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Exodus 15 | Tone 1 
O Christ God, who spread apart your spotless 

arms on the cross and gave us the sign of 
triumph. Through it preserve our lives. 

O Christ God, in the world-saving unfolding of 
the arms of your cross you gave us a scepter of 

power; through it preserve our lives. 

Through the wood of life you restored to life the 
one who died by eaDng from the wood of 

transgressions. Through it preserve our lives. 

The holy cross, relief for the faithful, was 
erected on earth, triumphing over the enemy. 

Come, people, let us venerate it.
Trans., Bp. Daniel Findikyan, 

St Nersess Armenian Hymnal,  
stnersess.edu Akn, Chants dédiés à la Sainte Croix



God the creator was liEed onto the 
cross, and upon it he renewed and 

revived those who had died in sin by 
eaDng of the wood. 

When the Son of God comes again, 
the holy cross will appear and shine 

light, for it is the hope of the faithful.

Trans., Bp. Daniel Findikyan, 
St Nersess Armenian Hymnal,  

stnersess.edu Akn, Chants dédiés à la Sainte Croix



O Christ God, who spread apart your 
spotless arms on the cross and gave us 

the sign of triumph. Through it 
preserve our lives. 

O Christ God, in the world-saving 
unfolding of the arms of your cross 
you gave us a scepter of power; thr. 

Through the wood of life you restored 
to life the one who died by eaDng 

from the wood of transgressions. Thr.

Որ զանարատ բազուկըս քո ՚ի 
խաչին տարածեցեր քրիստոս 
աստըւած, եւ նըշան յաղթու֊
թեան ետուր մեզ. սովաւ ըզ֊

կեանըս մեր պահեա։ 

Որ զաշխարհակեցոյց բազկատա֊
րածութիւն խաչի քո քրիստոս 

աստըւած գաւազան զօրութեան 
ետուր մեզ. սո։ 

Որ ըզմեռեալն ՚ի ճաշակմանէ փայ֊
տին յանցանաց, կենաց փայտիւըն 

կենագործեցեր. սո։



The holy cross, relief for the faithful, 
was erected on earth, triumphing 

over the enemy. Come, people,  
let us venerate it. 

God the creator was liEed onto the 
cross, and upon it he renewed and 
revived those who had died in sin  

by eaDng of the wood. 

When the Son of God comes again, 
the holy cross will appear and shine 

light, for it is the hope  
of the faithful.

Սուրբ խաչն օգնական հաւա֊
տացելոց, կանգնեաւ ՚ի յերկրի 
յաղթող թըշնամւոյն. եկայք ժո֊

ղուորդք երկըրպագեսցուք։ 

Արարիչն աստըւած բարձրացաւ 
՚ի խաչին, եւ զմեռեալըս մեղօք 
փայտին ճաշակմամբն, ՚ի սմա 

նորոգեալ կենդանացոյց։ 

Ի միւսանգամ գալըստեան աս֊
տուածորդւոյն, սուրբ խաչն երե֊
ւի եւ լուսաւորէ. զի նա է յոյս 

հաւատացելոց։

✠
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