 
BIC: COLSDE 33 

 
Änderunge

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83 
BIC: COLSDE 33 

 
Änderungen

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83 
BIC: COLSDE 33 

 
Änderungen 

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83 
BIC: COLSDE 33 

 
Änderungen s

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83 
BIC: COLSDE 33 

 
Änderungen so

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83 
BIC: COLSDE 33 

 
Änderungen sow

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83 
BIC: COLSDE 33 

 
Änderungen sowi

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83 
BIC: COLSDE 33 

 
Änderungen sowie

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83 
BIC: COLSDE 33 

 
Änderungen sowie 

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83 
BIC: COLSDE 33 

 
Änderungen sowie D

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83 
BIC: COLSDE 33 

 
Änderungen sowie Dr

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83 
BIC: COLSDE 33 

 
Änderungen sowie Dru

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83 
BIC: COLSDE 33 

 
Änderungen sowie Druc

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83 
BIC: COLSDE 33 

 
Änderungen sowie Druck

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83 
BIC: COLSDE 33 

 
Änderungen sowie Druckf

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83 
BIC: COLSDE 33 

 
Änderungen sowie Druckfe

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83 
BIC: COLSDE 33 

 
Änderungen sowie Druckfeh

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83 
BIC: COLSDE 33 

 
Änderungen sowie Druckfehl

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83 
BIC: COLSDE 33 

 
Änderungen sowie Druckfehle

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83 
BIC: COLSDE 33 

 
Änderungen sowie Druckfehler

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83 
BIC: COLSDE 33 

 
Änderungen sowie Druckfehler 

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83 
BIC: COLSDE 33 

 
Änderungen sowie Druckfehler v

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83 
BIC: COLSDE 33 

 
Änderungen sowie Druckfehler vo

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83 
BIC: COLSDE 33 

 
Änderungen sowie Druckfehler vor

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83 
BIC: COLSDE 33 

 
Änderungen sowie Druckfehler vorb

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83 
BIC: COLSDE 33 

 
Änderungen sowie Druckfehler vorbe

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83 
BIC: COLSDE 33 

 
Änderungen sowie Druckfehler vorbeh

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83 
BIC: COLSDE 33 

 
Änderungen sowie Druckfehler vorbeha

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83 
BIC: COLSDE 33 

 
Änderungen sowie Druckfehler vorbehal

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83 
BIC: COLSDE 33 

 
Änderungen sowie Druckfehler vorbehalt

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83 
BIC: COLSDE 33 

 
Änderungen sowie Druckfehler vorbehalte

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83 
BIC: COLSDE 33 

 
Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83 
BIC: COLSDE 33 

 
Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten!

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83 
BIC: COLSDE 33 

 
Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten! 

 
Für die Vorbereitung und 

Zusammenstellung des Terminplans: 
Pfarrer Vahridsch Baghdasaryan 

 
Armenische Gemeinde Köln e.V. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE13 3705 0198 0005 3124 83 
BIC: COLSDE 33 

 
Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten! 


