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ՏԷՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ

Հայր մեր, որ յեր կինս ես,
սուրբ ե ղի ցի ա նուն քո.

ե կես ցէ ար քա յու թիւն քո.
ե ղի ցին կամք քո

որ պէս յեր կինս` եւ յերկ րի: 
Զ հաց մեր հա նա պա զորդ

տուր մեզ այ սօր.
եւ թող մեզ զպար տիս մեր,

որ պէս եւ մեք
թո ղումք մե րոց պար տա պա նաց: 

Եւ մի՛ տա նիր զմեզ ի փոր ձու թիւն,
այլ փրկեա՛ զմեզ ի չա րէն.

զի քո է ար քա յու թիւն եւ զօ րու թիւն եւ 
փառք յա ւի տեանս. ա մէն: 



ՇԱՐԱԿԱՆ Ս. ԷՋՄԻԱԾՆԻ
 

Էջ Միա ծինն ի Հօ րէ եւ լոյս փա ռաց
ընդ նմա.

Ձայնք հնչե ցին սան դա րա մետք
անդն դոց: 

Տե սեալ զլոյս մեծ Հայ րա պե տին
Գ րի գո րի,

Պատ մէր ցնծու թեամբ հա ւա տա ցեալ 
ար քա յին: 

Ե կայք շի նես ցուք սուրբ զխո րանն
լու սոյ,

Քան զի ի սմա ծա գեաց մեզ լոյս
ի Հա յաս տան աշ խար հի: 

ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՂԹԵՐԳ
 

Ա մէն հա յի սրտից բխած,
Լ սիր այս ձայնն, ո՜վ Աստուած.

Եր կար կեանք տուր Հայ րա պե տին,
Եր կար օ րեր Հա յոց Հօր.

Տէ՜ր, ան սա սան պա հիր Դու միշտ

Քո իսկ հիմ նած Մայր Ա թոռ: 



ՀԱՄԱՌՕՏԱԳՐՈՒԹԻՒՆՔ
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Թագ. յաւիտ. .......................  Թա գա ւոր յա ւի տեան
Ժմտ. .......................................................  Ժա մա մուտ
Հետ. ............................................................. Հե տե ւակ
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Յին. ................................................................  Յի նանց
Յիս. ..........................................................  Յիս նա կաց
Շրկ. ...........................................................  Շա րա կան
Ողր. ............................................................Ո ղոր մեա
Սղմ................................................................  Սաղ մոս
Ստղ.  ................................................................ Ս տե ղի
Սրբ.  .............................................. Սր բա սա ցու թիւն
Քրզ.  ................................................................ Քա րոզ
Օրհ.  ...................................................... Օրհ նու թիւն
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Գիրտարւոյ(Տարեգիր)............................................Կ

Եօթներեակ(Կիրակագիր)......................................Դ

Վերադիր.................................................................... 8

Իննեւտասներեակ(Ոսկեգիր)................................. 2

Տանուտէր....................................................... ԿՇԻՌՆ



Բուն ձայնքն` ԱՁ, ԲՁ, ԳՁ, ԴՁ Ձախակողմեան դա-

սունենսկսեալիԲունԲարեկենդանէ:

ՉՈՐՍԵՂԱՆԱԿՔ

 

Գարնանամուտ եւ հասարակած ............ Մարտի 21

Ամառնամուտ եւ արեւադարձ .................Յունիսի 22

Աշնանամուտ եւ հասարակած ......Սեպտեմբերի 23

Ձմեռնամուտ եւ արեւադարձ ......... Դեկտեմբերի 22

Ծա նօ թու թիւն. - Օ րա ցոյ ցիս ձախ եւ աջ լու
սանցք նե րի վե րե ւում նշա նա կուած եր կու տա
ռե րը պէտք է կար դալ. Օ` օր ամ սոյ, եւ Լ` օր 
լուս նի: 



ԱՄՍԱՄՈՒՏՔ
Յունուար  ..............................................  Հինգշաբթի 
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Յուլիս  ..................................................  Չորեքշաբթի 
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Նոյեմբեր  ..................................................... Կիրակի 

Դեկտեմբեր ...........................................  Երեքշաբթի

ՇԱՐԺՔ ԼՈՒՍՆԻ

Ամիս Ծնունդ 
Լուսնի


Առաջին
քառորդ 


Լրումն 
Լուսնի


Վերջին 
քառորդ 


Յունուար
Փետրուար
Մարտ
Ապրիլ
Մայիս
Յունիս
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20
19
20
18
18
16
16
14
13
13
11
11

27
25
27
26
25
24
24
22
21
20
19
18

5
4
5
4
4
2
2,31
29
28
27
26
25

13
12
13
12
11
9
8
7
5
5
3
3



ՏՕՆՔ ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ

Տօներիանուանումը Նորտոմար Հինտոմար

Ս. ԾՆՈՒՆԴ Յուն. 6 Յուն. 19

Անուանակոչութիւն Յուն. 13 Յուն. 26

ԾնունդՍ. Յովհաննու
Կարապետին Յուն. 15 Յուն. 28

Բարեկ.Առաջաւորաց Յուն. 25 Փետր. 1

Ս. Սարգիս Յուն. 31 Փետր. 7

ՏօնՍ. Վարդանանց Փետր. 12 Փետր. 19

Տեառնընդառաջ Փետր. 14 Փետր. 27

ԲունԲարեկենդան Փետր. 15 Փետր. 22

Ս. ԳրիգորԼուսաւորչի
մուտնիվիրապն Մարտ 21 Մարտ 28

Ծաղկազարդ Մարտ 29 Ապրիլ 5

Ս. ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ Ապրիլ 5 Ապրիլ 12

Աւետումն Ապրիլ 7 Ապրիլ 20

ԵրեւումնՍ. Խաչի Մայիս 3 Մայիս 10

Համբարձում Մայիս 14 Մայիս 21

Հոգեգալուստ Մայիս 24 Մայիս 31

Բարեկ.Եղիականպահոց Մայիս 24 Յունիս 7

Ս. Հռիփսիմեանց Յունիս 1 Յունիս 8



Տօներիանուանումը Նորտոմար Հինտոմար

Ս. Գայիանեանց Յունիս 2 Յունիս9

Ս. Յովհ.Կարապետին...
(Ս. Շողակաթ)

Յունիս 4 Յունիս 11

Ս. ԳրիգորԼուսաւորչիելն
իվիրապէն

Յունիս 6 Յունիս 23

ՏօնՍ. Էջմիածնի Յունիս 7 Յունիս 14

Բարեկ.Ս. Գրիգոր
Լուսաւորչիպահոց

Յունիս 14 Յունիս 21

ԳիւտնշխարացՍ. Գրիգոր
Լուսաւորչի

Յունիս 20 Յունիս 27

Ս. ՍահակեւՍ. Մեսրովբ Յունիս 25 Յուլիս 2

Բարեկ.Վարդավառի Յուլիս 5 Յուլիս 12

Ս. ՊԱՅԾԱՌԱԿԵՐՊՈՒ ԹԻՒՆ Յուլիս  12 Յուլիս 19

Բարեկ.Ս. Աստուածածնի Օգոստ. 9 Օգոստ. 23

ՏօնՇող.Ս. Էջմիածնի Օգոստ.15 Օգոստ. 29

Ս. ՎԵ ՐԱ ՓՈ ԽՈՒ ՄՆ Օգոստ.16 Օգոստ. 30

Բարեկ.Ս. Խաչի Սեպտ. 6 Սեպտ. 20

ԾնունդՍ. Կուսին Սեպտ. 8 Սեպտ. 21

Ս. ԽԱՉ ՎԵ ՐԱՑ Սեպտ. 13 Սեպտ. 27

Բարեկ.Վրգ.Ս. Խաչի Սեպտ. 20 Հոկտ. 4

Ս. Գէորգ Սեպտ. 26 Հոկտ. 10



Տօներիանուանումը Նորտոմար Հինտոմար

ՎարագայՍ. Խաչ Սեպտ. 27 Հոկտ. 11

ՏօնՍ. Թարգմանչացն Հոկտ. 10 Հոկտ. 24

ԳիւտՍ. Խաչի Հոկտ. 25 Նոյեմբ. 8

Ս. Հրեշտակապետացն Նոյեմբ. 7 Նոյեմբ. 21

Բարեկ.Յիսնակաց Նոյեմբ.15 Նոյեմբ. 29

ԸնծայումնՍ. Աստուածածնի Նոյեմբ.21 Դեկտ. 4

Ս. ԹադէոսեւՍ. Բարդուղի-
մէոս Նոյեմբ.28 Դեկտ. 12

Բարեկ.Ս. Յակովբայ Դեկտ. 6 Դեկտ. 20

ՅղութիւնՍ. Աստուածածնի
յԱննայէ Դեկտ. 9 Դեկտ. 22

Ս. Յակոբ Դեկտ. 12 Դեկտ. 26

Ս. Դաւիթմարգարէ Դեկտ. 24 Յուն. 5

Ս. Ստեփաննոս Դեկտ. 26 Յուն. 6

Ս. ՊետրոսեւՍ. Պօղոս Դեկտ. 28 Յուն. 7

Ս. ՈրդւոցնՈրոտման Դեկտ. 29 Յուն. 11

Բարեկ.Ս. Ծննդեանպահոցն Դեկտ. 29 Յուն. 11

 
Ծա նօ թու թիւն.- Երկ րորդ սիւ նա կում հին տո մա րը 
վե րա ծուած է նոր տո մա րի ամ սա հա շուի, այ սինքն՝ 
հին տո մա րի ամ սա հա շուին ա ւե լա ցուած է 13 օր:



ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՕՆԵՐ

ԵՒ ՅԻՇԱՏԱԿԻ ՕՐԵՐ

Դեկ տեմ բե ր 31 

Յու նուա ր 6

ԱմանորեայեւՍ. Ծննդեանտօ-
ներ(ոչաշխատանքային)

Յունուար  28 Բանակիօր(ոչաշխատանքային)

Փետրուար  21 Մայրենիլեզուիօր

Փետրուար  28 Ադրբեջանական ԽՍՀ-ում զոհերի
յիշատակի եւ բռնագաղթուած
հայ բնակչութեան իրաւունքների
պաշտպանութեանօր

Մարտ  8 Կանանցտօն(ոչաշխատանքա-
յին)

Ապրիլ  7 Մայրութեան,գեղեցկութեանեւ
սիրոյտօն

Ապրիլ  24 Ցեղասպանութեանզոհերիյի-
շատակիօր(ոչաշխատանքային)

Մայիս  1 Աշխատանքիօր(ոչաշխատան-
քային)

Մայիս  8 Երկրապահիօր

Մայիս  9 Յաղթանակիեւխաղաղութեան
տօն(ոչաշխատանքային)



Մայիս  28 Հանրապետութեանտօն
(ոչաշխատանքային)

Յունիս  1 Երեխաներիիրաւունքների
պաշտպանութեանօր

Յունիս  14 Բռնադատուածներիյիշատակի
օր

Յուլիս  5 Սահմանադրութեանօր(ոչաշ-
խատանքային)

Սեպտեմբեր  1 Գիտելիքի,գրիեւդպրութեանօր

Սեպտեմբեր  21 Անկախութեանտօն(ոչաշխա-
տանքային)

Հոկտեմբերի երկ-
րորդ շաբաթ օրը

ՍրբոցԹարգմանչացտօն

Սուրբ Զատկից 
8 շա  բաթ առաջ` 
հինգ շաբ թի օրը

ՍուրբՎարդանանցտօն`բարի
գործիեւազգայինտուրքիօր

Սուրբ Զատկից 
64 օր յետոյ` 
կիրակի օրը

ՍուրբԷջմիածնիտօն



ՊԱՇՏՕՆ ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ Ի ՏԷՐ ՆՆՋԵՑԵԱԼ  

ՅԱՒԷՏ ՕՐՀՆԵԱԼ ԲԱՐԵՐԱՐԱՑ ԵՒ ՀԱՐԱԶԱՏԻՑ 

ԲԱՐԵՐԱՐԱՑ ՄԱՅՐ ԱԹՈՌՈՅ

Յու նուար
1.  Բա րե րարք Էդուարդ եւ Ժա նէտ Մար տի կեան 

(ԱՄՆ), ի հան գիստ հո գե լոյս ծնո ղացն իւրեանց` 
Էդուարդ եւ Հե լէն Մար տի կեան, Տիգ րան եւ Սէ-
րի նէ Գըրք: 

2. Ի հան գիստ բա րե րար Ջոն Ս թի վընս (ԱՄՆ): 

Ապ րիլ
3.  Բա րե րարք Գա գիկ Գալս տեան եւ Աի դա Խա-

չատ րեան ( Հա յաս տան), ի հան գիստ հա մօ րէն 
ննջե ցե լոց Յո վի կեան, Գալս տեան եւ Խա չատ-
րեան գեր դաս տա նացն իւ րեանց: 

4.  Բա րե րար Սանդ րա Շա հի նեան Լայթ ներ 
(ԱՄՆ), ի հան գիստ հո գե լոյս ծնո ղացն իւ րոյ` 
Վա ղար շա կի եւ Շու շան կի Շա հի նեան: 

  Բա րե րար Ջիմ Լայթ ներ (ԱՄՆ), ի հան գիստ հո-
գե լոյս մեծ հօրն իւ րոյ` Ջորջ Լայթ նե րի: 

5.  Բա րե րարք Ջե րի եւ Փաթ րի սիա Թր փան ճեան 
(ԱՄՆ), ի հան գիստ հո գե լոյս ծնո ղացն իւ-
րեանց` Յա կո բայ եւ Պայ ծա ռի Թր փան ճեան: 

Մա յիս
6.  Բա րե րարք Հ րաչ եւ Սիւ զան Թու ֆա յեան 

(ԱՄՆ), ի հան գիստ հո գե լոյս ծնո ղացն` Յա րու-
թիւ նի եւ Սի րա նոյ շի Թու ֆա յեան: 

2 - Պաշտօնական Օրացոյց 2015
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7.  Բա րե րարք Պետ րոս եւ Ան նա Ջար ջա թեան 
(ԱՄՆ), ի հան գիստ հո գե լոյս Մար տի րո սի 
(Օ րուն ճագճ իէլ) Ջար ջա թեան: 

 Յու նիս
 8.  Բա րե րարք Սար գիս եւ Հ ռութ Բե դե ւեան (ԱՄՆ), 

ի հան գիստ հո գե լոյս ծնո ղացն իւ րեանց` Մկրտ-
չի եւ Պայ ծա ռի Բե դե ւեան, Գառ նի կի եւ Ա լի սի 
Շահ բա զեան: 

9.  Բա րե րար Էդուարդօ Էօր նե կեան (Ար գեն տի-
նա), ի հան գիստ հո գե լոյս ծնո ղացն իւ րոյ` Փա-
նո սի եւ Սուր բի նա Բագ րա տու նի Էօր նե կեան: 

Յու լիս
10.  Բա րե րարք Գառ նիկ եւ Ա նի Եա կու բեան ( Սի-

րիա), ի հան գիստ հո գե լոյս ծնո ղացն իւ րեանց` 
Ա ւե տի սի եւ Պեր ճա նու շի Եա կու բեան, Գէոր-
գայ եւ Ար շա կուհ ւոյ Չա թալպա շեան: 

Օ գոս տոս
11.  Բա րե րար Բո բի Յա կո բեան (ԱՄՆ), ի հան գիստ 

հո գե լոյս կո ղակ ցին` Սարգ սի Յա կո բեան, եւ 
ծնո ղացն` Գ րի գո րի եւ Ա րաք սեայ: 

12.  Բա րե րարք Նա զար եւ Ար տե միս Նա զա րեան 
(ԱՄՆ), ի հան գիստ հո գե լոյս ծնո ղացն իւ-
րեանց` Լե ւո նի եւ Սա թեն կի Նա զա րեան, Նի-
կո ղո սի եւ Մա րիի Թոփ չեան: 
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Սեպ տեմ բեր
13. Ի հան գիստ բա րե րար Սարգ սի Գաբ րիէ լեան 

(ԱՄՆ): 
14.  Բա րե րարք Հայկ եւ Էլ զա Դի դի զեան (Անգ լիա), 

ի հան գիստ հո գե լոյս ծնո ղացն իւ րեանց` Յա կո-
բի եւ Խն կա բե րի Դի դի զեան, Վար դա նի եւ Շա-
քէի Ա զի րեան: 

15.  Բա րե րար Տիգ րան Իզ միր լեան. (Շուեյցարիա), ի 
հան գիստ հո գե լոյս ծնո ղացն իւ րոյ` Սարգ սի եւ 
Մա րիի Իզ միր լեան: 

16.  Բա րե րարք Ջոն եւ Ք րիս տի նա Քիւրք չեան (Անգ-
լիա), ի հան գիստ հո գե լոյս ծնո ղացն` Սարգ սի եւ 
Աստղ կի, եղ բօրն` Ջորջ Քիւրքչեա նի: 

Հոկ տեմ բեր
17.  Բա րե րարք Վա չէ եւ Թա մար Մա նու կեան 

(Անգ լիա), ի հան գիստ հո գե լոյս հարցն իւ րեանց 
Ե ղի շէի Մա նու կեան եւ Գառ նի կի Կա րա յեան: 

Նո յեմ բեր
18.  Բա րե րարք Սամուէլ եւ Է թե րի Կա րա պե տեան 

( Ռու սաս տան), ի հան գիստ հո գե լոյս մօրն իւ րոյ 
Ա մա լեա յի Կա րա պե տեան: 

Դեկ տեմ բեր
19.Բարերարք Պերճ եւ Վե րա Սեդ րա կեան (ԱՄՆ), 

ի հան գիստ հո գե լոյս հարցն իւ րեանց` Հ մա յեա-
կի Սեդ րա կեան, Նու բա րի Նազա րեան: 



ՅՈՒՆՈՒԱՐ
31 ՕՐ

ԱՅԾԵՂՋԻՒՐՆ

 1 † Եշ. ԱՁ. Գ օր Ս. Ծնն դեան պա հոց: 
Կա ղանդ, Տա րե մուտ: Օրհ. Ապշ. աձ. 
Հայր բազումողորմ: Հրց. Ապշ. դկ. 
Դ. Օրհնեալ Տէր Աստուած: Մնկ.աձ. 
Զառաւօտու: Ժմտ. Որ ի Հօրէ: Ճշ. 
շրկ. գձ. Քրիստոս Աստուած: Եբր. 
12.517։ Ղկ. 20.4121.4։ Հմբ. աձ. Ինձ 
օգնութիւն եւ Համբարձի: 
Զկ նի Սր բոյ Պա տա րա գի կա տա րի

Մաղ թանք Հայ րա պե տա կան: 

 2 Ուր. ԱԿ. Դ օր Ս. Ծնն դեան պա հոց: 
Օրհ. Ապշ. ակ. Ծով կենցաղոյս: Հրց. 
Հնգ. գկ. Բանդ Աստուած: Մնկ. Խաչի 
ակ. Սեղան քո Տէր: Ժմտ. Որ ըստ 

11
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ա մե նայն: Ճշ. շրկ. բկ. Որ յանէից: 
Հմբ.ակ. Օգնական:  

 3 Շբ. ԲՁ. Ե օր Ս. Ծնն դեան պա հոց: 
Սրբոցն Բարս ղի Հայ րա պե տին եւ եղ
բօր նո րին Գ րի գո րի Նիւ սաց ւոյն, Սեղ
բեստրո սի Հ ռով մայ Հայ րա պե տին եւ 
Աբ բայ Եփ րե մի Խու րին Ա սոր ւոյ: Օրհ. 
գձ. Որ հա ման ման: Հրց. դձ. Ս քան չե
լա գործ, իւր սա րօքն: Մնկ. ստղ. դկ. 
Լու սա պայ ծառ: Ժմտ. Զ հայ րա պե
տա կանն: Ճշ. շրկ. գձ Զա ռաջ նորդս: 
Հմբ. աձ. Սուրբ ես Տէր եւ Երկ նա քա
ղա քա ցին: 

4  † Կիր. ԲԿ. Է կիր. Յիսնակի: Օրհ. բկ. 
Փարաւօն: Հրց. գկ. Այսօր զենաւ: 
Ժմտ. Միածին Որդի: Ճշ. շրկ. բկ. 
Օրհնութիւն ի բարձունս: Եբր. 13.18
25։ Ղկ. 22.2450։ Հմբ. բկ. Կանխեցին
(ցվերջն):

 5 † Բշ. ԳՁ. Ճ րա գա լոյց Ս. Ծնն դեան եւ 
Աստուա ծա յայտ նու թեան Տեառն մե 
րոյ Յի սու սի Ք րիս տո սի: Զկ նի Ռահ 
գոր ծեա լին երգ` Ձայ նիւ առ քեզ: 
Օրհ. բձ. Ու րա խա ցիր Սր բու հի (յա
տեանն), իւր սա րօքն: Ողր. բձ. Ան
կա նիմք (ի ծունկս ան կեալ, յա
տեանն): Քրզ. Փառաւորեսցուք:  

Օ

13

14

15



ԼՕ 22 ՅՈՒՆՈՒԱՐ  

Ս. Աս տուած` որ խաչեցար:  Մնկ. դձ. 
Ծա գումն հրա շա լի: Զկնի Սուրբ ես 
Տէր աղօթքին` Սղմ. ՀԱ. Իջ ցէ որ պէս 
զանձ րեւ, Աւտրն., Արարչական: 
Քրզ. Խնդր., Կե ցո, Աղթ. Աս տուած 
մշտնջե նա ւոր (տե՛ս ի կար գին Ա րե
ւա գա լի): 

  Յե րե կո յին` ծած կեալ ու նե լով 
զ Սե ղանն, ա սաս ցեն զե րիս Ո ղոր
մեայսն եւ ըն թեռ նու ցուն զԱ ւե
տա րանսն եւ ա պա Խո նար հե ցո 
եւ Ապ րե ցո: Մեսդ. Տէր ա սաց ցիս:  
Քրզ. Ա ղաչես ցուք: Ս.  Աս տուած` որ 
խաչեցար: Հմբ. բձ. Ան կա նիմք ա ռա
ջի քո (ի ծունկս, յա տեանն): Քրզ. 
Վասն խա ղա ղու թեան: Աղթ. Հայր 
գթած: Եւ ա պա ըն թեռ նու ցուն շուր
ջա ռաւ զըն թեր ցուածսն, որք կան ի 
Ճա շո ցի: Ժմտ. Աս տուա ծա ծին ան
հարս նա ցեալ: Ճշ. շրկ. գձ. Զան ճա ռե
լի լու սոյ: Ս. Աս տուած` որ ծնար եւ 
յայտ նե ցար: Տիտ. 2.1115։ Մտ. 2.112: 
Սրբ. Բազ մու թիւնք: 

  Զկ նի Սր բոյ Պա տա րա գի` Նա խա
տօ նակ: Շրկ. դկ. Խոր հուրդ մեծ, իւր 
սա րօքն: Քրզ. Ս. զԱստ., Կե ցո, Աղթ. 
Ըն կալ Տէր: 

Նա ւա կա տիք: 
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Յե րե կոյս ց13 ամ սոյս
նա խա տօ նակ լի նի: 

 Լ րումն լուս նի:

 6 † Գշ. ԳԿ. ՏՕՆ ՍՈՒՐԲ  ԾՆՆԴԵԱՆ 
ԵՒ ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԱՅՏՆՈՒԹԵԱՆ 
ՏԵԱՌՆ ՄԵՐՈՅ ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍ-
ՏՈՍԻ: 

   Ի գի շե րին հսկումն է եւ դի ցեն 
զՍր բու թիւնն ի վե րայ բազ մո ցի 
Սե ղա նոյն: Զկ նի Ճա նա պարհ մո
լո րե լո ցին երգ` Կու սա ծին մար դա
ցեալ: Օրհ. դկ. Խոր հուրդ մեծ, իւր 
սա րօքն (յա տեանն): Ի Տէր յերկ նի
ցին եւս ե կես ցեն յա տեանն, յա ւար
տիլն Տէր յերկ նի ցին ըն թեռ նու ցուն 
Ա ւե տա րան (ի Սե ղանն): Զ փառք ի 
բար ձունսն մին չեւ ի կէսն ա սի ցեն 
եւ ա պա զմնա ցորդ Ա ւե տա րանն 
ըն թերց ցեն: Ա պա զմնա ցեալ Փառք 
ի բար ձունսն եր գես ցեն: Քրզ. Մայր 
Սուրբ: Ս.  Աս տուած, որ ծնար եւ 
յայտ նե ցար: Շրկ. դկ. Խոր հուրդ մեծ: 
Զկ նի` Օր թի, ա պա Ա ւե տա րանք եւ 
շա րա կանք: Զկ նի Էա կա նի` Ծած
կեալ խորհուրդն: Քրզ. Խնդր., Կե ցո, 
Աղթ. Քում ա մե նա զօր եւ հրա շա
լի Ծնն դեանդ եւ Յայտ նու թեանդ 
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Ք րիս տոս Աս տուած մեր: Ժմտ. Աս
տուա ծա ծին զքեզ խոս տո վա նեալ: 
( Ժա մա մուտք ե րեք են, յա ւուրն 
զմինն ա սա):  Ճշ. շրկ. գձ. Ս. զԱստ.: 
Սրբ. Բազ մու թիւնք է յայսմ ութն 
ա ւուրս: Զկ նի Սր բոյ Պա տա րա գի 
կա տա րի հան դէս Ջ րօրհ նեաց (տե՛ս 
ի Տօ նա ցու ցի): Նա խա տօ նակ: Շրկ. 
ակ. Ա րե գա կանն ար դա րու թեան: 
Տիտ. 2.1115։ Մտ. 1.1825։

  Յե րե կո յին` Խո նար հե ցո եւ Ապ րե
ցո՛ Մեսդ. Իջ ցէ որ պէս: Քրզ. Մայր 
Սուրբ: Հմբ. դկ. Այ սօր Բանն ի Հօ
րէ (զվա ղուան ա ւուր Օրհ նու թիւնն 
ա սա): Զկ նի Հայր գթա ծին` միա բան 
ել ցեն յա տեանն Խա չիւ եւ Ա ւե տա
րա նաւ, խնկօք եւ մո մե ղի նօք եւ զա
ռա ջի կայ ա ւուր Հարցն իւր սա րօքն 
եր գես ցեն: Քրզ. Ս.  զԱստ., Կե ցո, 
Աղթ. Ըն կալ Տէր: 

 Յայսմ ութն ա ւուրս կա տա րի
  նա խա տօ նակ ընդ ա ւուրն հար ցի: 

  Մի ջոց ու տիքն 20 օր է: 
 7 † Դշ. ԴՁ. Բ օր Ս. Ծնն դեան: Զկ նի Ժո

ղո վեալք սին երգ` Զէա կիցդ: Օրհ. դկ. 
Այ սօր Բանն ի Հօ րէ, իւր սա րօքն:  
( Յայսմ ութն ա ւուրս զԱ րար չա կանն 



 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 25Օ Լ

18

19

ըստ պատ շա ճի ա ւուրն ա սա): Քրզ. 
Խնդ րես ցուք, Կե ցո, Աղթ. Քում ա մե
նա զօր: Ժմտ. Ա ղա չեմք զքեզ: Ճշ. շրկ. 
գկ. Ա մե նա գո վե լի:  Սրբ. Վասն յի շա
տա կի: Գրծ. 6.88.2։ Յհ. 12.2426։
Զկ նի Սր բոյ Պա տա րա գի կա տա րի

հո գե հան գիստ վասն հա մօ րէն ննջե ցե լոց: 
ՅԻՇԱՏԱԿ ՄԵՌԵԼՈՑ  

   Յե րե կո յին` Քրզ. Մայր Սուրբ:  Հմբ. 
գկ. Էա կից Հօր:  Նա խա տօ նակ:  Հար
ցի շրկ. դկ. Ս քան չե լա գործ, իւր սա
րօքն: Քրզ. Ս. զԱստ., Կե ցո, Աղթ. Ըն
կալ Տէր: 

 8 Եշ. ԴԿ. Գ օր Ս. Ծնն դեան: Օրհ. գկ. 
Էա կից Հօր, իւր սա րօքն: Ժմտ. Աս
տուա ծա ծին ան հարս նա ցեալ: Ճշ. 
շրկ. գձ. Անսկզբ նա կան:  Հմբ. գձ. Այ
սօր Գաբրիէլ: Նա խա տօ նակ: Հար
ցի շրկ. դկ. Որ ի ծո ցոյ Հօր: Քրզ. 
Ս. զԱստ., Կե ցո, Աղթ. Ըն կալ Տէր: 

 9 Ուր. ԱՁ. Դ օր Ս. Ծնն դեան: Օրհ. գձ. 
Այ սօր Գաբ րիէլ, իւր սա րօքն: Ժմտ. 
Աս տուա ծա ծին զքեզ: Ճշ. շրկ. բձ. 
Զ քեզ Կոյս եւ Մայր: Հմբ. գձ. Այ սօր 
որ յա թոռ: Նա խա տօ նակ: Հար ցի շրկ. 
դկ. Որ յան ճա ռե լի: Քրզ. Ս.  զԱստ., 
Կե ցո, Աղթ. Ըն կալ Տէր: 
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10 Շբ. ԱԿ. Ե օր Ս. Ծնն դեան: Օրհ. գձ. 
Այ սօր որ յա թոռ, իւր սա րօքն: Ժմտ. 
Ա ղա չեմք զքեզ: Ճշ. շրկ. բձ. Ան թա
ռամ ծա ղիկ: Ա Թս. 4.1217։ Յհ. 11.1
46։ Հմբ. գձ. Անսկզբ նա կան տե սիլ: 
Նա խա տօ նակ: Հար ցի շրկ. դկ. Որ 
խո նար հե ցար: Քրզ. Ս. զԱստ., Կե ցո, 
Աղթ. Ըն կալ Տէր: 

11 † Կիր. ԲՁ. Զ օր Ս. Ծնն դեան: Օրհ. գձ. 
Անսկզբ նա կան տե սիլ, իւր սա րօքն: 
Ժմտ. Աս տուա ծա ծին ան հարս նա
ցեալ: Ճշ. շրկ. բձ. Զ քեզ Հայր յա ռաջ: 
Հռ. 1.17։ Ղկ. 2.17։ Հմբ. բձ. Անե ղա
նե լի բնու թիւն: Նա խա տօ նակ: Հար
ցի շրկ. բձ. Փա ռա ւո րեալ Աս տուած:  
Քրզ. Ս.  զԱստ., Կե ցո, Աղթ. Ըն կալ 
Տէր: 

12  Բշ. ԲԿ. Է օր Ս. Ծնն դեան: Օրհ. բձ. 
Ա նե ղա նե լի բնու թիւն, իւր սա րօքն: 
Ժմտ. Աս տուա ծա ծին զքեզ: Ճշ. շրկ. 
բկ. Սիւն լու սոյ:  Հմբ. դձ. Լոյս ի լու սոյ 
(յա տեանն): Նա խա տօ նակ: Հար ցի 
շրկ. աձ. Տ նօ րի նե ցաւ: Քրզ. Ս. զԱստ., 
Կե ցո, Աղթ. Ըն կալ Տէր: 

13 † Գշ. ԳՁ. Ը օր Ս. Ծնն դեան: Տօն 
Ա նուա նա կո չու թեան Տեառն մե րոյ 
Յի սու սի Ք րիս տո սի: Զկ նի Ռահ գոր
ծեա լին երգ` Զէա կիցդ: Օրհ. դձ. Լոյս 
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ի լու սոյ, իւր սա րօքն (յա տեանն): 
Զկ նի Տէր յերկ նի ցին` ա ռանց սաղ
մո սի ա սի Օր թի: Աւտրն. մինչ յայն 
տե ղին, յո րում ա սէ. « Փառք ի բար
ձունս», ա սաս ցեն զշա րու նա կու
թիւնն, ա պա կար դաս ցեն զմնա
ցորդ Ա ւե տա րա նին եւ ա սաս ցեն. 
«Եւ յա մե նայն ժամ»: Ժմտ. Ա ղա
չեմք զքեզ: Ճշ. շրկ. աձ. Անս կիզբն 
Աս տուած:  Կղ. 2.815։ Ղկ. 2.21։  Հմբ. 
դձ. Լոյս ի լու սոյ (զե րիսն ի միա սին 
ա սա): Քրզ. Ս. զԱստ., Կե ցո, Աղթ. Ըն
կալ Տէր: 

 
  Վեր ջին քա ռորդ լուս նի: 

 
14 Դշ. ԳԿ. Պահք: Օրհ. Ապշ. գկ. 

Քրիստոս Աստուած: Հրց. Ապշ. 
դկ. Ե. Օրհնեալ ես Տէր: Մնկ. գկ. 
Օրհնեցէք զՏէր: Ժմտ. Որ ըստ ա մե
նայն: Ճշ. շրկ. դկ. Փա ռա բա նու թիւն: 
Հմբ. գկ. Տուր մեզ եւ Հովանի: Նա
խա տօ նակ: Շրկ. ակ. Ա րե գա կանն 
ար դա րու թեան, իւր սա րօքն:  Քրզ.  
Ս. Ճգ նա ւո րօքն: Աղթ. Որ ընտ րե ցեր: 

15 Եշ. ԴՁ. Տօն Ծնն դեան Ս. Յով հան նու 
Կա րա պե տին: Օրհ. ակ. Ա րե գա կանն 
ար դա րու թեան, իւր սա րօքն (յա
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տեանն): Քրզ. Աս տուած մեծ: Մնկ. 
եւ Հմբ. դկ. Մար գա րէից գե րա գոյն: 
Ժմտ. Զ յա ռա ջըն թա ցու թիւն: Ճշ. շրկ. 
դկ. Այ սօր ցնծայ ե կե ղե ցի:    

16 Ուր. ԴԿ. Պահք: Օրհ. Ապշ. դկ. Քրիս
տոս Աստուած: Հրց. Հնգ. բկ. Արարիչ: 
Մնկ. Խա չի դկ. Խաչի քո Քրիստոս: 
Ժմտ. Որ ըստ ա մե նայն: Ճշ. շրկ. դկ. 
Որ անս կիզբն: Հմբ. դկ. Մտցեն: 

17 Շբ. ԱՁ. Սր բոցն Պետ րո սի հայ րա պե
տին, Վ լա սայ ե պիս կո պո սին եւ Ա բի
սո ղո մայ սար կա ւա գին: Օրհ. Մրտ. 
աձ. Ժողովեալքս: Հրց. Մրտ. դձ. Որք 
հա ղոր դե ցան: Մնկ. գձ. Ման կունք 
նոր: Ժմտ. Զ հայ րա պե տա կանն: 
Ճշ. շրկ. դձ. Այ սօր երկ նայ նոցն: 
Իմս. 5.18։ Բրք. 3.314.4։ Հռ. 8.2839։ 
Յհ. 10.1116։ Հմբ. Սուրբ ես Տէր եւ 
Երկնաքաղաքացին:

18 † Կիր. ԱԿ. Ա կիր. զկնի Ս. Ծնն դեան: 
Օրհ. ակ. Երգեցէք: Հրց. դձ. Ծա գումն 
Միած նի:  Ժմտ. Միա ծին Որ դի: Ճշ. 
շրկ. ակ. Թա գա ւորեաց: Ես. 54.1
14։ Ա. Տմ. 1.111։ Յհ. 2.111։ Հմբ. ակ. 
Հրաշալի զ յա րու թիւն  (ցվերջն):  

19 Բշ. ԲՁ. Սր բոցն Ան տօ նի, Տ րի փո նի, 
Պար սա մայ եւ Ո նոփ րիո սի ճգնա ւո
րացն: Օրհ. աձ. Որ գե րա զան ցեալ, 
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իւր սա րօքն (յոգ նա կի ա սել): Մնկ. եւ 
Հմբ. բձ. Պար ծանք ե կե ղեց ւոյ: Ժմտ. 
Ճգ նա ւորք Ք րիս տո սի: Ճշ. շրկ. աձ. 
(Ո ղոր մեա) Որ ան մարմ նա կան:  

20 Գշ. ԲԿ. Սր բոցն Թէո դո սի թա գա ւո րին 
եւ ման կանցն Ե փե սո սի: Օրհ. ակ. Որ 
զերկ նա ւոր, իւր սա րօքն: Մեծ. աձ. 
Ե րա նե լի աս տու ծա սէր: Մնկ. եւ Հմբ. 
բկ. Ով ե րա նե լիդ ա մե նե ցուն: Ժմտ. 
Որ պէս յետ աս տուա ծա սէր թա գա
ւո րին: Ճշ. շրկ. բձ. (Ո ղոր մեա) Աս
տուած փրկիչ մեր: 

 Ծ նունդ լուս նի:  
21 Դշ. ԳՁ. Պահք: Օրհ. Ապշ. գձ. Զերծո 

զիս: Հրց. Ապշ. Աղց մի. դկ. Զ. 
Աստուած հարցն մերոց: Մնկ. գձ. 
Զքեզ բարեբանեն:  Ժմտ. Որ ըստ 
ա մե նայն: Ճշ. շրկ. դկ. Փա ռա բա նու
թիւն: Հմբ. գձ. Զօրհներգութիւնս եւ 
Պահապան:

22 Եշ. ԳԿ. Սր բոցն Կի րա կո սի եւ մօրն Յու
ղի տա յի, եւ սրբոյն Վա հա նայ Գողթ-
նաց ւոյն եւ սր բոց վկա յիցն Գորդիոսի, 
Պօ ղիք տո սի եւ Գ րի գո րի սի: Օրհ. Մրտ. 
գկ. Այսօր հրեշտակաց: Հրց. Մրտ. գձ. 
Որք զտանջանս:  Մնկ. բկ. Յար մա
տոց բա րեաց: Ժմտ. Ի տա ճա րի: Ճշ. 
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շրկ. գկ. Ճգնաւորք: Հմբ. բձ. Զար մա
նա լի է (յատեանն): 

23  Ուր. ԴՁ. Պահք: Օրհ. Ապշ. դձ. 
Համբառնամ: Հրց. Հնգ. աձ. Օրհնեալ 
ես: Մնկ. Խա չի դձ. Զօրութիւն: Ժմտ. 
Որ ըստ ա մե նայն: Ճշ. շրկ. դկ. Որ 
անս կիզբն: Հմբ. դձ. Զքեզ կարդամք: 

24 Շբ. ԴԿ. Կոս տանդ նու պոլ սոյ Ս. Ժողո
վոյն` հա րիւր յի սուն Հայ րա պե տացն 
(381 թ.): Օրհ. գձ. Այ սօր սրբոց հայ
րա պե տացն, իւր սա րօքն: Մնկ. գձ. 
Ով հրա շա լի եւ Ի Սուրբ Եր րոր դու
թե նէն: Փառք Հօր զԳ. տունն` Ա պա
ւի նիմք, Այժմ եւ միշտն` գձ. Աղ բե րա
ցուս ցես (յատեանն):  

  Յոր ժամ զ Ման կունքն եր գեն, ծած
կեն զ Սե ղանն վա րա գու րիւ: Իսկ յա
սելն  «Ի Սուրբ Եր րոր դու թե նէն» բա
նան զվարա գոյրն եւ հեր թա պահ ա ւագ 
ե րէցն շուր ջա ռաւ Ա ւե տա րանն ի ձե ռին 
իջանէ ի խորանէն եւ ժա մօրհ նողն 
շուրջա ռաւ խնկար կէ ա ռա ջի Ս. Ա ւե
տարա նին, գան կանգ նեն ա ռա ջի 
Ս. Բե մին եւ համ բու րեն զ Սուրբ Ա ւե
տա րանն:  

  Զկ նի Սուրբ ես Տէր ա ղօ թից` Տէրն 
յետ ստեղծ մանն: Ժմտ. զ Հայ րա
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պե տա կանն: Ճշ. շրկ. դձ. Այ սօր երկ
նայ նոցն: Ես. 54.114։ Ա. Տմ. 1.111։ 
Յհ. 2.111։ Հմբ. Սուրբ ես Տէր եւ 
Երկնաքաղաքացին:   

 25 † Կիր. ԱՁ. Բ կիր. զկնի Ս. Ծննդեան: 
Օրհ. աձ. Երգեսցուք: Հրց. դձ. Փա
ռա ւո րե լով: Մեծ. դձ. Ու րա խա ցիր: 
Ժմտ. Միա ծին Որ դի: Ճշ. շրկ. աձ. 
Զթագաւորն փառաց: Ես. 58.1359.7, 
Ա. Տմ. 4.125.10, Յհ. 3.1321։ Հմբ. աձ. 
Սոսկալի տեսիլ եւ Փայլակնաձեւ:  

  Բա րե կեն դան Ա ռա ջա ւո րաց պա հոց:  
26 Բշ. ԱԿ. Ա օր Ա ռա ջա ւո րաց պա հոց: 

Օրհ. Ապշ. ակ. Ծով կենցաղոյս: Հրց. 
աձ. Աղց մի. Դ. Երգէին մանկունքն: 
Մնկ. ակ. Լոյս փառաց: Հմբ. ակ. Օգ
նական: 

  Ի չորիս ա ւուրսն պա հոցս այ սո ցիկ 
Հարց զաղց միսն ա սա կար գաւ եւ 
զայլսն ա մե նայն ըստ կար գի պա
հոց:  

  Ի ճա շուն զե րիս Ո ղոր մեայսն 
միայն ա սա, ա պա զ Հոգ ւոց եւ ոչ այլ 
ինչ, զի ըն թերց մունք ոչ գոն: Իսկ 
յե րե կոյսն ըստ կար գի Պա հոց եւ 
Խա ղա ղա կան, որ պէս ի հա սա րակ 
ա ւուրս պա հոց: 
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27 Գշ. ԲՁ. Բ օր Ա ռա ջա ւո րաց պա հոց: 
Օրհ. Ապշ. բձ. Դարձո զցա սումն:  
Հրց. Ապշ. ակ. Աղց մի. Ե. Փա ռա
ւորեալ: Մնկ. բձ. Մանկունք: Հմբ. բձ. 
Համբառնալով:  

 Ա ռա ջին քա ռորդ լուս նի:  
28 Դշ. ԲԿ. Գ օր Ա ռա ջա ւո րաց պա հոց: Օրհ. 

Ապշ. բկ. Յամենայն ժամ: Հրց. Ապշ. 
բձ. Աղց մի. Բ. Որ ապրեցուցեր: Մնկ. 
բկ. Արթունք:  Հմբ. բկ. Յօգնութիւն: 

29 Եշ. ԳՁ. Դ օր Ա ռա ջա ւո րաց պա հոց: 
Օրհ. Ապշ. գձ. Զերծո զիս: Հրց. Ապշ. 
բձ. Աղց մի. Գ. Որ ահաւոր: Մնկ. գձ. 
Զքեզ բարեբանեն:  Հմբ. գձ. Զօրհ
ներ գութիւնս եւ Պահապան: 

30 Ուր. ԳԿ. Ե օր Ա ռա ջա ւո րաց պա հոց: 
Յի շա տակ Յով նա նու մար գա րէին:  
Օրհ. Ապշ. գկ. Ք րիս տոս Աս տուած: 
Հրց. դկ. ստղ. Որ զան ճա ռե լի, իւր 
սա րօքն: Մեծ. դկ. Մար գա րէն ի փո
րոյ կի տին: Մնկ. դձ. Որ ա ռա քե ցեր 
զ Յով նան: Չհանդուրժեալ: Աղթ. Օգ
նեա մեզ: Զկ նի Ո ղորմեա յիցն` Գիրք 
Յով նա նու մար գա րէին եւ ա պա Հոգ
ւոց: Հմբ. բկ. Ապաշխարութեամբ 
ապրեցաւ: 



1231 Շբ. ԴՁ. Սր բոցն Սարգ սի զօ րա վա
րին եւ որդ ւոյ նո րա Մար տի րո սին եւ 
չո րեք տա սան զի նա ւո րացն: Օրհ. ակ. 
Ա մե նա սուրբ Եր րոր դու թեան: Հրց. 
գկ. Զի նուո րու թիւնք: Մնկ. եւ Ճշ. շրկ. 
աձ. Զի նա ւորն Ք րիս տո սի:  Ժմտ. Զօ
րա կան եւ վկայ: Առ. 3.1317։ Ես. 41.1
3։ Եփ. 6.1017։ Ղկ. 21.1019:  

  Յե րե կո յին` Լոյս զուարթ: Ս.  Աս
տուած` որ յա րեար: Հմբ. աձ. Սուրբ 
ես Տէր եւ Երկ նա քա ղա քա ցին: 

Վերջ քա ռա սուն ա ւուրց
ա ռաջ նոյ մա սին ձմե րան: 

3 - Պաշտօնական Օրացոյց 2015
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ՓԵՏՐՈՒԱՐ
28 ՕՐ

ՋՐՀՈՍՆ

1   † Կիր. ԴԿ. Գ կիր. զկնի Ս. Ծնն դեան: 
Օրհ. դկ. Յաղթական: Հրց. դկ. Ան
սկիզբն բանդ: Մեծ. դկ. Աս տուա ծա
ծին պայ ծառ: Ժմտ. Միա ծին Որ դի: 
Ճշ. շրկ. դկ. Որ անբաւելի:  Ես. 62.1
11,  Բ Տմ. 2.1519, Յհ. 6.3947։ Հմբ. դկ. 
Փառք յարութեան քո (ցվերջն):  

Ս կիզբն յի սուն ա ւուրց 
երկ րորդ մա սին ձմե րան:

2 Բշ. ԱՁ. Սր բոց Ա տով մեանց զօ րա վա
րացն: Օրհ. աձ.Ժողովեալքս: Հրց. գկ. 
Զի նուո րու թիւնք: Մնկ. եւ Հմբ. ակ. 
Ա ղա չեմք զքեզ: Ժմտ. Զօ րա կան: Ճշ. 
շրկ. աձ. Պարծեսցին: 

3 Գշ. ԱԿ. Սր բոց Սու քիա սեանց վկա
յիցն: Օրհ. ակ. Յամենայն ժամ: Հրց. 
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Մրտ. դձ. Յուսացեալքն: Մնկ. եւ Հմբ. 
բձ. Ս տու գու թեամբ (յա տեանն): 
Ժմտ. Ի տա ճա րի: Ճշ. շրկ. ակ. Ի 
տաճարի: 

 Լ րումն լուս նի: 

4 Դշ. ԲՁ. Պահք: Օրհ. Ապշ. բձ. Դարձո 
զցասումն: Հրց. Հնգ. գձ. Օրհ նեմք 
զքեզ: Մնկ. բձ. Մանկունք: Ժմտ. Որ 
ըստ ա մե նայն: Ճշ. շրկ. դկ. Փա ռա բա
նու թիւն: Հմբ. բձ. Համբառնալով: 

5 Եշ. ԲԿ. Սր բոց Ոս կեանց քա հա նա
յիցն:  Օրհ. Մրտ. բկ. Շնորհեա մեզ: 
Հրց. Մրտ. դձ. Բ. Սուրբ ես Տէր: Մնկ. 
եւ Հմբ. գձ. Որք ար ժա նա ւո րե ցայք: 
Ժմտ. Զ հայ րա պե տա կանն: Ճշ. շրկ. 
բկ. Յիշեա զմեզ: 

 6 Ուր. ԳՁ. Պահք: Օրհ. Ապշ. գձ. Զերծո 
զիս: Հրց. Հնգ. գկ. Բանդ Աս տուած: 
Մնկ. Խա չի գձ. Փայտ կենաց: Ժմտ. 
Որ ըստ ա մե նայն: Ճշ. շրկ. դկ. Որ ան
սկիզբն: Հմբ. գձ. Զօրհներգութիւնս 
եւ Պահապան: 

 7 Շբ. ԳԿ. Սր բոյն Ի սա հա կայ Պար թե ւի 
հայ րա պե տին մե րոյ: Օրհ. դկ. Ար մատ 
ճշմա րիտ (տե՛ս բձ. Ով եր ջա նիկ): 
Հրց. (զ Թո ռանցն ա սա՛) ակ. Որ զլոյս 
Աս տուա ծա յին: Մնկ. դկ. Որ յար մա
տոց:  Ժմտ. Զ հայ րա պե տա կանն:  Ճշ. 
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շրկ. գկ. Հո վիւ քաջ: Իմս. 7.1218։ Ես. 
61.37։ Եբ. 13.1721։ Յհ. 10.1116։

       Յե րե կո յին` Լոյս զուարթ: Ս.  Աս
տուած` որ յա րեար: Հմբ. աձ. Սուրբ 
ես Տէր եւ Երկ նա քա ղա քա ցին:    

 8 † Կիր. ԴՁ. Դ կիր. զկնի Ս. Ծնն դեան: 
Օրհ. դձ. Օրհնեսցուք զՏէր: Հրց.  
դկ. Զ. Որ յա հե ղա կերպ: Մեծ. դկ. 
Աստուա ծա ծին Մայր լու սոյ: Ժմտ. 
Միա ծին Որ դի: Ճշ. շրկ. դձ. Թա գա
ւո ր Քրիստոս: Ես. 63.79։ Բ. Տմ. 3.1
12։ Յհ. 6.2238։ Հմբ. դձ. Զյարութիւն 
աստուածորդւոյն (ցվերջն) : 

 9 Բշ. ԴԿ. Սր բոցն Մար կո սի ե պիս կո պո
սին, Պիո նի քա հա նա յին, Կիւր ղի եւ 
Բե նիա մի նի սար կա ւա գացն, եւ սր բոց 
վկա յիցն Աբդլմ սե հի, Որմզ դա նայ եւ 
Սա յե նի: Օրհ. Մրտ. դկ. Ի յիշատակս: 
Հրց. Մրտ. դկ. Առ քեզ Աստուած: Մնկ. 
դկ. Որք եկեալ եմք: Ժմտ. Ի տա ճա
րի: Ճշ. շրկն. դկ. Այսօր եկեղեցի: Հմբ. 
դկ. Երրորդութեանն սիրօղ: Նա խա
տօ նակ: Շրկ. դձ. Որ յա ռա ջա գոյն, իւր 
սա րօքն: Քրզ. Ս. Ճգ նա ւո րօքն: Աղթ. 
Որ ընտ րե ցեր: 

10 Գշ. ԱՁ. Սր բոց Ղե ւոն դեանց քա հա
նայիցն: Օրհ. դձ. Որ յա ռա ջա գոյն: 
Հրց. դկ. Որ ան դա դար: Մեծ. դկ. 
Նա հա պե տացն: Մնկ. դկ. Ան ճա ռե
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լի (յա տեանն): Զկ նի Էա կա նին երգ` 
Գո չեմք առ ձեզ սուրբ նա հա տակք 
(տե՛ս ի Ձայն քաղ շա րա կան տպ. 
1888, 1999, յե րես 429): Ժմտ. Յաշ
խար հա կան ի ճա կա տա մար տին: 
Ճշ. շրկ. դձ. Պայ ծա ռա ցան: Իմս. 5.16
23։ Ես. 35.12, 61.67։ Ա. Պտ. 1.39։ Ղկ. 
12.410։ Հմբ. բձ. Եր գեմք ձեզ: 

11 Դշ. ԱԿ. Պահք: Օրհ. Ապշ. ակ. Ծով 
կեն ցաղոյս: Հրց. Հնգ. դձ. Որ փա ռօք 
Հօր: Մնկ. ակ. Լոյս փառաց: Ժմտ. Որ 
ըստ ա մե նայն: Ճշ. շրկ. դկ. Փա ռա բա
նու թիւն: Հմբ. ակ. Օգնական: Նա խա
տօ նակ: Շրկ. դկ. Նո րահ րաշ պսա կա
ւոր, իւր սա րօքն:  Քրզ. Ս.  Ճգ նա ւո
րօքն: Աղթ. Պ սա կիչ սրբոց: 

  Վեր ջին քա ռորդ լուս նի:
Ջեր մու թիւն ի ջա նէ յօդս:

12 † Եշ. ԲՁ. Սր բոց Վար դա նանց զօ
րավա րացն մե րոց` հա զար ե րե սուն 
եւ վեց վկա յիցն, որք կա տա րե ցան ի 
մե ծի պա տե րազ մին: Օրհ. դկ. Նո րա
հրաշ (զԱն ճա ռե լին զհետն ա սա` յա
տեանն): Թագ. յաւիտ.` Այ սօր դասք: 
Հրց. դկ. Որ ան դա դար: Մնկ. եւ Հմբ. 
ստղ. դկ. Ա րիացեալք: Զկ նի Ճա ռա
գայ թեա լին երգ` Գո չեմք առ ձեզ: 
Ժմտ. Յաշ խար հա կան: Ճշ. շրկ. դկ. 
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Ա րե գակն ար դա րու թեան: Իմս. 3.1
8։ Ես. 49.89։ Եբ. 12.17։ Ղկ. 6.2026։ 
Սրբ. Վասն յի շա տա կի: 

 Տօն ա նուա նա կո չու թեան
Նո րին Վե հա փա ռու թեան

Տ. Տ. ԳԱՐԵԳՆԻ ԵՐԿՐՈՐԴԻ
Սր բազ նա գոյն Կա թո ղի կո սի

Ա մե նայն Հա յոց: 

Զկ նի Սր բոյ Պա տա րա գի կա տա րի 
Մաղ թանք Հայ րա պե տա կան 

յա մե նայն ե կե ղե ցիս Հա յաս տա նեայց: 

Ի մէջ Սր բոյ Պա տա րա գի
կա տա րի հո գե հան գիստ վասն

հա մօ րէն ննջե ցե լոց ազ գիս հա յոց: 
Յի շա տակ մե ռե լոց եւ տօն ազ գա յին: 

13 Ուր. ԲԿ. Պահք: Օրհ. Ապշ. բկ. Յա
մե նայն ժամ: Հրց. Հնգ. դկ. Յա ւի տե
նից Աս տուած: Մնկ. Խա չի բկ. Խաչն 
կենարար: Ժմտ. Որ ըստ ա մե նայն: 
Ճշ. շրկ. դկ. Որ անս կիզբն: 

        Յե րե կո յին` Խո նար հե ցո եւ Ապ րե
ցո: Լոյս զուարթ (ի ձայն): Մեսդ. 
Գա լստեան` Օրհ նեալ ե կեալ: Ս. Աս
տուած` որ ե կիր եւ գա լոց ես: Հմբ. աձ. 
Մարմնա ցեալդ ի Կու սէն: Աղթ. Հայր 
գթած: Զկ նի` Եւ եւս խա ղա ղու թեան: 
Օրհ նու թիւն եւ փառք: Նա խա տօ
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նակ: Շրկ. դձ. Այ սօր անսկզբնա կան, 
իւր սա րօքն: Գիրք, Ա ւե տա րան, Ան
դաս տան: Տաղ` Ք րիս տոս փա ռաց: 
Քրզ. Խնդ րես ցուք, Կե ցո, Աղթ. Թագ. 
խա ղա ղու թեան: 

   Խո տե լի է շրջելն զհրով: 

14 † Շբ. ԳՁ.  ՏԵԱՌՆԸՆԴԱՌԱՋ: Տօն 
քա ռաս նօ րեայ գալս տեանն Ք րիս տո սի 
ի Տա ճարն: Ի գի շե րին հսկումն է եւ 
դի ցեն զՍր բու թիւնն ի վե րայ բազ
մո ցի Սե ղա նոյն: Զկ նի Ռահ գոր
ծեա լին երգ` Ըստ օ րի նացն Մով  սի
սի: Օրհ. դձ. Այ սօր անսկզբնա կան, 
իւր սա րօքն: Ա լէ. Օրհ նեալ ե կեալ: 
Եւ ա պա կար դաս ցեն զչո րե սին Ա ւե
տա րանսն ի չո րիս ան կիւնս ե կե
ղեց ւոյն (տե՛ս ի Տօ նա ցու ցի): Հրց. 
դձ. Օրհ նեմք: Զկ նի Փառք ի բար
ձուն սին Ա ռա ւօ տու երգ` Ա րե գակն 
ար դա րու թեան: Քրզ. Մայր Սուրբ: 
Սուրբ Աս տուած` որ ե կիր եւ գա
լոց ես: Եւ ըն թեռ նու ցուն զե րե կո յին 
Գիրք եւ զԱ ւե տա րանն: Տէրն յետ 
ստեղծման, Քրզ. Խնդր., Կե ցո, Աղթ. 
Քում ա մե նա զօր գա լստեանդ: Ժմտ. 
Ծե րու նին այ սօր եւ Անսկզբ նա կան: 
Ճշ. շրկ. դկ. Անս կիզբն Բանն:  Ես. 
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24.2125.8։ Գրծ. 7.4750։ Գղ. 4.17։ Ղկ. 
2.41 52: Սրբ. Բազ մու թիւնք: 

   Յե րե կո յին` Լոյս զուարթ (ի թիւ 
ա սաս ցէ ժա մօրհ նողն):  Հմբ. դկ. 
Բանն որ ընդ Հօր (յա տեանն, 
ա ռանց շուր ջա ռի) եւ վա րագու րես
ցեն զ Սե ղանսն: 

  Այ սու հե տեւ ոչ համ բու րես ցեն զԱ
ւետա րանն, նաեւ ոչ բարձ րա ցուս ցեն 
ի Հա ւա տամ քին եւ ի Կե ցո յին ի տես 
ժո ղովր դեանն: Զ Լոյս զուարթն ի թիւ 
ա սաս ցեն ի տե ղի մաղ թա նացն մին չեւ 
ի Ծաղ կա զարդն: Ի շա բա թու ե րե կո յին 
Հայր գթած եւ Աստ օրհ նե ցէք ոչ գոն: 
Ա ռանց շուր ջա ռի եւ Ա ւե տա րա նի Քրզ. 
Սուրբ Խա չիւս, Կե ցո, Պահ պա նեա:   

15 † Կիր. ԴԿ. ԲՈՒՆ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ: 
Զկնի Զ քէն գո հա նամք ա ղօ թից գան 
յա տեանն եւ  ա սեն ի թիւ զ Սաղ
մոսն` Օրհ նեա անձն իմ զ Տէր: Ա պա 
դպիրքն ե ղա նա կես ցեն զ Կա նո
նագ լուխն` Օրհ նե ցից զքեզ: Ի տե
ղի Հանգս տեան շա րա կա նի` Այ սօր 
ան ճառ եւ Տա րա ծեալ: Ա ւետ. Խա չե
լութեան: Նո րո գող, երգ` Զար հու րե
ցան: Օրհ. դկ. Բանն որ ընդ Հօր, իւր 
սա րօքն: Իւ ղա բե րից Ա ւե տա րանն 
զ Թաղ ման մասն կար դա: Զկ նի` 
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Զա մե նայն ա ւուրս (ե րիցս կրկնեա, 
զյե տինն բարձր): Ի գի շե րի ա սա ի 
թիւ: Նո րաս տեղ ծեալ` եր կու տուն: 
Զկ նի Կե ցո, ա ռանց Ա ւե տա րա նի: 
Ժմտ. Ա ռա ջի Պա տուական: Ճշ. շրկ. 
դկ. Բանն որ ընդ Հօր: Ես. 58.114։ 
Հռ. 13.1114.25։ Մտ. 6.121։  Հմբ. դկ. 
Այ սօր յօ րի նակ: Ս.  Խա չիւս, Կե ցո, 
Պահ պա նեա: 

    Ի պա հոցս կիւ րա կէից Ճա շու շարա
կանն զՕրհ նու թեան ա ռա ջին պատ-
կերն ա սա, իսկ զյե տինն` յե րե կո յին 
Համ բար ձի: Յա ւուրս Մե ծի Պա հոց 
կիւ րա կէից մին չեւ ի Զատ կի կիւ րա
կէն, զկնի Օրհ նու թեան եւ Մե ծա ցուս
ցէ շարա կա նաց, սար կա ւագն ի թիւ 
ա սաս ցէ զքա րոզսն: Քրզ. Զուար ճա
ցեալքս ի Խնդ րես ցուք հա ւա տո վէն 
ա սա: Ի պահոցս Հանգս տեան շա րա
կան, Խոր հուրդ խո րին եւ Յայս յարկ 
նուի րա նաց ոչ գոն: 

 16 Բշ. ԱՁ. Ա օր Մե ծի Պա հոց: Օրհ. Ապշ. 
աձ. Հայր բա զու մո ղորմ: Հրց. Ապշ. 
աձ. Ա. Որ հա յիս քաղց րու թեամբ: 
Մնկ. աձ. Զա ռա ւօ տու: Հմբ. աձ. Ինձ 
օգ նու թիւն եւ Համ բար ձի: 

  Յայս յեր կուս ա ւուրս, կից ընդ ա ռա
ւօ տեան ժա մուն, զե րիս Ո ղորմեայսն 
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ա սա միայն, որ պէս ի հա սա րակ 
ա ւուրս: Զկ նի` Գիրք, Հոգ ւոց: Նոյն
պէս եւ յե րե կոյսն, որ պէս ի հա սա րակ 
ա ւուրս պա հոց, եւ ոչ այլ ինչ: 

17 Գշ. ԱԿ. Բ օր Մե ծի Պա հոց: Օրհ. Ապշ. 
ակ. Ծով կեն ցա ղոյս: Հրց. Ապշ. աձ. 
Բ. Որ հա մա գո յից: Մնկ. ակ. Լոյս 
փա ռաց: Հմբ. ակ. Օգ նա կան մեր լեր: 

18 Դշ. ԲՁ. Գ օր Մե ծի Պա հոց: Օրհ. Ապշ. 
բձ. Դար ձո զցա սումն: Հրց. աձ. Գ. Որ 
յա մե նայ նի: Մնկ. բձ. Ման կունք ե կե
ղեց ւոյ:  Հմբ. բձ. Համ բառ նա լով: 

  Այ սօր սկիզբն ա րա կա տա րել զկարգ 
Ա պաշ խա րու թեան եւ զԱ րե ւա գա լի 
ժամեր գու թեան եւ սկսեա զ Տէր Ա մե
նա կալն յա ռա ւօ տուն եւ ի ճա շուն` զմեծ 
քա րոզսն եւ զա ղօթսն եւ զՈ ղոր մեա
յից երգսն, եւ զկնի` Խո նար հե ցո եւ 
Ապ րե ցո: 

  Իսկ յե րե կոյսն զ Խա ղա ղա կանն զ Նա
յեաց սի րովն եւ զԻ քէն հայ ցեմքն եւ 
ա պա Հոգ ւոց եւ ար ձա կես ցեն: ( Պա
հոց լուր ա ւուրց կարգն այս է մին չեւ ի 
Ծաղ կա զարդն): 

 Ծ նունդ լուս նի:
    Ջեր մու թիւն ի ջա նէ ի ջուրս:
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19 Եշ. ԲԿ. Դ օր Մե ծի Պա հոց: Օրհ. Ապշ. 
բկ. Յա մե նայն ժամ: Հրց. աձ. Ե. Բա
րե բա նեալ ես թա գա ւոր: Մնկ. բկ. 
Ար թունք: Հմբ. բկ. Յօգ նու թիւն: 

20 Ուր. ԳՁ. Ե օր Մե ծի Պա հոց: Օրհ. 
Ապշ. գձ. Զեր ծո զիս: Հրց. աձ. Զ. Բա
րե բանեալ ես ի յա ւի տեան: Մնկ. գձ. 
Զ քեզ բա րե բա նեն: Հմբ. գձ. Զօրհ
ներ գու թիւնս եւ Պա հա պան: 

21 Շբ. ԳԿ. Զ օր Մե ծի Պա հոց: Սր բոյն 
Թէո դո րո սի զօ րա վա րին: Ի տե ղի 
Հանգս տեան շա րա կա նի Օրհ. Ապշ. 
գկ. Քրիս տոս Աս տուած: Աւտրն., 
Հոգ ւոց: Աս տուած ա նեղ ո՛չ գոյ: 
Օրհ. գկ. Այ սօր Հ րեշ տա կաց: Հրց. 
Մրտ. գկ. Զի նուո րու թիւնք: Մնկ. դձ. 
Որ ընտ րե ցեր: Ժմտ. Զօ րա կան եւ 
վկայ: Ճշ. շրկ. աձ. Զի նա ւորն Ք րիս
տո սի:  Իմս. 8.199.5։ Ես. 62.69։ Հռ. 
8.2839։ Մտ. 10.1622։ Սրբ. Սր բու թիւն 
Սր բոց: 

  Յե րե կո յին` Լոյս զուարթ (ի թիւ 
ա սել): Մեսդ. Ե տուր եր կիւ ղա ծաց: 
Ս. Աս տուած` որ խա չե ցար: Հմբ. դձ. 
Որ զօ րէնս սրբու թեան: Քրզ. Ս. Խա
չիւս, Կե ցո, Աղթ. Պահ պա նեա:    

22 † Կիր. ԴՁ. Բ կիր. Քա ռաս նոր դական 
Պա հոց (Ար տաքս ման): Ի տե ղի 
Հանգս տեան շա րա կա նի` Է լից զօ
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րէնս եւ Տա րա ծեալ: Աւտրն. Խա չե
լու թեան: Ե տուն ըմ պել: Տրտ մա
հա ղորդ: Օրհ. դձ. Որ զօ րէնս սրբու
թեան, իւր սա րօքն: Ժմտ. Ա ռա ջի 
պա տուա կան: Ճշ. շրկ. դձ. Որ զօ
րէնս: Ես. 33.222։ Հռ. 12.113.10։ Մտ. 
5.1748։ Սրբ. Հ րեշ տա կա յին:  Հմբ. 
դձ. Որ գե րա գոյն: Ս. Խա չիւս, Կե ցո, 
Աղթ. Պահ պա նեա: 

23 Բշ. ԴԿ. Ը օր Մե ծի Պա հոց: Օրհ. Ապշ. 
դկ. Ք րիս տոս Աս տուած յոյս: Հրց. 
ակ. Ա. Զա նուն քո Ք րիս տոս: Մնկ. 
դկ. Է ա նուն Տեառն: Հմբ. դկ. Մտ ցեն 
ա ղօթք իմ: 

24 Գշ. ԱՁ. Թ օր Մե ծի Պա հոց: Օրհ. Ապշ. 
աձ. Հայր բա զու մո ղորմ: Հրց. ակ. Բ. 
Որ խո նար հե ցար: Մնկ. աձ. Զա ռա ւօ
տու զօրհ ներ գու թիւնս: Հմբ. աձ. Ինձ 
օգնու թիւն եւ Համ բար ձի:   

25 Դշ. ԱԿ. Ժ օր Մե ծի Պա հոց: Օրհ. Ապշ. 
ակ. Ծով կեն ցա ղոյս: Հրց. ակ. Գ. Աս
տուած հարցն մե րոց: Մնկ. ակ. Լոյս 
փա ռաց Բանդ: Հմբ. ակ. Օգ նա կան 
մեր լեր: 

 Ա ռա ջին քա ռորդ լուս նի: 

Ջեր մու թիւն ի ջա նէ ի հողն:



Յուդայիզղջումը,Գողգոթա:
Նկ.Գ.Բաշինջաղեան,1918թ.:
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26 Եշ. ԲՁ. ԺԱ օր Մե ծի Պա հոց: Օրհ. 
Ապշ. բձ. Դար ձո զցա սումն: Հրց. ակ. 
Դ. Օրհ նեալ եւ փա ռա ւո րեալ: Մնկ. 
բձ. Ման կունք: Հմբ. բձ. Համ բառ նա
լով: 

27 Ուր. ԲԿ. ԺԲ օր Մե ծի Պա հոց: Օրհ. 
Ապշ. բկ. Յա մե նայն ժամ: Հրց. ակ. Զ. 
Զան ճառ էու թիւն: Մնկ. բկ. Ար թունք 
եւ պատրաստք: Հմբ. բկ. Յօգ նու թիւն 
մեզ ժա մա նեա: 

 28 Շբ. ԳՁ. ԺԳ օր Մե ծի Պա հոց: Սր բոցն 
Կիւր ղի Ե րու սա ղէ մայ Հայ րա պե տին, 
եւ միւս Կիւր ղի ե պիս կո պո սին, եւ մօրն 
նո րա Ան նա յի: Ի տե ղի Հանգս տեան 
շա րա կա նի` Օրհ. Ապշ. գձ. Զեր ծո 
զիս:  Օրհ. Մրտ. գձ. Զա րիա կան մահ 
սրբոց: Հրց. Մրտ. դձ. Որք հա ղոր դե
ցան: Մնկ. գձ. Ման կունք նոր Սիով
նի: Ժմտ. Զ հայ րա պե տա կանն: Ճշ. 
շրկ. գձ. Զա ռաջ նորդս:  Առ. 11.211։ 
Ես. 61.37։ Բ. Տմ. 4.18։ Յհ. 10.1116։

  Յե րե կո յին` Լոյս զուարթ (ի թիւ 
ա սել): Ս.  Աս տուած` որ խա չե ցար: 
Հմբ. գկ. Օրհ նեմք: Ս. Խա չիւս, Կե ցո, 
Աղթ. Պահ պա նեա: 

Լ ՓԵՏՐՈՒԱՐ 47Օ
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ՄԱՐՏ
31 ՕՐ

ՁՈՒԿՆ

1 † Կիր. ԳԿ. Գ կիր. Քա ռաս նոր դա
կան պա հոց (Ա նա ռա կին): Ի տե ղի 
Հան գստեան շա րա կա նի` Խ նա մով 
սի րոյն եւ Տա րա ծեալ: Աւտրն. Խա
չելու թեան: Բար բա ռե լով: Երգ` 
Զար հու րե ցան: Օրհ. գկ. Օրհ նեմք 
զքեզ, իւր սա րօքն: Ժմտ. Ա ռա ջի 
պա տուա կան: Ճշ. շրկ. գկ. Օրհ նեմք 
զքեզ:   Ես. 54.1155.13։  Բ. Կր. 6.17.1։ 
Ղկ. 15.132։ Սրբ. Հ րեշ տա կա յին: Հմբ. 
գկ. Լոյս ի լու սոյ: 

 2 Բշ. ԴՁ. ԺԵ օր Մե ծի Պա հոց: Օրհ. 
Ապշ. դձ. Համ բառ նամ առ քեզ: Հրց. 
Ապշ. բձ. Ա. Օրհ նեալ Տէր Աս տուած 
հարցն: Մնկ. դձ. Ման կունք զ Տէր: 
Հմբ. դձ. Զ քեզ կար դամք: 
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3 Գշ. ԴԿ. ԺԶ օր Մե ծի Պա հոց: Օրհ. 
Ապշ. դկ. Ք րիս տոս Աս տուած յոյս: 
Հրց. բձ. Դ. Ու ղիղ են ճա նա պարհք: 
Մնկ. դկ. Է ա նուն Տեառն: Հմբ. դկ. 
Մտ ցեն ա ղօթք իմ: 

4 Դշ. ԱՁ. ԺԷ օր Մե ծի Պա հոց: Օրհ. 
Ապշ. աձ. Հայր բա զու մո ղորմ: Հրց. 
բկ. Բ. Որ հարցն մե րոց: Մնկ. աձ. 
Զա ռա ւօ տու զօրհ ներ գու թիւնս: Հմբ. 
աձ. Ինձ օգ նութիւն եւ Համ բար ձի: 

5 Եշ. ԱԿ. ԺԸ օր Մե ծի Պա հոց: Օրհ. 
Ապշ. ակ. Ծով կեն ցա ղոյս: Հրց. բկ. Գ. 
Ման կունքն գե րեալք: Մնկ. ակ. Լոյս 
փա ռաց: Հմբ. ակ. Օգ նա կան մեր լեր: 

 Լ րումն լուս նի: 

Ս կիզբն պա ռա ւանց ցրտոյն,
որ տե ւէ եօթն տիւ եւ ութ գի շեր: 

 6 Ուր. ԲՁ. ԺԹ օր Մե ծի Պա հոց:  Օրհ. 
Ապշ. բձ. Դար ձո զցա սումն: Հրց. բկ. 
ստղ. Աս տուած հզօր: Մնկ. բձ. Ման
կունք ե կե ղեց ւոյ: Հմբ. բձ. Համ բառ
նա լով:  

 7 Շբ. ԲԿ. Ի օր Մե ծի Պա հոց: Սր բոցն 
Յով հան նու Ե րու սա ղէ մայ հայ րա պե
տին, հայ րա պե տին մե րոյ Յով հան նու 
Օձ նեց ւոյն, վար դա պե տացն մե րոց` 
Յով հան նու Ո րոտ նեց ւոյն եւ Գ րի գո րի 
Տա թե ւաց ւոյն: Ի տե ղի Հանգս տեան 
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20

շա րա կա նի` Օրհ. Ապշ. բկ. Յա մե
նայն ժամ: Օրհ. ակ. Որք զար դա րե
ցին, իւր սա րօքն: Մնկ. գձ. Ն մա նեալ 
Մով սի սի: Ժմտ. Զ հայ րա պե տա
կանն:  Ճշ. շրկ. գձ. Զա ռաջ նորդս:  
Առ. 20.622։ Բրք. 4.2124։ Բ. Կր. 4.111։ 
Յհ. 9.3910.10։

  Յե րե կո յին` Լոյս զուարթ (ի թիւ 
ա սել):  Ս. Աս տուած` որ խա չե ցար: 
Հմբ. գձ. Որ ա րա րեր: Քրզ. Ս.  Խա
չիւս, Կե ցո, Աղթ. Պահ պա նեա: 

 8 † Կիր. ԳՁ. Դ կիր. Քա ռաս նոր դա
կան Պա հոց (Տն տե սին): Ի տե ղի 
Հանգստեան շա րա կա նի` Ճա ռա
գայթ փա ռաց եւ Տա րա ծեալ: Աւտրն. 
Խա չե լու թեան: Աղ բե րացն: Երգ` 
Տրտ մա հա ղորդ: Օրհ. գձ. Որ ա րա
րեր, իւր սա րօքն: Ժմտ. Ա ռա ջի պա
տուա կան: Ես. 56.157.21։ Եփ. 4.17
5.14։ Ղկ. 16.131։ Սրբ. Հ րեշ տակա յին:  
Հմբ. գձ. Որ տի րա կանդ: Քրզ. Ս. Խա
չիւս, Կե ցո, Աղթ. Պահ պա նեա: 

 9 Բշ. ԳԿ. ԻԲ օր Մե ծի Պա հոց: Օրհ. 
Ապշ. գկ. Ք րիս տոս Աս տուած աս
տու ծոց: Հրց. գձ. Ա. Փա ռա ւո րեալ է 
ա նուն քո: Մնկ. գկ. Օրհ նե ցէք զ Տէր: 
Հմբ. գկ. Տուր մեզ Տէր եւ Հո վա նի: 

 10 Գշ. ԴՁ. ԻԳ օր Մե ծի Պա հոց: Օրհ. 
Ապշ. դձ. Համ բառ նամ: Հրց. գձ. Բ. 
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Փա ռա ւորեալ է ա նուն քո: Մնկ. դձ. 
Ման կունք զ Տէր: Հմբ. դձ. Զ քեզ կար
դամք: 

 11 Դշ. ԴԿ. ԻԴ օր Մե ծի Պա հոց: Օրհ. 
Ապշ. դկ. Ք րիս տոս Աս տուած յոյս: 
Հրց. գձ. Դ. Հարցն մե րոց Աս տուած: 
Մնկ. դկ. Է ա նուն Տեառն: Հմբ. դկ. 
Մտ ցեն ա ղօթք իմ: 

Մի ջինք: 

Այ սօր սկսա նել զստե ղիսն յե րե կոյս 
ցվեր ջին ուր բաթն Մե ծի Պա հոց: 

 12 Եշ. ԱՁ. ԻԵ օր Մե ծի Պա հոց: Օրհ. 
Ապշ. աձ. Հայր բա զու մո ղորմ: Հրց. 
գձ. Զ. Օրհ նեալ ես Տէր.. Վասն ուխ
տի: Մնկ. աձ. Զա ռա ւօ տու: Հմբ. աձ. 
Ինձ օգ նու թիւն եւ Համ բար ձի: 

 13 Ուր. ԱԿ. ԻԶ օր Մե ծի Պա հոց: Օրհ. 
Ապշ. ակ. Ծով կեն ցա ղոյս: Հրց. գկ. Բ. 
Աս տուած բարձ րեալ: Մնկ. ակ. Լոյս 
փա ռաց: Հմբ. ակ. Օգ նա կան:    

  Վեր ջին քա ռորդ լուս նի:

  Վերջ պա ռա ւանց ցրտոյն:

 14 Շբ. ԲՁ. ԻԷ օր Մե ծի Պա հոց: Սրբոց 
Ման կանցն քա ռաս նից որք ի Սե-
բաս  տիա կա տա րե ցան: Ի տե ղի 
հանգստեան շա րա կա նի` Օրհ. Ապշ. 
բձ. Դար ձո զցա սումն: Ա ւե տա րան, 
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Հոգ ւոց: Օրհ. գկ. Այ սօր ընդ ան
մարմ նոցն, իւր սա րօքն: Ժմտ. Գ նա
լով փա ռաց: Ճշ. շրկ. գձ. Այ սօր մե ծա
պէս:  Իմս. 3.18։ Նւ. 2.14։ Ես. 43.13։ 
Եփ. 6.1018։ Մտ. 13.4352։

  Յե րե կո յին` Լոյս զուարթ (ի թիւ 
ա սել): Մեսդ. Ե տուր եր կիւ ղա ծաց: 
Ս. Աս տուած` որ խա չե ցար: Հմբ. բկ. 
Որ պա տուի րան: Քրզ. Ս.  Խա չիւս, 
Կե ցո, Աղթ. Պահպա նեա: 

15 † Կիր. ԲԿ. Ե Կիր. Քա ռաս նոր դա
կան Պա հոց ( Դա տա ւո րին): Ի տե ղի 
Հանգս տեան շա րա կա նի` Չար կա
պա նաց եւ Տա րա ծեալ: Աւտրն. Խա
չե լու թեան: Նո րո գող: Երգ` Զար հու
րե ցան: Օրհ. բկ. Որ պա տուի րան, իւր 
սա րօքն: Ժմտ. Ա ռա ջի պա տուա կան: 
Ճշ. շրկ. բկ. Որ պա տուի րան: Ես. 65.8
25։ Փպ. 3.14.9։ Ղկ. 17.2018.14։ Սրբ. 
Հ րեշ տա կա յին: Հմբ. բկ. Դա տա ւոր: 
Քրզ. Ս.  Խա չիւս, Կե ցո, Աղթ. Պահ
պա նեա: 

16 Բշ. ԳՁ. ԻԹ օր Մե ծի Պա հոց: Օրհ. 
Ապշ. գձ. Զեր ծո զիս: Հրց. դձ. Ա. 
Հարցն մե րոց Աս տուած... Եր գէին: 
Մնկ. գձ. Զ քեզ բա րե բա նեն: Հմբ. գձ. 
Զօրհ ներ գու թիւն եւ Պա հա պան: 

17 Գշ. ԳԿ. Լ օր Մե ծի Պա հոց: Օրհ. Ապշ. 
գկ. Ք րիս տոս Աս տուած աս տու
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ծոց: Հրց. Ապշ. դձ. Բ. Հարցն մե րոց 
Աստուած.. Յաղ թող: Մնկ. գկ. Օրհ
նե ցէք զ Տէր: Հմբ. գկ. Տուր մեզ Տէր եւ 
Հո վա նի: 

18 Դշ. ԴՁ. ԼԱ օր Մե ծի Պա հոց: Օրհ. 
Ապշ. դձ. Համ բառ նամ: Հրց. Ապշ. 
դձ. Դ. Որ յա մե նայ նի: Մնկ. դձ. Ման
կունք զ Տէր:  Հմբ. դձ. Զ քեզ կար
դամք:  

19  Եշ. ԴԿ. ԼԲ օր Մե ծի Պա հոց: Օրհ. 
Ապշ. դկ. Ք րիս տոս Աս տուած յոյս: 
Հրց. Ապշ. դձ. Ե. Ճշ մար տա պէս: Մնկ. 
դկ. Է ա նուն Տեառն: Հմբ. դկ. Մտ ցեն 
ա ղօթք իմ:  

20 Ուր. ԱՁ. ԼԳ օր Մե ծի Պա հոց: Օրհ. 
Ապշ. աձ. Հայր բա զու մո ղորմ: Հրց. 
դձ. Տէր Աս տուած մեր: Մնկ. աձ. Զա
ռա ւօ տու: Հմբ. աձ. Ինձ օգ նու թիւն եւ 
Համ բար ձի: Նա խա տօ նակ: Շրկ. գկ. 
Այ սօր զուար ճա ցեալ, իւր սա րօքն 
(յա տեանն): Յա սելն շա րա կա նի 
բաց ցեն զվա րագոյրն Սե ղա նոյն, 
յո րում Ս. Պա տա րագն մատ չի: Քրզ. 
Ս. Ճգ նա ւո րօքն: Աղթ. Որ ընտ րե ցեր:
  Զատ կա կան ծնունդ լուս նի: 

21 † Շբ. ԱԿ. ԼԴ օր Մե ծի Պա հոց: Տօն 
է Սր բոյն Գ րի գո րի Լու սա ւոր չին մե
րոյ սոս կա լի չար չա րա նացն եւ մտին ի 
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Վի րապն: Ի տե ղի Հանգս տեան շա
րա կա նի` Օրհ. Ապշ. ակ. Ծով կեն ցա
ղոյս: Աւտրն., Մղթ. Հոգ ւոց: Օրհ. գկ. 
Այ սօր զուար ճա ցեալ: Թագ. յաւիտ.` 
Այ սօր դասք: Հրց. դկ. Որ ի Հօ րէ: 
Մեծ. դկ. Նա հա պե տացն: Մնկ. գձ. Այ
սօր տօ նէ ե կե ղե ցի: Զկ նի Տէրն յետ 
ստեղծ մա նին երգ` Հա ւա տա րիմ 
եւ ի մաս տուն ( Ձայն քաղ շա րա կան 
տպ. 1888, յե րես 428):  Ժմտ. Ցն ծայ 
այ սօր եւ Գ րի գոր սուրբ քա հա նա
յա պետ:  Ճշ. շրկ. գկ. Լե րինք ա մե
նայն: Իմս. 1.152.22։  Մք. 7.710։ Փպ. 
1.1221։ Մտ. 16.2428։ Սրբ. Ա մե նա
կալ: 

    Ի պա տա րա գին, յոր ժամ եր գես
ցեն զԼ ցաք ի բա րու թեանցն, ծած
կես ցեն զ Սե ղանն: 

  Յե րե կո յին` Լոյս զուարթ (ի թիւ 
ա սել): Մեսդ. Ե տուր եր կի ղա ծաց: 
Ս. Աս տուած, որ խա չե ցար: Հմբ. բձ. 
Որ զխոր հուրդ: Քրզ. Ս. Խա չիւս, Կե
ցո, Աղթ. Պահ պա նեա: 

Վերջ յի սուն ա ւուրց
 երկ րորդ մա սին ձմե րան: 

Գար նա նա մուտ եւ հա սա րա կած
 տիւ եւ գի շեր հա ւա սար: 
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22 † Կիր. ԲՁ. Զ կիր. Քա ռաս նոր դա
կան Պա հոց ( Գալս տեան): Ի տե ղի 
Հանգստեան շա րա կա նի` Այ սօր 
ան ճառ եւ Տա րա ծեալ: Աւտրն. Խա
չե լու թեան: Ե տուն ըմ պել: Երգ` 
Տրտ մա հա ղորդ: Օրհ. բձ. Որ զխոր
հուրդ, իւր սա րօքն: Ժմտ. Ա ռա ջի 
պա տուա կան: Ճշ. շրկ. բձ. Որ զխոր
հուրդ:  Ես. 66.124։ Կղ. 2.83.7։ Մտ. 
22.3423.39։ Սրբ. Հ րեշ տա կա յին: Հմբ. 
բձ. Ըստ ա ւե տեաց: Քրզ. Ս. Խա չիւս, 
Կե ցո, Աղթ. Պահ պա նեա: 

23 Բշ. ԲԿ. ԼԶ օր Մե ծի Պա հոց:  Օրհ. 
Ապշ. բկ. Յամենայն ժամ: Հրց. դկ. 
Բ. Աստուած հարցն մե րոց: Մնկ. բկ. 
Արթունք: Հմբ. բկ. Յօգնութիւն: 

 24 Գշ. ԳՁ. ԼԷ օր Մե ծի Պա հոց: Օրհ. 
Ապշ. գձ. Զեր ծո զիս: Հրց. դկ. Գ. 
Հարցն մե րոց: Մնկ. գձ. Զ քեզ բա րե
բա նեն: Հմբ. գձ. Զօրհ ներ գու թիւնս 
եւ Պա հա պան: 

25 Դշ. ԳԿ. ԼԸ օր Մե ծի Պա հոց: Օրհ. 
Ապշ. գկ. Ք րիս տոս Աս տուած աս
տու ծոց: Հրց. դկ. Դ. Օրհ նեալ Տէր 
Աս տուած օրհ նեալ: Մնկ. գկ. Օրհ նե
ցէք զ Տէր: Հմբ. գկ. Տուր մեզ Տէր եւ 
Հո վա նի: 

26 Եշ. ԴՁ. ԼԹ օր Մե ծի Պա հոց: Օրհ. 
Ապշ. դձ. Համ բառ նամ: Հրց. դկ. Ե. 
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Օրհ նեալ ես Տէր: Մնկ. դձ. Ման կունք 
զ Տէր: Հմբ. դձ. Զ քեզ կար դամք: 

27 Ուր. ԴԿ. Խ օր Մե ծի Պա հոց: Օրհ. 
Ապշ. դկ. Ք րիս տոս Աս տուած յոյս: 
Հրց. Ապշ. դկ. ստղ. Օրհ նեալ Տէր Աս
տուած հարցն: Մնկ. դկ. ստղ. Յոյս 
իմ ի ման կու թե նէ: Զկ նի Չ հան դուր
ժեա լին միա բան ել ցեն յա տեանն եւ 
եր գես ցեն զերգս Ա րե ւա գա լից: Հմբ. 
դկ. Մտ ցեն ա ղօթք իմ: 

 Ա ռա ջին քա ռորդ լուս նի: 

28 Շբ. ԱՁ. Յի շա տակ Յա րու թեան Ղա
զա րու: Այ սօր սկսեա ա սել 
զ Հանգստեան շա րա կանն ի պաշ
տա ման Ա ւե տա րա նին: Զկ նի Ռահ 
գոր ծեա լին երգ` Ձայ նե ցեր առ Ղա
զա րոս: Օրհ. աձ. Այ սօր գո լով ի Բե
թա նիա, իւր սա րօքն: Ա ռա ւօ տու 
երգ` Տէր հա ներ: Քրզ. Փա ռա ւո րես
ցուք: Ս.  Աս տուած` որ խա չե ցար: 
Մնկ. դկ. ստղ. Յի սուս Միա ծին: 
Գիրք, Ա ւե տա րան, Հոգ ւոց: Երգ` 
Տէրն յետ ստեղծ մանն: Քրզ. Խնդր., 
Կե ցո, Աղթ. Քում ա մե նա զօր: Ժմտ. 
զ Ղա զա րու ննջումն եւ Յոր ժամ 
ե կեալ:  Ճշ. շրկ. դձ. Որ ի յերկ նից:  
Իմս. 10.920։ Ա. Թս. 4.1217։ Յհ. 11.55
12.11։ Սրբ. Վասն յի շա տա կի: 
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  Յե րե կո յին` Լոյս զուարթ (ձայ նիւ): 
Մեսդ. Օրհ նեալ ե կեալ: Քրզ. Ա սաս
ցուք: Ս.  Աս տուած` որ ե կիր եւ գա
լոց ես: Հմբ. աձ. Որ վե րօրհ նիս (յա
տեանն, բաց ցեն զվա րա գոյրսն): 
Քրզ. Խնդր. Կե ցո, Աղթ. Թագ. խա ղա
ղու թեան: 

29 † Կիր. ԱԿ. ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ: Ի գի շե րին 
հսկումն է եւ դի ցեն զՍր բու թիւնն ի 
վե րայ բազ մո ցի Սե ղա նոյն: Զկ նի 
Ճա նա պարհ մո լո րե լո ցին երգ` Թա
գա ւոր փա ռաց: Օրհ. աձ. Որ վե րօրհ
նիս (յա տեանն), իւր սա րօքն: Իւ
ղա բե րից Ա ւետ. զ Թաղ մանն միայն 
կար դա եւ զկնի` Զա մե նայն ա ւուրս 
կե նաց ի մոց: Զ Տէր յերկ նիցն եր
գես ցեն յա տեանն: Ա ռա ւօ տու երգ` 
Այ սօր մտա նէ: Քրզ. Ա սաս ցուք:  
Ս. Աս տուած` որ ե կիր եւ գա լոց ես: 
Գիրք, Ա ւե տա րան: Ան դաս տան: Քրզ. 
Ս.  Խա չիւս, Աղթ. Պահ պա նիչ: Ժմտ. 
Յոր ժամ ե կեալ: Շրկ. բկ. Յի սուս 
Միա ծին: Ա ւե տա րան, Հոգ ւոց: Շրկ. 
բկ. Այ սօր ընդ հրա կեր պեան: Նո
րաս տեղ ծեալ (եր կու տուն): Քրզ. 
Խնդր. Կե ցո, Աղթ. Քում ա մե նա զօր 
գա լս տեանդ: Ժմտ. Ցն ծա Ե րու սա
ղէմ եւ զար դա րեա: Ճշ. սկսուածք` 
Տէր թա գա ւո րեաց, շրկ. դկ. Ան



58 ՄԱՐՏ  Օ Լ

11

սկիզբն:  Երգ. 1.12.3։ Զք. 9.915։ Փպ. 
4.47։ Մտ. 20.2921.17։ Սրբ. Հ րեշ տա
կա յին: 

Յե րե կո յին Դռն բա ցէք
(տե՛ս ի Տօ նա ցու ցի): 

30 Ա ւագ Բշ. ԲՁ. Պահք: Օրհ. բձ. Ա նեղն 
ի Հօ րէ, իւր սա րօքն: Քրզ. Փա ռա ւո
րես ցուք: Ս.  Աս տուած` որ ե կիր եւ 
գա լոց ես: Զկ նի Ման կանցն` Քրզ. 
Վասն խա ղա ղու թեան: Աղթ. Սուրբ 
ես Տէր: Սղմ. ՃԳ. (ող բա ձայն): Աւտր., 
Ա րար չա կան, Քրզ. Խնդր., Կե ցո, 
Աղթ. Քում ա մե նա զօր եւ հրա շա
լի գալս տեանդ: (Զ մաղ թանքն եւս 
գալս տեան ա սա մին չեւ յՈւր բաթ 
օրն): 

  Յայսմ ե րիս ա ւուրս Ա րե ւա գա լից կա
նոն ոչ գոյ եւ ոչ Տէր ա մե նա կալն եւ ոչ 
Պա տա րագ մա տու ցա նե լոյ եւ ոչ մեծ 
քա րո զից եւ ա ղօ թից: Ի Ճա շու ժա մուն 
զե րիս Ո ղոր մեայսն ա սաս ցես: Զկ նի 
Հանգս տեան Շրկ. բձ. Որ կո չե ցեր եւ 
Հոգ ւոց: 

  Յե րե կո յին` Խո նար հե ցո եւ Ապ րե
ցո:  Մեսդ. Ու ղիղ ե ղի ցին: Գիրք: 
Քրզ. Ա ղա չես ցուք: Ս.  Աս տուած` որ 
ե կիր եւ գա լոց ես: Հմբ. բձ. Որ յա
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նէից: Քրզ. Վասն խա ղա ղութեան: 
Աղթ. Հայր գթած: Սաղ մոս ԿԴ., Ա ւե
տա րան: Քրզ. Խնդր., Կե ցո, Աղթ. 
Թագ. խա ղա ղու թեան: 

31 Ա ւագ Գշ. ԲԿ. Պահք: Յի շա տակ տասն 
կու սա նացն: Օրհ. բկ. Ի մաս տուն 
կուսանքն, իւր սա րօքն: Ա ռա ւօ տու 
երգ` Տար ցին թա գա ւո րի (ող բա
ձայն): Աւտրն., Էա կան, Քրզ. Խնդր., 
Կե ցո, Աղթ. Քում ա մե նա զօր եւ հրա
շա լի գալս տեանդ:    

  Յե րե կո յին` Մեսդ. Քաղց րու թիւն: 
Քրզ. Ա ղա չես ցուք: Ս.  Աս տուած` որ 
ե կիր եւ գա լոց ես: Հմբ. բձ. Շ նոր
հեա մեզ Տէր արթ նու թիւն: Զկ նի 
Հայր գթա ծին` Զ գե ցուս ցեն տասն 
ման կունս եւ տա ցեն ի ձեռս մո մե ղէնս 
վառեալս յօ րի նակ տասն կու սա նացն 
եւ հա նեն զնո սա ա ռա ջի Ա ւե տա րա
նին: Սղմ. ԻԴ. (ող բա ձայն), Աւտրն., 
Քրզ. Խնդր., Կե ցո, Աղթ. Թագ. խա
ղաղու թեան: 
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 ԱՊՐԻԼ
30 ՕՐ

ԽՈՅՆ

1 Ա ւագ Դշ. ԳՁ. Պահք: Օրհ. գձ. Որ յա
թոռ փա ռաց, իւր սա րօքն: Ա ռա ւօ
տու երգ` Խոր հե ցան (ող բա ձայն): 
Քրզ. Ա ղա չես ցուք: Ս.  Աս տուած` որ 
ե կիր եւ գա լոց ես: Խա ւարն ան գոյ: 
Քրզ. Խնդր., Կե ցո, Աղթ. Քում ա մե
նա զօր գալս տեանդ: Մնկ. եւ Հմբ. գձ. 
Նոր սքան չե լիք: 

  Յե րե կո յին` Մեսդ. Նա յեաց եւ լուր: 
Ս. Աս տուած` որ ե կիր եւ գա լոց ես: 
Զկ նի Հայր գթա ծին` Սղմ., Ա ւե տա
րան, Քրզ. Խնդր., Կե ցո, Աղթ. Թագ. 
խա ղա ղու թեան: 

2 † Ա ւագ Եշ. ԳԿ. Պահք: Յի շա տակ վեր
ջին ընթ րեաց Տեառն մե րոյ Յի սու սի 
Ք րիս տո սի: Օրհ. գձ. Վե րաձ գողն 
երկ նից, իւր սա րօքն: Ա ռա ւօ տու 



 ԱՊՐԻԼ 63Օ Լ

երգ` Որ սա ցան զանձն (ող բա ձայն): 
Քրզ. Փա ռա ւո րես ցուք: Ս. Աս տուած` 
որ ե կիր եւ գա լոց ես: Մնկ. ակ. Այ
սօր կանգ նե ցաւ: Քրզ. Վասն խա
ղա ղու թեան: Աղթ. Սուրբ ես Տէր: 
Սղմ. ՂԳ. (ող բա ձայն): Ա ւե տա րան: 
Ճա ռա գայ թեալ: Քրզ. Խնդր., Կե ցո, 
Աղթ. Քում ա մե նա զօր գալս տեանդ: 
Ա պա կարգ ար ձա կե լոյ զա պաշ խա
րողսն ըստ Տօ նա ցու ցի: 

  Ի Ճա շուն ծած կես ցեն զ Սե ղանն եւ 
ա սա ցեն զմնա ցեալ Ո ղոր մեայսն: 
Ա պա Խո նար հե ցո եւ Ապ րե ցո: 
Մեսդ., Գիրք, Ա ւե տա րան: Մինչ ըն
թեռ նու ցուն զսա, ել ցէ պա տա րա
գիչն ի Սե ղանն եւ զգես տա ւո րի ցի 
եւ քա ղես ցէ զ Խոր հուրդն մին չեւ 
ի Հա ւա տամքն: Քրզ. Ա ղա չես ցուք: 
Ս. Աս տուած` որ ե կիր եւ գա լոց ես: 
Հմբ. ակ. Այ սօր կանգ նե ցաւ: Քրզ. 
Վասն խա ղա ղու թեան: Աղթ. Հայր 
գթած: Սաղ մոս, Գիրք, Ա ւե տա րան: 
Ա պա բաց ցեն զ Սե ղանն եւ ա սաս
ցեն զ Հա ւա տամքն: Սրբ. Որ վերա
նս տիս: 

  Յոր ժամ պա տա րա գիչն հա սա նի ցէ 
յայն տե ղին, յո րում ա սէ` Եւ տուր 
մեզ հա մար ձա կա ձայ նին, ա ւագ 
ե րէցն ի բեմն, ու նե լով ի ձե ռին 
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զխաչն եւ զԱ ւե տա րանն` կար դաս
ցէ զբանն Սր բոյն Բարս ղի եւ յա
ւար տիլն, սկսա նի ցեն Հայր մեր: Յհ. 
12.2743։ Ես. 60.2022։ Եզկ. 36.2431։ 
Եբ. 10.1931։ Ղկ. 7.3650։ Ծն. 22.118։ 
Ես. 61.17։ Գրծ. 1.1526։ Մր. 14.126։ 
Ա. Կր. 11.2332։ Մտ. 26.1730:

  Յոր ժամ վճա րի ցի Ք րիս տոս պա
տա րա գեալն, դպիրքն ա սաս ցեն 
զտաղս` Ե կայք մար դիկք ա մե նայն: 
Ելք 30.1721։ Գ. Թգ. 7.4051։ Բ. Մն. 
4.26։ Ես. 44.26։ Ա. Կր. 10.14։ Ա. Յհ. 
4.721։ Յհ. 13.111։ Յհ. 13.1215 
    Յե րե կո յին` զկարգ Ոտն լուա յին

ըստ Տօ նա ցու ցի: 

Ի գի շե րին հսկումն է: 

 3 Ա ւագ Ուր. ԴՁ. Պահք: Յի շա տակ չար-
չա րա նաց եւ խա չե լու թեան Տեառն մե
րոյ Յի սու սի Ք րիս տո սի: Կա նո նագ
լուխ դձ. Օրհ նեա անձն իմ զ Տէր: 
Հետ. շրկ. դձ. Այ սօր ի կա տա րումն 
(տե՛ս ի Տօ նա ցու ցի մինչ երկ րորդ 
Կա նո նագ լուխն): Օրհ. բձ. Ար ծաթ
սի  րու թեամբն, իւր սա րօքն: Յոր
ժամ հա սա նի ցեն ի Տէր յերկ նից 
շա  րա կանն, թա գուս ցեն զմի մեծ 
մնա ցեալ մո մե ղէնն եւ ըն թեռ նու
ցուն զկտակն Մե ծի Ուր բա թու յա
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ղագս խա չե լու թեանն Ք րիս տո սի եւ 
ա պա եր գես ցեն Փառք ի բար ձունս, 
եւ յոր ժամ վճա րի ցի, հան ցեն զվա
ռեալ մոմն: Քրզ. Փա ռա ւո րես ցուք: 
Ս.  Աս տուած` որ մատ նե ցար:  Զկ նի 
Ս.  Աս տուա ծին` Սաղ մոս, Ա ւե տա
րան, Չ հան դուր ժեալ, Քրզ. Խնդր., 
Կե ցո, Աղթ. Քում ա մե նա զօր եւ 
հրա շա լի մատ նութեանդ: Խա չի քո 
Ք րիս տոս: Փառք սուրբ Խա չիդ` ա լէ
լուիա, սուրբ Մատ նու թեանդ` ա լէ
լուիա: Խաչն կե նա րար: Քրզ. Ս. Խա
չիւս, Աղթ. Պահ պա նիչ: 
Այ սօր ի ցե րե կին ծունր կրկնե լոյ

հրա ման ոչ գոյ մին չեւ ցե րե կո յին ժամն: 
Ի Ճա շու ժա մուն կա տա րես ցեն զկարգ 

Խա չե լու թեանն ըստ Տօ նա ցու ցի: 

       Յե րե կո յին` Խո նար հե ցո եւ Ապ
րե  ցո: Լոյս զուարթ (ձայ նիւ): Քրզ. 
Ա ղաչես ցուք:  Ս. Աս տուած` որ խա
չե ցար (ի ծունկս ան կեալ, ա ռանց 
Փա ռա ւո րեա լի): Հմբ. դկ. ստղ. Ե կայք 
հա ւա տա ցեալք: Աղթ. Հայր գթած, 
Ս.  Աս տուած` որ թա ղե ցար (յոտն
կայս, զ Փա ռա ւո րեալն եւս ա սա): 

  Նա խա տօ նակ: Շրկ. բձ. Պարգե ւա
տուն ա մե նե ցուն, իւր սա րօքն: Կա
տա րես ցեն թա փօր թաղ մանն (ե թէ 

5 - Պաշտօնական Օրացոյց 2015
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ե ղա նակն ա խոր ժե լի է, զթա փօրն ի 
դուրս կա տա րեա): Քրզ. Խնդր., Աղթ. 
Քում ա մե նա զօր եւ հրա շա լի թաղ
մանդ: Դի ցեն զսուրբ Խաչն ի վե րայ 
Սե ղա նոյն` պա տեալ սպի տակ դաս
տա ռա կաւ ի խոր հուրդ պա տա նացն 
Ք րիս տո սի: Ա պա` շրկ. բկ. Խա չի քո 
Ք րիս տոս զսուրբ Խա չե լու թիւնդ 
քո մե ծա ցու ցա նեմք եւ զսուրբ Թա
ղումնդ քո փա ռա ւո րեմք: Ա պա շրկ. 
բկ. Փառք սուրբ խա չիդ: Շրկ. բկ. 
Խաչն կե նա րար: Քրզ. Ս.  Խա չիւս, 
Աղթ. Պահ պա նիչ: Տաղ ող բա ձայն` 
Աս տուա ծա ծին կոյս Մա րիամ: 

4 † Ա ւագ Շբ. ԴԿ. Պահք:  Ճ րա գա լոյց 
Ս. Զատ կի:  Յա ռաջ քան զօրհ նու
թիւնն զ Մա հու դա տեան ա սա (յա
տեանն): Օրհ. բձ. Պար գե ւա տուն, 
իւր սա րօքն: Քրզ. Փա ռա ւո րես ցուք: 
Ս. Աս տուած` որ թա ղե ցար: Մնկ. դկ. 
ստղ. Յով սէփ քեզ հա ւա տա ցեալ: 
Ա ւե տա րան: Տէրն յետ ստեղծ մանն: 
Քրզ. Խնդր., Կե ցո, Աղթ. Քում ա մե
նա զօր եւ հրա շա լի թաղ մանդ: Ա պա 
շրկ. բկ. Խա չի քո Ք րիս տոս, ըստ 
ե րե կո յի կա նո նին: Փառք սուրբ խա
չիդ: Քրզ. Ս. Խա չիւս, Աղթ. Պահ պա
նիչ: 
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  Յե րե կո յին Ճ րա գա լու ցի, ծած կեալ 
ու նե լով զ Սե ղանն ա սա ցեն զե րիս 
Ո ղորմեայսն եւ զմնա ցեալն (տե՛ս 
ի Տօ նա ցու ցի): Ժմտ. Ք րիս տոս յա
րեաւ: Փոխ` Գո վեա Ե րու սա ղէմ: Ճշ. 
շրկ. աձ. Յա րեաւ Ք րիս տոս: Ս.  Աս
տուած` որ յա րեար ի մե ռե լոց:  Ա. 
Կր. 15.111։ Մտ. 28.120։ Սրբ. Ով է որ
պէս: Զկ նի Սր բոյ Պա տա րա գի` Նա
խա տօ նակ: Շրկ. աձ. Այ սօր յա րեաւ, 
իւր սա րօքն: Քրզ. Խնդր., Կե ցո, Աղթ. 
Թա գա ւոր խա ղա ղու թեան: 

Նա ւա կա տիք: 

 Ա ւագ լրումն լուս նի: 

5 † Կիր. ԱՁ. Ս. ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՏԵԱՌՆ 
ՄԵՐՈՅ ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ 
(ԶԱՏԻԿ):  Ի գի շե րին հսկումն է եւ 
դի ցեն զՍր բու թիւնն ի վե րայ բազ
մո ցի Սեղա նոյն: Կա նո նագ լուխ 
աձ. Դա տեա Տէր զայ նո սիկ: Օրհ. 
աձ. Այ սօր յա րեաւ, իւր սա րօքն: Իւ
ղա բե րից Ա ւե տա րան` Յա րու թեան 
մասն: ( Յայսմ Յի նանց կիւ րա կէից, 
Իւ ղա բե րից Ա ւե տա րան ե րից գլխոց 
յե տին փոխն կար դա եւ զ Մատ թէո
սինն` լման): Երգ. Լու սա պայ ծառ 
հրեշ տակն: Քրզ. Ա սաս ցուք: Ս.  Աս
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տուած` որ յա րեար: ( Մին չեւ ի Համ
բար ձումն երգ եւ Ս.  Աս տուածն 
սո քա են): Շրկ. աձ. Այ սօր յա րեաւ: 
Գիրք, Ա ւե տա րան եւ ա պա ա սա ցեն 
զշա րա կանն եւ ըն թեռ նու ցուն զչո
րե սին Ա ւե տա րանսն դէպ ի չորս 
կող մունսն աշ խար հի:  Շրկ. աձ. 
Որ զա նա րատ բա զուկս: Սաղ մոս 
Գ., Ա ւե տա րան, Ան դաս տան, Քրզ. 
Ս.  Խա չիւս, Աղթ. Պահ պա նիչ: Ժմտ. 
Քան զի յա րեաւ: Շրկ. դկ. Յի սուս 
Միա ծին: Ա ւե տա րան: Նո րաս տեղ
ծեալ (լման ա սա): Քրզ. Խնդր., Աղթ. 
Քում ա մե նա զօր եւ հրա շա լի յա րու
թեանդ: Շրկ. բկ. Խա չի քո Ք րիս տոս, 
ըստ վեր նոյ կար գին, բայց աստ` եւ 
զսուրբ զ Թա ղումնդ քո մե ծա ցու ցա
նեմք, եւ զսուրբ զ Յա րու թիւնդ քո 
փա ռա ւո րեմք: Փառք սուրբ խա չիդ: 
Եւ ե կեալ եր կուեր կու համ բու րես
ցեն զսուրբ Խաչն եւ զԱ ւե տա րանն 
եւ ա սաս ցեն զմի մեանս` «Ք րիս
տոս յա րեաւ ի մե ռե լոց, ձեզ եւ 
մեզ մեծ ա ւե տիք»: Քրզ. Ս. Խա չիւս, 
Աղթ. Պահ պա նեա: Ժմտ. Ք րիս տոս 
յա րեաւ: ( Յայսմ շա բա թու ժա մա
մուտն այս է): Ճշ. շրկ. աձ. Յա րեաւ 
Ք րիս տոս: Գրծ.1.15-26։Մր.16.2-8։
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  Յե րե կո յին` Գիրք, Ա ւե տա րանք:  
Ան դաս տան: Ապա Խոնարհեցո եւ 
Ապրեցո: Հմբ. աձ. Ընդ լու սա նալ: 
Աղթ. Հայր գթած: Սաղ մոս ՃԽԷ, 
Ա ւե տա րան, Քրզ. Խնդ րես ցուք, Կե
ցո, Աղթ. Թա գա ւոր խա ղա ղու թեան: 
Ու տիք է մեզ մինչ ց Համ բար ձումն: 

 6 † Բշ. ԱԿ. Բ օր Ս. Զատ կի: Օրհ. ակ. 
Ա ռա քե ցար ի Հօ րէ: Հրց. Հնգ. աձ. 
Օրհնեալ ես դու Ք րիս տոս, իւր սա
րօքն եւ այլն ա մե նայն Յա րու թեան 
է: Քրզ. Ա սաս ցուք: Սղմ. ԿԴ. Քեզ 
վա յե լէ: Աւտրն., Քրզ. Խնդր., Կե ցո, 
Աղթ. Քում ա մե նա զօր եւ հրա շա լի 
յա րու թեանդ: Ժմտ. Ք րիս տոս յա
րեաւ: Գրծ. 2.2241։  Ղկ. 24.112։ Սրբ. 
Վասն Յի շա տա կի: ( Յայս յի նանցս` 
յա ռա ւօ տուն եւ յե րե կո յին Կե ցո 
ա սա, բայց զԱ րար չու թեան երգ մի՛ 
ա սեր, այլ զ Նո րաս տեղ ծեալն ա սա 
ի Կիւ րա կէին): 

Զկ նի Սր բոյ Պա տա րա գի կա տա րի
Հո գե հան գիստ վասն հա մօ րէն 

ննջե ցե լոց: 

ՅԻՇԱՏԱԿ ՄԵՌԵԼՈՑ
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  Յե րե կո յին` Սաղ մոս, Ա ւե տա րան: 
Խոնարհեցո եւ Ապրեցո: Հմբ. ակ. 
Ա ռա քե ցար ի Հօ րէ: Արձակման 
Աւետարան: Ա ռանց կե ցո յի` Նա խա
տօ նակ: Շրկ. ակ. Խոր հուրդն ան ճառ, 
իւր սա րօքն: Քրզ. Ս.  զԱստ., Կե ցո, 
Աղթ. Ըն կալ Տէր: 

7 † Գշ. ԲՁ. Գ օր Ս. Զատ կի: Ա ւետումն 
Ս. Աս տուա ծած նի: Ի տեղի հանգս
տեան շարականի զաւուր օրհնու
թիւնն` Ի գերեզման քո քաղեա: 
Զկնի Ժողովեալքսին երգ` Ձայ նիւ 
առ քեզ: Օրհ. ակ. Խոր հուրդն ան
ճառ, իւր սա րօքն: Ա լէ. Ծնն դեան: 
Ա ռա ւօ տու երգ` Իջ ցէ: Քրզ. Մայր 
սուրբ: Ս.  Աս տուած` որ յարեար: 
Զկնի` Ա ւետ ման Գիրք, Աւտրն.: Ապա 
զաւուր Աւետարանն կարդա: Քրզ. 
Խնդր., Կե ցո, Աղթ. Քում ա մենա զօր: 
Ժմտ. Աս տուա ծա ծին անհարս նա
ցեալ: Ճշ. շրկ. գկ. Աս տուա ծա ծին խո
րան: Երգ 1.111։ Առ. 11.3012.4։ Ես. 
52.710։ Զք. 2.1013։ Մղ. 3.12։ Բ.Կր. 
6.167.1։ Ղկ. 1.2628։ Սրբ. Բազմու
թիւնք: 

   Յե րե կո յին` Աւետարան յա ւուր 
պատշաճի, ապա Խո նար հե ցո եւ 
Ապ րե ցո: Մեսդ. Մե ծա ցուս ցէ: Քրզ. 
Մայր սուրբ: Ս.  Աս տուած` որ յա
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րեար: Հմբ. դկ. Աս տուա ծա ծին սուրբ 
կոյս: Արձակման Աւետարան:  Քրզ. 
Ս. զԱստ., Կե ցո, Աղթ. Ըն կալ Տէր:

 8 Դշ. ԲԿ. Դ օր Ս. Զատ կի: Օրհ. բկ. Քո 
յա րու թեանդ: Հրց. աձ. Օրհ նեալ ես 
Տէր Աս տուած: Հմբ. բկ. Քո յա րու
թեանդ:  

 9 Եշ. ԳՁ. Ե օր Ս. Զատ կի: Օրհ. գձ. Իւ
ղա բեր եւ սուրբ: Հրց. աձ. Դ. Ընդ 
ե րիս ման կունսն: Հմբ. գձ. Իւ ղա բեր 
եւ սուրբ կա նայք:  

 10 Ուր. ԳԿ. Զ օր Ս. Զատ կի: Օրհ. գկ. 
Յարեաւ Տէրն: Հրց. աձ. Լոյսդ որ ի 
հրե ղէն: Հմբ. գկ. Յա րեաւ Տէրն:  

 11 Շբ. ԴՁ. Է օր Ս. Զատ կի: Յի շա տակ 
գլխատ ման Ս. Յով հան նու Մկրտ չի: 
Օրհ. դձ. Փա ռա բա նա կից: Հրց. աձ. 
Նա խա յա ւի տեան, իւր սա րօքն, եւ 
ա մե նայն ինչ յա րու թեան է: Զկ նի 
Ս.  Աս տուա ծին` Գիրք, Ա ւե տա րան: 
Ժմտ. Քրիս տոս յա րեաւ: Ճշ. շրկ. Յա
րեաւ Ք րիս տոս:  Գրծ. 5.1233։ Յկ 
2.1426։ Յհ. 21.1525։ Սրբ. Ա մե նա կալ: 

  Յե րե կո յին` ա ռա ջին Սղմ. ԿԶ. Աս
տուած ո ղոր մեաց մեզ (մին չեւ ի 
Համ բար ձումն` շա բաթ ե րե կո յեան 
Սաղ մոսն այս է): Աւտրն., Լոյս 
զուարթ: Մեսդ. Գա լս տեան` Օրհ
նեալ ե կեալ: Ս. Աս տուած` որ ե կիր  
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եւ գա լոց ես: Հմբ. աձ. Որ վերօրհ
նիս:  Ար ձակ ման Սղմ. Ձ. Ցն ծա ցէք 
( Մին չեւ ի Համ բար ձումն շա բաթ 
ե րե կո յեան ար ձակ ման Սաղ մոսն 
այս է): Ա ւե տա րան, Խնդր. Կե ցո, 
Աղթ. Քում ա մե նա զօր:  

  Վեր ջին քա ռորդ լուս նի:

 12 † Կիր. ԴԿ. Ը օր Ս. Զատ կի: Կրկ
նազա տիկ ( Նոր Կիւ րա կէ): Ի գի շե րին 
հսկումն է: Կա նո նագ լուխ` Օրհ նեա 
անձն իմ (որ պէս ի բուն Բա րե կեն
դա նի գի շե րին): Օրհ. դկ. Նո րո գեալ 
կղզիք, իւր սա րօքն, զԱ ւագ Օրհ. դկ. 
զ Յաղ թա կանն զհետն ա սա: Ա ռա ւօ
տեան Սղմ. ՁԴ. Ցոյց մեզ Տէր: ( Մին
չեւ ի Համ բար ձումն ա ռա ւօ տեան 
Սաղ մոսն այս է): Աւտրն., Նո րա
ստեղ ծեալ, Քրզ. Խնդր., Կե ցո, Աղթ. 
Քում ա մե նա զօր: Ժմտ. Ք րիս տոս 
յա րեաւ: ( Մին չեւ ի Համ բար ձումն 
յա մե նայն կիւ րա կէի եւ ի շա բա թու, 
զՔ րիս տոս յա րեաւն ա սա, իսկ ի 
միւս ա ւուրսն զԱ հա ւորն, եւ զ Քան
զի յա րեաւն):  Բ. Կր. 6.167.1։ Ղկ. 
1.2628։ Սրբ. Ով է որ պէս: 

  Յե րե կո յին` Ա ռա ջին Սղմ. ՃԽԹ. 
Օրհ նե ցէք զ Տէր յօրհ նու թիւն ի նոր: 
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( Մին չեւ ի Համ բար ձումն ա ռա ջին 
Սաղ մոսն այս է): Աւտրն., Ան դաս
տան, Քրզ. Ս.  Խա չիւս, Աղթ. Պահ
պա նիչ, ա պա Խո նար հե ցո եւ Ապ րե
ցո: Հմբ. դկ. Յոր ժամ ե կին: Սղմ. ՃԾ. 
Օրհ նե ցէք զԱս տուած ի սրբու թեան 
նո րա: ( Մին չեւ ի Համ բար ձումն ար
ձակ ման Սաղ մոսն այս է): Աւտրն., 
Քրզ. Խնդ րես ցուք, Կե ցո, Աղթ. Թագ. 
խաղ.: 

 13 Բշ. ԱՁ. Թ օր Յի նանց: Օրհ. աձ. 
Երգես ցուք: Հրց. ակ. Ա. Որ ե կիր ի 
փրկութիւն: Հմբ. աձ. Փառք յա րու
թեան: 

 14 Գշ. ԱԿ. Ժ օր Յի նանց: Օրհ. ակ. Եր
գեցէք Տեառն: Հրց. ակ. Բ. Որ վասն 
մե րոյ: Հմբ. ակ. Յա րու ցեալ Տէրն:  

15 Դշ. ԲՁ. ԺԱ օր Յի նանց: Օրհ. բձ. 
Օրհնես ցուք զ Տէր: Հրց. ակ. Գ. Անս
կիզբն Բանդ: Հմբ. բձ. Ե կին ի գե րեզ
ման: 

16    Եշ. ԲԿ. ԺԲ օր Յի նանց: Օրհ. բկ. Փա
րա ւօն: Հրց. ակ. Դ. Որ յա թոռ փա
ռաց: Հմբ. բկ. Ք րիս տոս յա րեաւ: 

17 Ուր. ԳՁ. ԺԳ օր Յի նանց: Օրհ. գձ. Օգ
նա կան ըն դու նե լի: Հրց. ակ. Ե. Ա նե
ղա նե լիդ Աս տուած: Հմբ. գձ. Այ սօր 
յա րու թիւն Ք րիս տո սի: 



Օ Լ74 ԱՊՐԻԼ  

1

2

3

4

5

18 Շբ. ԳԿ. ԺԴ օր Յի նանց: Օրհ. գկ. Եր
գե ցէք Տեառն: Հրց. բձ. Որ ի յերկ նից 
ի ջեր: Գրծ. 9.122։ Ա. Պտ. 1.1325։ Յհ. 
2.1222։ Հմբ. դձ. Թա գա ւոր գո լով: 
(Զ չո րե սին շա րա կանն եւս ա սա): 
Աւտրն.,  Քրզ. Խնդր., Կե ցո, Աղթ. 
Քում ա մե նա զօր գալս տեանդ:  

 Ծ նունդ լուս նի: 

19 † Կիր. ԴՁ. Գ կիր. Աշ խար հա մատ րան 
( Կա նաչ Կիւ րա կէ): Օրհ. դձ. Օրհ նես
ցուք զ Տէր: Հրց. գձ. Երկր պա գեմք, 
իւր սա րօքն: Զկ նի Ս.  Աս տուա
ծին` թա փօր: Շրկ. դձ. Լու սա ւո րեա 
Ե րու սա ղէմ: Գիրք, Աւետարան: 
Ան դաս տան: Քրզ. Ս.  Խա չիւս, Աղթ. 
Պահ պա նիչ: Ա ռա ւօ տեան Աւտրն.: 
Նորա ստեղ ծեալ: Գրծ. 9.2331։ Ա. 
Պտ. 2.110։ Յհ. 2.233.12։ Հմբ. դձ. Փա
ռա բա նա կից եւ Կա նանցն: 

20 Բշ. ԴԿ. ԺԶ օր Յի նանց: Օրհ. դկ. Յաղ
թա կան: Հրց. բձ. Ա նա պա կան: Հմբ. 
դկ. Էջ հրեշ տակն: 

21  Գշ. ԱՁ. ԺԷ օր Յի նանց: Օրհ. աձ. Եր
գես ցուք: Հրց. բձ. Որ թա գա ւորդ ես: 
Հմբ. աձ. Ընդ կա նայսն: 

22 Դշ. ԱԿ. ԺԸ օր Յի նանց: Օրհ. ակ. 
Եր գե ցէք Տեառն: Հրց. բձ. Դ. Այ սօր 



1915թ.ՄեծԵղեռնինահատակներիննուիրուած
յուշարձանըՄայրԱթոռում:

Գործ`Ռ.Իսրայէլեանի(1965թ.):
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բե ւե ռեալ: Հմբ. ակ. Ս քան չե լի հրեշ
տակն: 

23  Եշ. ԲՁ. ԺԹ օր Յի նանց: Օրհ. բձ. Օրհ
նես ցուք զ Տէր: Հրց. բձ. Ե. Որ գթա
ցար ի սուրբ: Հմբ. բձ. Ձայն ա ւե տա
ւոր: 

24 † Ուր. ԲԿ. Ի օր Յի նանց: Օրհ. բկ. 
Փարա ւօն հան դերձ: Հրց. բձ. Զ. Որ 
զար դա րեալ: Գրծ. 4.1331։ Յկ. 1.13
27։ Մտ. 5.112։ Հմբ. բկ. Ա ռա ւօ տեան 
սուրբ: 

100րդ տա րե լից Մե ծի Ե ղեռ նի
բիւ րա ւոր նա հա տա կացն մե րոց

որք կա տա րե ցան յա մի 1915
յԱ րեւմ տեան Հա յաս տան: 

Կա տա րի հո գե հան գիստ
 յա մե նայն ե կե ղե ցիս Հա յաս տա նեայց:

 
25 Շբ. ԳՁ. ԻԱ օր Յի նանց: Օրհ. գձ.  Օգ

նա կան: Հրց. բկ. Ա. Որ յերկ նա յին:  
  Յե րե կո յին` Լոյս զուարթ: Մեսդ. 

Օրհնեալ ե կեալ: Ս.  Աս տուած` որ 
ե կիր եւ գա լոց ես: Գրծ. 12.2513.15։ 
Ա. Պտ. 4.1219։ Յհ. 5.118։ Հմբ. աձ. Որ 
վե րօրհ նիս: Կե ցո, Աղթ. Քում ա մե
նա զօր գալս տեանդ: 

 Ա ռա ջին քա ռորդ լուս նի: 
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26 † Կիր. ԳԿ. Դ կիր. ( Կար միր Կիւ րա կէ): 
Օրհ. գկ. Եր գե ցէք Տեառն: Հրց. բկ. Բ. 
Անս կիզբն Աս տուած:  Գրծ. 13.1643։ 
Ա. Պտ. 5.114։ Յհ. 5.1930։

  Յե րե կո յին` թա փօր: Շրկ. Խա չի գկ. 
Ով քա ռա թեւ: Սղմ., Աւտրն., Ան դաս
տան, Քրզ. Ս. Խա չիւս, Աղթ. Պահ պա
նիչ, Հայր մեր եւ ա պա Խո նար հե ցո 
եւ Ապ րե ցո:  Հմբ. գկ. Զաս տուա ծա
յին զգե րեզ մա նաւն: Ա ւե տա րան: 
Կե ցո:  

27 Բշ. ԴՁ. ԻԳ օր Յի նանց: Օրհ. դձ. Օրհ
նես ցուք զ Տէր: Հրց. բկ. Գ. Որ զծա
ռա յի: Հմբ. դձ. Որ ի վերդ ես: 

28 Գշ. ԴԿ. ԻԴ օր Յի նանց: Օրհ. դկ. Յաղ
թա կան: Հրց. բկ. Դ. Որ էիր յա ռաջ: 
Հմբ. դկ. Հ րեշ տա կացն դասք: 

29 Դշ. ԱՁ. ԻԵ օր Յի նանց: Օրհ. աձ. 
Երգես ցուք երգ: Հրց. բկ. Ե. Կա մա ւո
րու թեամբ: Հմբ. աձ. Որ ան ճառ էու
թեամբ:  

30 Եշ. ԱԿ. ԻԶ օր Յի նանց: Օրհ. ակ. Եր
գե ցէք Տեառն: Հրց. գձ. Ա. Փա ռա ւո
րեմք: Հմբ. ակ. Հ րա շա լի զյա րու թիւն 
(ցվերջն):  
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ՄԱՅԻՍ
31 ՕՐ

ՑՈՒԼՆ

1 Ուր. ԲՁ. ԻԷ օր Յի նանց: Օրհ. բձ. Օրհ
նես ցուք զ Տէր: Հրց. գձ. Բ. Փա ռա ւո
րեալ Որ դի: Հմբ. բձ. Այ սօր զուար
ճա ցան, Ս քան չե լի կա նայքն եւ Կան
խե լով: 

2 Շբ. ԲԿ. ԻԸ օր Յի նանց: Օրհ. բկ. 
Փարա ւօն:  Հրց. գձ. Գ. Որ յա ւի տե նից 
ես:  Գրծ. 16.640։ Բ. Պտ. 3.1018։ Յհ. 
7.113։

   Յե րե կո յին` Մեսդ. Օրհ նեալ ե կեալ: 
Ս. Աս տուած` որ ե կիր եւ գա լոց ես: 
Հմբ. դձ. Թա գա ւոր գո լով: Աւտրն., 
Քրզ. Խնդր., Կե ցո, Աղթ. Քում ա մե
նա զօր գալս տեանդ: 

3 † Կիր. ԳՁ. Ե կիր. Տօն Ե րեւ ման 
Ս. Խա չի: Աւտրն. Տա ճա րի:  Ռահ 
գոր ծեալ: Երգ` Ու րա խա ցան: Օրհ. 
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գձ. Օգ նա կան: Հրց. Խա չի դձ. Այ սօր 
ընդ ամպս:  Մեծ.  դձ. Մայր լու սոյ եւ 
այլն, իւր սա րօքն:  Ս. Աս տուած` որ 
խա չե ցար եւ ա պա թա փօր: Շրկ. դձ. 
Զօ րու թիւն սուրբ խա չի: Ան դաս տան, 
Քրզ. Ս. Խա չիւս, Աղթ. Պահ պա նիչ եւ 
այլն ա մե նայն Յա րու թեան է: Ժմտ. 
Ք րիս տոս յա րեաւ: Ճշ. շրկ. Յա րեաւ 
Ք րիս տոս: Ս. Աս տուած` որ յա րեար: 
Գրծ. 17.115։ Ա. Յհ. 1.110։ Յհ. 7.1423։ 
Սրբ. Ով է որ պէս: 

  Յե րե կո յին` Աւտրն., Թա փօր: Շրկ. 
Խա չի գձ. Փայտ Կե նաց: Սղմ. Դ. 
Ն շա նե ցաւ: Աւտրն., Ան դաս տան, 
Պահ  պա նիչ: Ա պա Խո նար հե ցո եւ 
Ապ րե ցո: Հմբ. գձ. Փա ռա ւո րեալ է եւ 
Ի ձայն ա հեղ: Ար ձակ ման Աւտրն., 
Քրզ. Խնդր., Կե ցո, Աղթ. Թագ. խա
ղա ղու թեան: 

4 Բշ. ԳԿ. Լ օր Յի նանց: Օրհ. գկ. Եր գե
ցէք: Հրց. գձ. Դ. Կա մա ւո րու թեամբ: 
Հմբ. գկ. Զ քո յա րութ. եւ Ա ռեալ եւ 
մեր: 

 Լ րումն լուս նի: 

5 Գշ. ԴՁ. ԼԱ օր Յի նանց: Օրհ. դձ. Օրհ
նես ցուք զ Տէր: Հրց. գձ. Ե. Ա րա րիչդ: 
Հմբ. դձ. Զ յա րու թիւն Աս տուա ծորդ
ւոյն, Փա ռա ւո րեալ եւ Զան ճա ռե լի: 
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6 Դշ. ԴԿ. ԼԲ օր Յի նանց: Օրհ. դկ. Յաղ
թա կան: Հրց. գկ. Ա. Ան ճա ռե լի: Հմբ. 
դկ. Փառք յա րու թեան, Յա րու ցեալ է 
Տէրն, Փառք Ք րիս տո սի եւ Իւ ղա բե
րից: 

 7 Եշ. ԱՁ. ԼԳ օր Յի նանց:  Օրհ. աձ. 
Երգես ցուք: Հրց. գկ. Բ. Նա խա յա ւի
տեան: Հմբ. աձ. Սոս կա լի տե սիլ եւ 
Փայ լակ նա ձեւ:  

 8 Ուր. ԱԿ. ԼԴ օր Յի նանց: Օրհ. ակ. 
Երգե ցէք Տեառն: Հրց. գկ. Գ. Այ սօր 
զե նաւ: Հմբ. ակ. Եր գես ցուք քեզ եւ 
Կան խե ցին: 

 9 Շբ. ԲՁ. ԼԵ օր Յի նանց: Օրհ. բձ. Օրհ
նես ցուք զ Տէր: Հրց. դձ. Ա. Որ ե կիր: 
Գրծ. 20.116։ Ա. Յհ. 2.283.1։ Յհ. 9.138։ 

  Յե րե կո յին` Լոյս զուարթ: Ս.  Աս
տուած` որ ե կիր եւ գա լոց ես: Հմբ. 
աձ. Որ վե րօրհ նիս: Աւտրն., Քրզ. 
Խնդր., Կե ցո, Աղթ. Քում ա մե նա զօր 
գալս տեանդ: 

Յի շա տակ զի նա ւո րաց, աշ խար հա զօ րաց
 եւ զօ րա վա րացն հա յոց, 

որք կա տա րե ցան 
ի Մե ծի Հայ րե նա կան պա տե րազ մին 

եւ յԱր ցա խեան գո յա մար տին
վասն հա ւա տոյ եւ հայ րե նեաց: 

6 - Պաշտօնական Օրացոյց 2015
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Կա տա րի հո գե հան գիստ
յԵ կե ղե ցիս Հա յաս տա նեայց: 

 10 † Կիր. ԲԿ. Զ կիր.: Օրհ. բկ. Փա րա ւօն: 
Հրց. դձ. Բ. Որ բա րե բա նեալդ ես:  
Գրծ. 20.1738։ Ա. Յհ. 3.26։ Յհ. 9.39
10.10։

  Յե րե կո յին` Աւտրն., թա փօր: Շրկ. 
բկ. Խաչն կե նա րար: Աւտրն., Ան
դաս տան, Աղթ. Պահ պա նիչ: Ա պա 
Խո նար հե ցո եւ Ապ րե ցո: Հմբ. բկ. 
Կան խե ցին, զ Յա րու թիւն եւ Զ տիե
զե րա կան: Աւտրն., Կե ցո, Աղթ. Թագ. 
խա ղա ղու թեան: 

 11 Բշ. ԳՁ. ԼԷ օր Յի նանց: Օրհ. գձ. Օգ
նա կան: Հրց. դձ. Գ. Որ ի քա ռա կեր
պեան: Հմբ. գձ. Հ րա շա լի եւ Տուք 
զփառս:        

  Վեր ջին քա ռորդ լուս նի:

 12 Գշ. ԳԿ. ԼԸ օր Յի նանց: Օրհ. գկ. Եր
գե ցէք Տեառն: Հրց. դձ. Դ. Յոր ժամ ի 
խա չին: Հմբ. գկ. Տե սիլ փայ լակ նա
ձեւ եւ Յան ճառ: 

 13 Դշ. ԴՁ. ԼԹ օր Յի նանց: Օրհ. դձ. Օրհ
նես ցուք զ Տէր: Հրց. դձ. Ե. Միա ծին 
Որ դի: Հմբ. դձ. Համ բար ձաւ Տէրն 
մեր, Ա հա գին ձայ նիւդ, ա ռանց 
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հար ցի (զեր կուսն ի միա սին ա սել 
յա տեանն, շուր ջա ռաւ): Աղթ. Հայր 
գթած: Աւտրն., Քրզ. Խնդր., Կե ցո, 
Աղթ. Թագ. խա ղա ղու թեան: 

14 † Եշ. ԴԿ. Խ օր Յի նանց: ՀԱՄԲԱՐ-
ՁՈՒՄՆ Ք րիս տո սի Աս տու ծոյ մե րոյ: 
Զկ նի Աս տուած ա նե ղին երգ` Թա
գա ւոր փա ռաց: Օրհ. դձ. Համ բար
ձաւ (յա տեանն): Հրց. դկ. Օրհ նես ցի 
պսակ: Մեծ. դկ. Աս տուա ծա ծին մայր 
լու սոյ: Երգ` զՅ յա րու թիւն եւ Համ
բար ձաւ:  Քրզ. Ա սաս ցուք: Ս.  Աս
տուած, որ համ բար ձար փա ռօք առ 
հայր: ( Մին չեւ ի Հոգ ւոյ գա լուստն 
երգ, քա րոզ եւ  Ս.  Աս տուած սո քա 
են): Ել ցեն ի թա փօր: Շրկ. դձ. Համ
բար ձաւ: Գիրք, Աւտրն., Ան դաս տան, 
Աղթ. Պահ պա նիչ: Սաղ մոս ձայ
նիւ ԻԳ. Համ բար ձէք: Աւտրն., Քրզ. 
Խնդր., Կե ցո, Աղթ. Քում ա մե նա
զօր Համ բարձ մանդ:  Ժմտ. Հիա ցան 
վեր նա կանքն եւ Որ ան պա տումն: 
Ճշ. շրկ. աձ. Որ Համ բար ձաւն:  Գրծ. 
1.114։ Մտ. 28.1620։ Սրբ. Ով է որ պէս: 

          Յե րե կո յին` թա փօր: Շրկ. դձ. Համ
բար ձաւ Տէրն մեր Ք րիս տոս: Գիրք, 
Աւտրն., Ան դաս տան, Քրզ. Ս. Խա չիւս, 
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Աղթ. Պահ պա նեա: Սղմ. ԽԶ. Համ
բար ձաւ Աս տուած: Աւտրն., ա պա 
Խո նար հե ցո եւ Ապ րե ցո: Հմբ. դձ. 
Որք տնկա կից եւ Համ բար ձաւ Տէրն 
մեր յեր կինս: Ար ձակ ման Սղմ. ԻԴ. 
Համ բար ձէք, Աւտրն., Քրզ. Խնդր., 
Կե ցո, Աղթ. Թագ. խա ղա ղու թեան: 

Յի շա տակ փո խադ րու թեան  
Հայ րա պե տա կան Ա թո ռոյն

Ա մե նայն Հա յոց
ի Ս սոյ ի Ս. Էջ միա ծին, 

յա մի Տեառն 1441: 

Տօն ազ գա յին: 
Հան դէս եւ Մաղ թանք 

յԵ կե ղե ցիս Հա յաս տա նեայց: 

15 Ուր. ԱՁ. ԽԱ. օր Յի նանց: Ս կիզբն պա
հոց: . աձ. Եր գես ցուք: Հրց. դձ. Զ. Ծա
գումն Միած նի: Ա ռա ւօ տու Սղմ. ԽԶ. 
Համ բար ձաւ: ( Մին չեւ ի Հոգ ւոյ գա
լուստն ա ռա ւօ տեան եւ ե րե կո յեան 
ա ռա ջին Սաղ մոսն այս է): Ժմտ. Որ 
յան պա տում: Ճշ. շրկ. դկ. Որ ո ղոր
մու թեամբ: Հմբ. դձ. Որք տնկա կից 
եւ Համ բար ձաւ Տէրն մեր Ք րիս
տոս: Ար ձակ ման Սղմ. ԻԳ. Համ բար
ձէք իշ խանք: ( Մին չեւ ի Հոգ ւոյ գա
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լուստն ար ձակ ման Սաղ մոսն այս 
է):  

16 Շբ. ԱԿ. ԽԲ. օր Յի նանց: Օրհ. ակ. 
Եր գե ցէք Տեառն: Հրց. դձ. Է. Փա ռա
ւո րե լով: Ժմտ. Հիա ցան: Ճշ. շրկ. դկ. 
Իշ խա նու թիւնք:   Գրծ. 22.3023.11։ Ա. 
Յհ. 5.112։ Յհ. 11.5512.11։

  Յե րե կո յին` Լոյս զուարթ: Մեսդ. 
Օրհնեալ ե կեալ: Ս.  Աս տուած` որ 
Համ բար ձար: Հմբ. դձ. Թա գա ւոր 
գո լով: Աւտրն.: Քրզ. Խնդ րես ցուք, 
Կե ցո, Աղթ. Քում Ա մե նա զօր Համ
բարձ մանդ: 

17  † Կիր. ԲՁ. Է կիր. Երկ րորդ Ծաղ կա
զարդ: Հետ. շրկ. դձ. Համ բար ձաւ 
Տէրն մեր յեր կինս: Օրհ. դկ. Մե ծա
հրաշ (յա տեանն): Հրց. դկ. Այ սօր 
ա րա րիչդ, իւր սա րօքն: Զկ նի Ս. Աս
տուա ծին ել ցեն ի թա փօր: (Ս.  Աս
տուածն եւ մաղ թանքն Համ բարձ
մանն ա սա): Շրկ. դձ. Թա գա ւոր գո
լով: Գիրք, Աւտրն., Ան դաս տան, Աղթ. 
Պահ պա նիչ: Նո րաս տեղ ծեալ, Քրզ. 
Խնդր., Կե ցո, Աղթ. Քում ա մե նա զօր: 
Ժմտ. Հիա ցան: Ճշ. շրկ. դձ. Զ գա լուստ 
քո Ք րիս տոս: Ղկ. 19.2948։ Գրծ. 
23.1235։ Ա. Յհ. 5.1321։ Յհ. 12.1223։
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  Յե րե կո յին` Աւտրն.: Ել ցեն ի թա
փօր: Շրկ. բձ. Ա պա ւի նե ցաք ի խաչ 
քո: Սղմ. Դ. Ն շա նե ցաւ: Աւտրն., Ան
դաս տան, Աղթ. Պահ պա նիչ: Ա պա 
Խո նար հե ցո եւ Ապ րե ցո: Հմբ. դձ. 
Որք տնկա կից եւ Համ բար ձաւ Տէրն 
մեր յեր կինս: Ար ձակ ման Աւտրն.: 
Կե ցո, Աղթ. Թագ. խա ղա ղու թեան: 

18 Բշ. ԲԿ. ԽԴ օր Յի նանց: Օրհ. բկ. Փա
րա ւօն հան դերձ: Հրց. դկ. Ա. Որ զա
մե նա զօր: Ճշ. շրկ. աձ. Որ Համ բար
ձաւն: Հմբ. դձ. Որք տնկա կից եւ Համ
բար ձաւ Տէրն մեր Ք րիս տոս: 

 Ծ նունդ լուս նի: 

19 Գշ. ԳՁ. ԽԵ օր Յի նանց: Օրհ. գձ. Օգ
նա կան: Հրց. դկ. Բ. Այ սօր ցնծան: Ճշ. 
շրկ. դկ. Որ ո ղոր մու թեամբ: Հմբ. դձ. 
Որք տնկա կից եւ Համ բար ձաւ Տէրն 
մեր յեր կինս: 

20 Դշ. ԳԿ. ԽԶ օր Յի նանց: Պահք: Օրհ. 
գկ. Եր գե ցէք: Հրց. դկ. Գ. Փա ռա ւո
րեալ է: Ճշ. շրկ. դկ. Իշ խա նու թիւնք: 
Հմբ. դձ. Որք տնկա կից եւ Համ բար
ձաւ Տէրն մեր Ք րիս տոս: 

21 Եշ. ԴՁ. ԽԷ օր Յի նանց: Օրհ. դձ. Օրհ
նես ցուք զ Տէր: Հրց. դկ. Դ. Որ յա ռաջ 



ԽրիմեանՀայրիկիյիշատակիննուիրուած
աղբիւր-յուշարձանըՄայրԱթոռում:

Գործ`Ա.Իսրայէլեանի(1982թ.):
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քան: Ժմտ. Հիա ցան վեր նա կանք: Ճշ. 
շրկ. աձ. Որ Համ բար ձաւն: Հմբ. դձ. 
Որք տնկա կից եւ Համ բար ձաւ Տէրն 
մեր յեր կինս:  

22 Ուր. ԴԿ. ԽԸ օր Յի նանց: Պահք: Օրհ. 
դկ. Յաղ թա կան: Հրց. դկ. Ե. Անս
կիզբն Բանդ: Ժմտ. Հիա ցան վեր
նա կանք: Ճշ. շրկ. դկ. Որ ո ղոր մու
թեամբ: Հմբ. դձ. Որք տնկա կից եւ 
Համ բար ձաւ Տէրն մեր Ք րիս տոս: 

Յի շա տակ աշ խար հա զօ րաց եւ
զօ րա վա րացն հա յոց, 

որք կա տա րե ցան ի հե րո սա մար տին
Սար դա րա պա տի 1918 ա մի,

վասն հա ւա տոյ եւ հայ րե նեաց: 

Կա տա րի հո գե հան գիստ
յԵ կե ղե ցիս Հա յաս տա նեայց: 

23 Շբ. ԱՁ. ԽԹ օր Յի նանց: Օրհ. աձ.  
Եր  գես ցուք: Հրց. դկ. Զ. Որ յա հե ղա
կերպ: Ժմտ. Որ յան պա տում: Ճշ. շրկ. 
դկ. Իշ խա նու թիւնք:  Գրծ. 22.3023.11։ 
Ա. Յհ. 5.112։ Յհ. 11.5512.11։

  Յե րե կո յին` Լոյս զուարթ: Ս.  Աս
տուած` որ ե կիր եւ գա լոց ես (ել ցեն 
յա տեանն, տե՛ս ի Տօ նա ցու ցի): Հմբ. 
դձ. Ա ռա քե լոյ ա ղաւ նոյ: Սղմ. ՃԽԲ. 
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Հո գի քո սուրբ: Աւտրն.: Քրզ. Գո
հա բա նե լով: Կե ցո: Աղթ. Խա ղա ղու
թեամբ քով Հո գիդ Սուրբ Աս տուած 
ճշմա րիտ: 

24 † Կիր. ԱԿ. ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏ Պեն
տե կոս տէ ( Յիս նե րորդ օր ի Ս. Զատ
կէն): Ի գի շե րին հսկումն է եւ դի ցեն 
զՍր բու թիւնն ի վե րայ բազ մո ցի 
Սե ղա նոյն: Զկ նի Ճա նա պարհ մո
լո րե լո ցին երգ` Գե րա գոյն շնոր հաց 
բաշ խող: Օրհ. դձ. Ա ռա քե լոյ ա ղաւ
նոյ (յա տեանն): Հրց. աձ. զ Հոգ ւոյն 
զգա լուստն, իւր սա րօքն:  Քրզ. 
Ա սաս ցուք:  Ս. Աս տուած` որ ե կիր եւ 
հան գեար յառա քեալսն: ( Յայսմ շա
բա թու քրզ. եւ  Ս.  Աս տուած սո քա 
են): Ել ցեն ի թա փօր: Շրկ. դձ. Ա ռա
քե լոյ ա ղաւ նոյ: Գիրք, Աւտրն., Ան
դաս տան, Քրզ. Ս. Խա չիւս, Աղթ. Պահ
պա նիչ: Շրկ. Հնգ. ի ձայ նէն: Աւտրն., 
Հոգ ւոց, Աղթ. Ք րիս տոս Որ դի: Շրկ. 
բկ. Եր րոր դու թիւն ան բա ժա նե լի 
(յա տեանն): Նո րաս տեղ ծեալ, Քրզ. 
Խնդր., Աղթ. Քում ա մե նա զօր եւ 
հրա շա լի գալս տեանդ Հո գիդ Սուրբ 
Աս տուած երկր պա գա նեմք: Ժմտ. 
Աս տուած զքեզ խոս տո վա նիմք: Ճշ. 
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շրկ. բձ. Որ ի յա րա շարժ: Գրծ. 2.121։ 
Յհ. 14.2531։ Սրբ. Հ րեշ տա կա յին: 

  Իսկ յոր ժամ պա տա րա գիչն հա սա
նի յայն տե ղին, յո րում ա սէ. «Ա ռէք, 
կե րէք», տե՛ս ի Տօ նա ցու ցի եւ ի Ճա
շո ցի: 

  Յե րե կո յին` թա փօր: Ա ւե տա րանք, 
շա րա կանք, Ան դաս տան: Ա պա Խո
նար հե ցո եւ Ապ րե ցո: Հմբ. բկ. Եր
րոր դու թիւն (յա տեանն): Աւտրն., 
շրկ. գձ. Որ հա մա գոյդ: Ա ղօթք Ե րա
նել ւոյն Ներ սի սի Լամբ րո նաց ւոյն: 
Քրզ. Գո հա բա նե լով: Աղթ. Խա ղա
ղու թեամբ քով Հո գիդ Սուրբ: 

  Բա րե կեն դան Ե ղիա կան պա հոց: 

25 Բշ. ԲՁ. Բ օր Հո գե գալս տեան: Պահք: 
Օրհ. բձ. Նոյն եւ նման, իւր սա րօքն: 
Գիրք, Աւտրն., Ա րար չա կան: Քրզ. 
Խնդր., Աղթ. Քում ա մե նա զօր Գա
լըս տեանդ Հո գիդ: Ժմտ. Այ սօր ի 
հրե ղէն: Ճշ. շրկ. բձ. Նոյն եւ նման 
(զեր կուսն ի միա սին ա սա): 

  Յե րե կո յին` Հմբ. բկ. Այ սօր երկ նա
յինքն: Աղթ. Հայր գթած: Աւտրն., 
Քրզ. Գո հա բա նե լով, Կե ցո, Աղթ. Խա
ղա ղու թեամբ քով Հո գիդ Սուրբ:
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 Ա ռա ջին քա ռորդ լուս նի: 

26 Գշ. ԲԿ. Գ օր Հո գե գալս տեան: Պահք: 
Օրհ. բկ. Այ սօր երկ նա յինքն, իւր սա
րօքն: Գիրք, Աւտրն., Էա կան, Կե ցո, 
Աղթ. Քում ա մե նա զօր: Ժմտ. Վասն 
ո րոյ եւ մեք: Ճշ. շրկ. բկ. Այ սօր երկ
նա յինքն: Հմբ. գձ. Ա րե գակն ար դա
րու թեան: Աղթ. Հայր գթած: Աւտրն., 
Քրզ. Գո հա բա նե լով, Կե ցո, Աղթ. Խա
ղա ղու թեամբ քով Հո գիդ Սուրբ: 

27 Դշ. ԳՁ. Դ օր Հո գե գալս տեան: Պահք: 
Օրհ. գձ. Ա րե գակն ար դա րու թեան, 
իւր սա րօքն: Գիրք, Ա ւե տա րան, 
Խա ւարն ան գոյ: Կե ցո, Քրզ. Քում 
ա մե նա զօր գալս տեանդ Հո գիդ: 
Ժմտ. Աս տուած զքեզ: Ճշ. շրկ. գձ. 
Ա րե գակն ար դա րու թեան: Հմբ. գկ. 
Զանսկզբ նա բար: Աղթ. Հայր գթած: 
Աւտրն., Քրզ. Գո հա բա նե լով, Կե ցո, 
Աղթ. Խա ղա ղու թեամբ քով Հո գիդ 
Սուրբ:  

28 Եշ. ԳԿ. Ե օր Հո գե գալս տեան: Պահք: 
Օրհ. գկ. Զանսկզբ նա բար, իւր սա
րօքն: Գիրք, Աւտրն., Ճա ռա գայ
թեալ: Քրզ. Խնդր., Կե ցո, Աղթ. Քում 
ա մե նա զօր գալս տեանդ Հո գիդ 
Սուրբ: Ժմտ. Այ սօր ի հրե ղէն: Ճշ. շրկ. 
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գկ. Զանսկզբ նա բար: Հմբ. դձ. Ան մա
հա րար:  
Ո գե կո չումն հռչակ ման Հա յաս տա նի

Հան րա պե տու թեան 1918 թ.: 

Կա տա րի Մաղ թանք գո հա բա նա կան  
յա մե նայն Ե կե ղե ցիս Հա յաս տա նեայց:

29 Ուր. ԴՁ. Զ օր Հո գե գալս տեան: Պահք: 
Օրհ. դձ. Ան մա հա րար, իւր սա րօքն: 
Գիրք, Աւտրն., Չ հան դուր ժեալ, Քրզ. 
Խնդր., Կե ցո, Աղթ. Քում ա մե նա զօր: 
Ժմտ. Վասն ո րոյ: Ճշ. շրկ. դձ. Ան մա
հա րար: Հմբ. դկ. Ի յա րա շարժ: Աղթ. 
Հայր գթած: Աւտրն., Քրզ. Գո հա բա
նե լով, Կե ցո, Աղթ. Խա ղա ղու թեամբ 
քով Հո գիդ Սուրբ: 

30 Շբ. ԴԿ. Է օր Հո գե գալս տեան:  Օրհ. 
դկ. Ի յա րա շարժ, իւր սա րօքն: Գիրք, 
Աւտրն., Տէրն յետ ստեղծ մանն: Քրզ. 
Խնդր., Կե ցո, Աղթ. Քում ա մե նա զօր: 
Ժմտ. Աս տուած զքեզ խոս տո վա
նիմք: Ճշ. շրկ. դկ. Ի յա րա շարժ: Եր. 
1.110, 38.113։ Բ. Պտ. 2.922։ Մտ. 2.16
18։ 

  Յե րե կո յին` Լոյս զուարթ: Ս.  Աս
տուած` որ ե կիր եւ հան գեար յա
ռա քեալսն: Հմբ. դձ. Հո գին Սուրբ էր: 
Աղթ. Հայր գթած: Ա ւետ., Քրզ. Խնդր., 
Կե ցո, Աղթ. Թագ. խա ղա ղու թեան: 



1431 † Կիր. ԱՁ. Ա կիր. զկնի Հո գե գալս
տեան: Ս կիզբն Յա րու թեան Կիւ րա
կէից: Յի շատակ Ե ղիա յի մար գա րէին: 
Օրհ. աձ. Եր գես ցուք: Հրց. աձ. Որ 
ե կիր ի փրկու թիւն տիե զե րաց: ( Յօ
րէս ց Բուն Բա րե կեն դան զԻւ ղա
բե րից Ա ւե տա րանն զ Թաղ մանն եւ 
զ Յա րու թեանն միա սին ըն թեռ նուլ): 
Ժմտ. Միա ծին Որ դի: Ճշ. շրկ. աձ. 
զ Թա գա ւորն փա ռաց: Գ. Թգ. 18.29
46։ Դ. Թգ. 2.115։ Յկ. 5.1620։ Ղկ. 4.25
30։ Հմբ. աձ. Ընդ լու սա նալ եւ այլն 
ա մե նայն Յա րու թեան է, այ սինքն` 
Քրզ. Խնդր., Կե ցո, Աղթ. Թագ. խա
ղա ղու թեան: Նա խա տօ նակ: Շրկ. դկ. 
Ան ձինք նուի րեալք, իւր սա րօքն: 
Մղթ. Ք րիս տոս Աս տուած մեր:  
Քրզ. Ս.  Ճգ նա ւո րօքն, Աղթ. Պ սա կիչ 
սրբոց: 

   Խ րատ զ Յա րու թեան Համ բար ձիսն աս
տի սկսեալ ա սա ի կիւ րա կէսն ի ձայ
նէն: Եւ յոր ժամ ի կիւ րա կէս այլ տօն 
պա տա հի ցի, յոր ժամ ոչ ա սի ցես զ Համ
բար ձիսն Յա րու թեան, ի մտի պա հեա: 
Յոր ժամ նոյն ձայ նիւ կիւ րա կէ պա տա
հի ցի` եր կու ա սա զ Համ բար ձիսն, որ
պէս ցու ցա նէ քեզ տա րե գիրն: 
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ՅՈՒՆԻՍ
30 ՕՐ

ԵՐԿԱՒՈՐՔՆ

1 Բշ. ԱԿ. Սր բոց կու սա նացն Հ ռիփ սի
մեանց:  Օրհ. դկ. Ան ձինք նուի րեալք: 
Հրց. դկ. Այ սօր զան յաղ թե լի, իւր 
սա րօքն: Մնկ. դկ. Յի շա տակ Ք րիս
տո սի: Քրզ. Վասն խա ղա ղու թեան: 
Աղթ. Սուրբ ես Տէր: Փոխ` Սի րե ցի: 
Երգ` Ա րար չա կան: Մղթ. Ք րիս տոս 
Աս տուած մեր: Քրզ.  Ս.  Ճգ նա ւո
րօքն: Աղթ. Պ սա կիչ սրբոց: Ա րե ւե
լից ա սա ան խա փան: Կե ցո ոչ գոյ 
բաց ի կիւ րա կէից եւ ի տէ րու նա կան 
տօ նից:  (Այս պէս ա րա զտօնս ա մե
նայն մար տի րո սաց): Ժմտ. Որք ծա
գե ցան մեզ: Ճշ. շրկ. դկ. Ք րիս տոս 
Աս տուած: Առ. 31.2931։ Ես. 61.10
62.3։ Հռ. 15.3016.2։ Մտ. 10.2633։ Հմբ. 

7 - Պաշտօնական Օրացոյց 2015
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դկ. Անս կիզբն Բանդ: Նա խա տօ նակ: 
Շրկ. դկ. Ան ձինք նուի րեալք, իւր սա
րօքն: 

Ե կե ղե ցա կան հան դէս ի վանս
Սր բուհ ւոյ կու սին Հ ռիփ սի մեայ: 

2 Գշ. ԲՁ. Սր բոց կու սա նացն Գա յիա
նեանց: Օրհ. դկ. Ան ձինք նուի րեալք, 
իւր սա րօքն: Մնկ. դկ. Յի շա տակ 
Ք րիս տո սի: Ժմտ. Զ յաղ թա կան: Ճշ. 
շրկ. դկ. Ք րիս տոս Աս տուած: Առ. 
1.2023։ Բրք. 4.365.4։ Բ. Կր. 6.167.1։ 
Յհ. 16.15։ Հմբ. դկ. Անս կիզբն Բանդ: 

Ե կե ղե ցա կան հան դէս ի վանս
Սր բուհ ւոյ կու սին Գա յիա նեայ: 

 Լ րումն լուս նի: 

3 Դշ. ԲԿ. Պահք: Օրհ. Ապշ. բկ. Յա մե
նայն ժամ: Հրց. Ապշ. աձ. Որ հա յիս 
քաղց.: Քրզ. Փա ռա ւո րես ցուք: Մնկ. 
բկ. Ար թունք եւ պատ րաստք: Ժմտ. 
Որ ըստ ա մե նայն: Ճշ. շրկ. դկ. Փա
ռա բա նու թիւն: Հմբ. բկ. Յօգ նու թիւն 
մեզ: Նա խա տօ նակ: Շրկ. գձ. Զ մար
գա րէ բարձ րե լոյն, իւր սա րօքն: 

4 Եշ. ԳՁ. Տօն Սր բոցն Յով հան նու Կա
րա պե տին եւ Ա թա նա գի նեայ ե պիս կո
պո սին: Օրհ. գձ. Զ մար գա րէ բարձ րե
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լոյն: Հրց. գձ. Զուար ճա նայ այ սօր, 
իւր սա րօքն:  Մնկ. եւ Հմբ. դկ. Մար
գա րէից գե րա գոյն: Ժմտ. Զ յա ռա
ջըն թա ցու թիւն: Ճշ. շրկ. դկ. Այ սօր 
ցնծայ: 

Ե կե ղե ցա կան հան դէս
ի վանս Ս. Շո ղա կա թի: 

5 Ուր. ԳԿ. Պահք: Օրհ. Ապշ. գկ. Ք րիս
տոս Աս տուած աս տու ծոց: Հրց. Հնգ. 
ակ. Գո հա բա նեմք: Մնկ. Խա չի գկ. 
Ով պա հա պան:  Ժմտ. Որ ըստ ա մե
նայն: Ճշ. շրկ. դկ. Որ անս կիզբն:  Հմբ. 
գկ. Տուր մեզ Տէր եւ Հո վա նի:  Նա
խա տօ նակ:  Շրկ. բձ. Ով եր ջա նիկ, իւր 
սա րօքն:  Քրզ. Ս. Ճգ նա ւո րօքն: Աղթ. 
Որ ընտ րե ցեր: 

  Վեր ջին քա ռորդ լուս նի: 

6 † Շբ. ԴՁ. Սր բոյն Գ րի գո րի Լու սա ւոր
չին մե րոյ ելն ի Վի րա պէն: Օրհ. բձ. Ով 
եր ջա նիկ: Թագ. յաւիտ. Այ սօր դասք: 
Հրց. բձ. Որ ա ռա քե ցեր, իւր սա րօքն: 
Մնկ. դձ. Հ րա շա փառ Աս տուած եւ 
դկ. Որ կո չե ցար: Զկ նի Տէրն յետ 
ստեղծ մա նին երգ` Հա ւա տա րիմ եւ 
ի մաս տուն (տե՛ս ի Ձայն քաղ շա րա 
կա նի, տպ. 1888, 1999, յե րես 428): 
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Ժմտ. Ցնծայ այ սօր եւ Գ րի գոր սուրբ 
քա հա նա յա պետ: Ճշ. շրկ. գկ. Հո վիւ 
քաջ:  Իմս. 5.18։ Ես. 60.2061.7։ Եբ. 
13.1721։ Մտ. 19.2729։ Սրբ. Ա մե նա
կալ: 

  Յե րե կո յին` Լոյս զուարթ: Յա սելն 
զ Սուրբ Աս տուածն` որ խա չե ցար 
պարտ է ե լա նել յա տեանն շուր ջա
ռաւ եւ կա տա րել Նա խա տօ նակ` ա 
սե  լով Հմբ. գձ. Ու րախ լեր Սուրբ Ե 
կե ղե ցի (ա ռանց հար ցի): Քրզ. Խնդր., 
Կե ցո, Աղթ. Թագ. խա ղա ղու թեան: 

               (Հ րա մա նաւ Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րեգ
նի Բ Կա թո ղի կո սի Ա մե նայն Հա յոց): 

Այ սօր յե րե կո յին Վե հա փառ եւ Սր բազ
նա գոյն Կա թո ղի կոսն Ազ գիս ե կե ղե
ցա կան մե ծա շուք հան դի սիւ ի ջա նէ ի 

Մայր Տա ճարն: 

Հան դէս ի Ս. Էջ միա ծին: 

Միա բա նա կան ուխ տի Ս. Պա տա րագ  
ի Մայ րա վանս Ս. Էջ միած նի: 

 7 † Կիր. ԴԿ. Բ. կիր. զկնի Հո գե գա
լստեան: Տօն Կա թու ղի կէ Ս. Էջ միած
նի: Շրկ. Հնգ. ի ձայ նէն: Աւտրն. 
Տա  ճա  րի: Աս տուած ա նեղ: Շի նող 
էիցս: Օրհ. գձ. Ու րախ լեր Սուրբ 
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Ե կե ղե ցի (յա տեանն): Հրց. գձ. Այ սօր 
պայ ծառ: Մեծ. գձ. Անսկզբ նա կան: 
Ս. Աս տուած` որ խա չե ցար: Թա փօր: 
Շրկ. դկ. Էջ Միա ծինն ի Հօ րէ: Գիրք, 
Աւտրն., Ան դաս տան, Քրզ. Ս. Խաչիւս, 
Աղթ. Պահ պա նիչ: Շրկ. Հնգ. դկ. Թա
գա ւոր փա ռաց, Աս տուա ծա ծին 
Սուրբ Կոյս, Որ անս կիզբն յԷէն: 
Աւտրն., Հոգ ւոց, Աղթ. Ք րիս տոս Որ
դի: Նո րաստեղ ծեալ, Քրզ. Խնդր., 
Կե ցո, Աղթ. Քում ա մե նա զօր: Ժմտ. 
Զ խա ղա ղու թիւն: Ճշ. շրկ. գձ. Այ սօր 
ու րա խա ցեալ: Առ. 9.16։ Զք. 3.74.9։ 
Եբ. 9.110։ Յհ. 10.2230։ Սրբ. Հ րեշ տա
կա յին:
  Զկ նի Սր բոյ Պա տա րա գի կա տա րի 

Մաղ թանք եւ հան դէս Ս. Էջ միած նի:

    Յե րե կո յին` թա փօր: Շրկ. դկ. Էջ 
Միա ծինն ի Հօ րէ: Գիրք, Աւտրն., 
Ան դաս տան, Քրզ. Ս.  Խա չիւս, Աղթ. 
Պահ պա նիչ: Ա պա Խո նար հե ցո եւ 
Ապ րե ցո: Մեսդ. Աստ օրհ նե ցէք: 
Քրզ. Ա սաս ցուք: Հմբ. գձ. Այ սօր ու
րա խացեալ: Քրզ. Ս.  Ե կե ղե ցեաւս, 
Կե ցո, Աղթ. Ի մէջ տա ճա րիս: 

 8 Բշ. ԱՁ. Սր բոց ման կանցն Բեթ ղե հէ մի 
եւ Ա կա կիո սի վկա յին, Մով կի մայ քա
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հանա յին եւ Կոտ րա տիո սի զի նա ւո րին: 
Օրհ. Մրտ. աձ. Ժո ղո վեալքս: Հրց. դձ. 
Այ սօր ան մեղ, իւր սա րօքն: Մնկ. եւ 
Հմբ. ստղ. դկ. Ե րա նե լի սուրբ ման
կունքն (յա տեանն): Ժմտ. Ի տա ճա
րի: Ճշ. շրկ. աձ. Պար ծես ցին սուրբքն:  

 9 Գշ. ԱԿ. Սր բոց կու սա նացն Նու նեայ 
եւ Մա նեայ: Օրհ. դկ. Ան ձինք նուի
րեալք, իւր սա րօքն: Մնկ. դկ. Յի շա
տակ Ք րիս տո սի: Ժմտ. Հարս նա
ցեալք: Ճշ. շրկ. դկ. Ք րիս տոս Աս
տուած: Հմբ. դկ. Անս կիզբն Բանդ: 

  Վեր ջին քա ռորդ լուս նի:

 10 Դշ. ԲՁ. Պահք: Օրհ. Ապշ. բձ. Դար ձո 
զցա սումն: Հրց. աձ. Որ հա մա գո յից: 
Մնկ. բձ. Ման կունք ե կե ղեց ւոյ:  Ժմտ. 
Որ ըստ ա մե նայն: Ճշ. շրկ. դկ. Փա ռա
բա նու թիւն: Հմբ. բձ. Համ բառ նա լով: 

 11 Եշ. ԲԿ. Սր բոց իշ խա նացն Սա հա կայ 
եւ Յով սե փայ, սրբոց վկա յիցն Սարգ սի 
եւ Բա գո սի: Օրհ. Մրտ. բկ. Շ նոր հեա 
մեզ: Հրց. աձ. Զ քեզ ար դար: Մնկ. բկ. 
Ի փառս պար ծես ցին: Ժմտ. Ի տա
ճա րի: Ճշ. շրկ. բկ. Հ րա շա փառ: Հմբ. 
բկ. Որ պսա կիչդ ես: 

 12 Ուր. ԳՁ. Պահք: Օրհ. Ապշ. գձ. Զեր
ծո զիս: Հրց. Հնգ. բձ. Որ թա գա ւորդ 
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ես: Մնկ. Խա չի գձ. Փայտ կե նաց: 
Ժմտ. Որ ըստ ա մե նայն: Ճշ. շրկ. դկ. 
Որ անս կիզբն: Հմբ. գձ. Զօրհ ներ գու
թիւնս եւ Պա հա պան:  

 13 Շբ. ԳԿ. Սր բոյն Ներ սի սի Մե ծի Հայ
րա պե տին մե րոյ եւ Խա դայ ե պիս կո
պո սին: Օրհ. բկ. Որ զլոյս ան ճառ: 
Հրց. դձ. Այ սօր տօ նէ ե կե ղե ցի, իւր 
սա րօքն: Մնկ. դձ. Որ ընտ րե ցեր: 
Ժմտ. Զ հայ րա պե տա կանն: Ճշ. շրկ. 
դկ. Այ սօր ցնծայ Ե կե ղե ցի: Իմս. 2.23
3.8։ Ես. 57.1516։ Եբ. 13.79։ Մտ. 10.16
22։ Սրբ. Ա մե նա կալ: 

  Յե րե կո յին` Լոյս զուարթ: Ս.  Աս
տուած` որ յա րեար: Հմբ. աձ. Սուրբ 
ես Տէր եւ Երկ նա քա ղա քա ցին: Քրզ. 
Խնդր., Կե ցո, Աղթ. Թագ. խա ղա ղու
թեան: 

 14 † Կիր. ԴՁ. Գ կիր. զկնի Հո գե գա
լստեան: Օրհ. դձ. Օրհ նես ցուք զ Տէր: 
Հրց. ակ. Որ ե կիր ի փրկու թիւն: Մեծ. 
աձ. Որ ընտ րե ցեր: Ժմտ. Միա ծին Որ
դի: Ճշ. շրկ. դձ. Թա գա ւոր Ք րիս տոս: 
Ես. 1.215։ Հռ. 6.1223։ Մտ. 12.18։ Հմբ. 
դձ. Փա ռա բա նա կից: Քրզ. Խնդր., Կե
ցո, Աղթ. Թագ. խա ղա ղու թեան: 
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Բա րե կեն դան
Ս. Գ րի գոր Լու սա ւոր չի պա հոց,

բայց տօնք լի նին: 

15 Բշ. ԴԿ. Պահք: Սր բոցն Ե պի փա նու 
Կիպ րաց ւոյն, Բա բե լայ հայ րա պե տին 
եւ ե րից ա շա կեր տաց նո րին: Օրհ. 
Մրտ. դկ. Ի յի շա տակս վկա յից: Հրց. 
դձ. Ս քան չե լա գործ, իւր սա րօքն: 
Մնկ. եւ Հմբ. գձ. Ն մա նեալ Մով սի սի: 
Ժմտ. Զ հայ րա պե տա կանն: Ճշ. շրկ. 
դձ. Այ սօր երկ նայ նոցն: 

16 Գշ. ԱՁ. Պահք: Սր բոցն Կոս տանդիա
նո սի թա գա ւո րին եւ մօրն նո րա Հե ղի
նեայ: Օրհ. ակ. Որ զերկ նա ւոր: Հրց. 
աձ. Օրհ նեմք զքեզ, իւր սա րօքն: 
Մեծ. աձ. Ե րա նե լի: Մնկ. եւ Հմբ. բկ. 
Ով ե րա նե լիդ: Ժմտ. Որ պէս յետ աս
տուածա սէր: Ճշ. շրկ. բձ. (Ո ղոր մեա) 
Աս տուած փրկիչ մեր: 

 Ծ նունդ լուս նի: 
17 Դշ. ԱԿ. Պահք: Օրհ. Ապշ. ակ. Ծով 

կենցա ղոյս: Հրց. աձ. Որ յա մե նայ նի: 
Մնկ. ակ. Լոյս փա ռաց: Ժմտ. Որ ըստ 
ա մենայն: Ճշ. շրկ. դկ. Փա ռա բա նու
թիւն: Հմբ. ակ. Օգ նա կան մեր: 
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18 Եշ. ԲՁ. Պահք: Սր բոցն Թէո դի տո
նի Գա ղա տաց ւոյն, Թա լի լեայ բժշկին 
եւ եօթն կու սա նացն, որք յԱն կիւ րիա 
կա տա րե ցան: Օրհ. Մրտ. բձ. Օրհ
նեն զքեզ: Հրց. Մրտ. ակ. Սուրբ Աս
տուած: Մնկ. բձ. Փա ռա ւո րեալդ փա
ռօք: Ժմտ. Ի տա ճա րի: Ճշ. շրկ. բձ. Ու
րա խա նան հրեշ տակք: Հմբ. բձ. Զ քեզ 
Տէր օրհ նեն: 

19 Ուր. ԲԿ. Պահք: Օրհ. Ապշ. բկ. Յա մե
նայն ժամ: Հրց. Հնգ. դկ. Յա ւի տե
նից: Մնկ. Խա չի բկ. Խաչն կե նա րար: 
Ժմտ. Որ ըստ ա մե նայն: Ճշ. շրկ. դկ. 
Որ անս կիզբն: Հմբ. բկ. Յօգ նու թիւն 
մեզ: 

  Յե րե կո յին` Նա խա տօ նակ: Շրկ. գկ. 
Լե րինք ա մե նայն: Հրց. բձ. Որ Ա ռա
քե ցեր, իւր սա րօքն:  ( Ձայն քաղ շրկ. 
1888, 1999, յե րեսս 157 եւ 318): Քրզ. 
Ս. Ճգ նա ւո րօքն, Աղթ. Որ ընտ րե ցեր: 

20 † Շբ. ԳՁ. Գիւտ նշխա րաց Սր բոյն 
Գ րի գո րի Լու սա ւոր չին մե րոյ: Օրհ. գկ. 
Լե րինք ա մե նայն (յա տեանն, տե՛ս 
Ձայն քաղ շրկ. 1888, 1999, յե րես 157): 
Թագ. յաւիտ.` Այ սօր դասք: Հրց. բձ. 
Որ ա ռա քե ցեր, իւր սա րօքն (տե՛ս յե
րես 318): Մնկ. դձ. Հ րա շա փառ եւ Որ 
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Կո չե ցար: Զկ նի Տէրն յետ ստեղծ
մա նին երգ` Հա ւա տա րիմ եւ ի մաս
տուն (տե՛ս յե րես 428): Ժմտ. Ցն ծայ 
այ սօր: Ճշ. շրկ. գկ. Հո վիւ քաջ: Իմս. 
4.715։ Մք. 7.710։ Գրծ. 20.2232։ Յհ. 
10.1116։ Սրբ. Ա մե նա կալ: 

  Յե րե կո յին` Լոյս զուարթ: Հմբ. աձ. 
Սուրբ ես Տէր եւ Երկ նա քա ղա քա
ցին: Քրզ. Խնդր., Կե ցո, Աղթ. Թագ. 
խա ղա ղու թեան: 

21 † Կիր. ԳԿ. Դ կիր. զկնի Հո գե
գալստեան: Օրհ. գկ. Եր գե ցէք Տեառն: 
Հրց. բձ. Որ ի յերկ նից ի ջեր: Մեծ. ակ. 
Որ զկեանքն ան մա հա րար:  Ժմտ. 
Միա ծին Որ դի: Ճշ. շրկ. գկ. Լու սով 
աս տուա ծու թեան: Ես. 1.2131։ Հռ. 
7.258.11։ Մտ. 12.3845։ Սրբ. Հ րեշ տա
կա յին: Հմբ. գկ. Յա րեաւ Տէրն: Քրզ. 
Խնդր., Կե ցո, Աղթ. Թագ. խա ղա ղու
թեան: 

22 Բշ. ԴՁ. Սր բոց վկա յիցն Ան տո նի նո սի, 
Թէո փի լո սի, Ա նիք տո սի եւ Փո տի նո սի: 
Օրհ. Մրտ. դձ. Այ սօր յի շա տակ: Հրց. 
բձ. Ա նո խա կալ: Մնկ դձ. Զ քեզ կար
դա յին: Ժմտ. Ի տա ճա րի: Ճշ. շրկ. դձ. 
Ճըգ նու թիւնք սրբոց: Հմբ. դձ. Յի շա
տակ է այ սօր: 
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Ա մառ նա մուտ եւ ա րե ւա դարձ
Ցե րեկն սկսա նի կար ճա նալ

եւ գի շերն եր կա րիլ: 

23 Գշ. ԴԿ. Սր բոցն Դա նիէ լի մար գա
րէին եւ ե րից ման կանցն` Սեդ րա կայ, 
Մի սա քայ եւ Ա բեդ նա գո վի: Օրհ. ակ. 
Որ զաս տուա ծա յին: Հրց. ակ. Որ 
բարձրեալդ ես: Ո ղոր մեա եւ Տէր 
յերկ նիցն` զ Մար գա րէիցն ա սա: 
Ո ղոր մեա աձ. Որ զծած կեալ: Տէր 
յերկ նից աձ. Երգս ա ռեալ: Մնկ. եւ 
Հմբ. դձ. Որ զյա ռա ջա գոյն: Ժմտ. Որ 
ի վե րայ քե րով բէիցն:  Ճշ. շրկ. աձ. 
Ճա ռա գայթ: 

24 Դշ. ԱՁ. Պահք: Օրհ. Ապշ. աձ. Հայր 
բա զու մո ղորմ: Հրց. Աղց մի. աձ. Եր
գէին ման կունքն: Ժմտ. Որ ըստ 
ա մե նայն: Ճշ. շրկ. դկ. Փա ռա բա նու
թիւն: 

  Յե րե կո յին Հմբ. աձ. Ինձ օգ նու թիւն 
եւ Համ բար ձի: Նա խա տօ նակ: Շրկ. 
ակ. Որք զար դա րե ցին, իւր սա րօքն: 

 Ա ռա ջին քա ռորդ լուս նի: 

25 Եշ. ԱԿ. Սր բոց թարգ ման չաց հարցն 
մե րոց Սա հա կայ եւ Մես րով բայ:  Օրհ. 
ակ. Որք զար դա րե ցին, իւր սա րօքն 
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(յա տեանն): Մնկ. եւ Հմբ. գձ. Ն մա
նեալ Մով սի սի: Ժմտ. Զ հայ րա պե
տա կանն: Ճշ. շրկ. դձ. Որ զշնորհս: 
Սրբ. Ա մե նա կալ: 

Ե կե ղե ցա կան հան դէս յՕ շա կան: 
Տօն ազ գա յին: 

26 Ուր. ԲՁ. Պահք: Օրհ. Ապշ. բձ. Դար ձո 
զցա սումն: Հրց. Հնգ. գձ. Օրհ նեմք: 
Մնկ. Խա չի բձ. Ա պա ւի նե ցաք: Ժմտ. 
Որ ըստ ա մե նայն: Ճշ. շրկ. դկ. Որ 
անս կիզբն: Հմբ. բձ. Համ բառ նա լով: 

27 Շբ. ԲԿ. Սր բոցն Տր դա տայ թա գա
ւո րին մե րոյ, Աշ խէ նի տիկ նոջն եւ 
Խոս րովիդխ տոյն: Օրհ. ակ. Որ զերկ
նա ւոր, իւր սա րօքն: Մնկ. դձ. Որ գե
րա գոյն: Ժմտ. Որ պէս յետ աս տուա
ծա սէր թագ.: Ճշ. շրկ. բձ. Աս տուած 
փրկիչ մեր:  Իմս. 6.210։ Ես. 45.13։ 
Ա. Տմ. 2.17։ Ղկ. 11.1423։

  Յե րե կո յին` Լոյս զուարթ: Ս.  Աս
տուած` որ յա րեար: Հմբ. աձ. Սուրբ 
ես Տէր եւ Երկ նա քա ղա քա ցին: Նա
խա տօ նակ: Շրկ. ակ. Որ նա խի մաց, 
իւր սա րօքն: Քրզ. Ս.  զԱս տուա ծա
ծինն, Կե ցո, Աղթ. Ըն կալ Տէր: 

28 † Կիր. ԳՁ. Ե կիր. զկնի Հո գե գա
լստեան: Տօն գիւ տի տփոյ Սր բուհ ւոյ 
Աս տուա ծած նի: Հնգ. շրկ. ի ձայ նէն: 
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Զկ նի պաշ տա ման Տա ճա րի Ա ւե
տա րա նի` Ռահ գոր ծեալ: Ա պա երգ` 
Ձայ նիւ առ քեզ: Օրհ. գկ. Եր գե ցէք 
որ դիք, իւր սա րօքն: Քրզ. Մայր 
Սուրբ: Ս.  Աս տուած` որ յա րեար: 
Ժմտ. Միա ծին Որ դի: Ճշ. շրկ. գձ. 
Զ թա գա ւորն Ք րիս տոս:  Ես. 2.511։ 
Հռ. 9.3010.4։ Մտ. 13.2430։ 

  Յե րե կո յին` Քրզ. Մայր Սուրբ: Հմբ. 
դձ. Նոր Սիոն: Քրզ. Ս. զԱս տուա ծա
ծինն, Կե ցո, Աղթ. Ըն կալ Տէր: 

29 Բշ. ԳԿ. Սր բոցն Կա լիստ րա տո սի, քա
ռա սուն եւ ինն վկա յիցն եւ Ղուն կիա նո
սի քա հա նա յին: Օրհ. Մրտ. գկ. Այ սօր 
հրեշ տա կաց: Հրց. Մրտ. բձ. Բ. Ընդ 
սուրբս: Մնկ. գկ. Ընդ զուար թունս: 
Ժմտ. Ի տա ճա րի: Ճշ. շրկ. գկ. Ճգ նա
ւորք ճշմա րիտ: Հմբ. գկ. Այ սօր մար
տի րո սաց դասքն: 

30 Գշ. ԴՁ. Սր բոյն Զա քա րիա յի մար գա
րէին: Օրհ. ակ. Որ զաս տուա ծա յին: 
Հրց. աձ. Որ յերկ նա յին, իւր սա րօքն: 
Մեծ. աձ. Զ քեզ ե րե ւեալ: Մնկ. եւ Հմբ. 
դձ. Որ զյա ռա ջա գոյն: Ժմտ. Տէր որ 
հիմ նե ցու ցեր: Ճշ. շրկ. աձ. Ճա ռա
գայթ: 
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ՅՈՒԼԻՍ
31 ՕՐ

ԽԵՑԳԵՏԻՆՆ

1 Դշ. ԴԿ. Պահք: Օրհ. Ապշ. դկ. Ք րիս
տոս Աս տուած յոյս: Հրց. Ապշ. աձ. Ե. 
Բա րե բա նեալ ես թա գա ւոր: Մնկ. դկ. 
Է ա նուն Տեառն: Ժմտ. Որ ըստ ա մե
նայն: Ճշ. շրկ. դկ. Փա ռա բա նու թիւն: 
Հմբ. դկ. Մտ ցեն ա ղօթք իմ: 

2 Եշ. ԱՁ. Սր բոյն Ե ղի սէի մար գա րէին: 
Օրհ. ակ. Որ զաս տուա ծա յին: Հրց. 
դձ. Որ ընդ հո ղե ղէն: Մեծ. դձ. Որ 
ի բարձրու թիւնս: Մնկ. դկ. Այ սօր 
ցնծայ: Ժմտ. Տէր որ հիմ նե ցու ցեր: 
Ճշ. շրկ. աձ. Ճա ռա գայթ: Հմբ. դձ. Որ 
զյա ռա ջա գոյն: 

 Լ րումն լուս նի: 



 ՅՈՒԼԻՍ 113Օ Լ

18

19

20

3 Ուր. ԱԿ. Պահք: Օրհ. Ապշ. ակ. Ծով 
կեն ցա ղոյս: Հրց. գկ. Բանդ Աս
տուած: Մնկ. Խա չի ակ. Սե ղան քո 
Տէր: Ժմտ. Որ ըստ ա մե նայն: Ճշ. շրկ. 
դկ. Որ անս կիզբն: Հմբ. ակ. Օգ նա
կան մեր լեր: 

4 Շբ. ԲՁ. Սր բոց եր կո տա սա նից ա ռա
քելոցն Ք րիս տո սի եւ Սր բոյն Պօ ղո սի 
ե րեք տա սա նե րորդ ա ռա քե լոյն: Օրհ. 
գձ. Ե րա նե լի սուրբ, իւր սա րօքն: 
Մնկ. դկ. ստղ. Ա ռա քեալք Աս տու ծոյ: 
Ժմտ. Ա ռա քեալք եւ վկայք: Ճշ. շրկ. 
ակ. Ի յան սահ ման:  Իմս. 9.910.2։ 
Ելք. 15.2327։ Ա. Թս. 2.916։ Մտ. 9.36
10.7։

  Յե րե կո յին` Լոյս զուարթ: Ս.  Աս
տուած` որ յա րեար: Հմբ. աձ. Սուրբ 
ես Տէր եւ Ի քէն հայ ցեմք: Քրզ. 
Խնդր., Կե ցո, Աղթ. Թագ. խա ղա ղու
թեան: 

5 † Կիր. ԲԿ. Զ կիր. զկնի Հո գե
գալստեան: Օրհ. բկ. Փա րա ւօն հան
դերձ: Հրց. բձ. Որ ի յերկ նից ի ջեր: 
Ժմտ. Միա ծին Որ դի: Ճշ. շրկ. բկ. Օրհ
նու թիւն ի բար ձունս: Ես. 3.111։ Հռ. 
11.1324։ Մտ 14.1321։  Հմբ. բկ. Քո յա
րու թեանդ: 

8 - Պաշտօնական Օրացոյց 2015
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Բա րե կեն դան Վար դա վա ռի պա հոց: 

Յայսմ ա ւուր կա տա րի հո գե հան գիստ 
վասն հոգ ւոցն Մայր Տա ճա րի 

յա ւէտ օրհ նեալ հո վա նա ւո րացն
Մա նու կեան տոհ մի ննջե ցե լոց.

նաեւ ե րախ տար ժան բա րե րա րացն  
ազ գիս Հա յոց  

Ա լէք եւ Մա րի Մա նու կեանց: 

 6 Բշ. ԳՁ. Ա օր Վար դա վա ռի պա հոց:  
Օրհ. Ապշ. գձ. Զեր ծո զիս: Հրց. աձ. Զ. 
Բա րե բա նեալ ես ի յա ւի տեան: Մնկ. 
գձ. Զ քեզ բա րե բա նեն: Ժմտ. Որ ի Հօ
րէ: Ճշ. շրկ. գձ. Ք րիս տոս Աս տուած: 
Հմբ. գձ. Զօրհ ներ գու թիւնս եւ Պա հա
պան: 

7 Գշ. ԳԿ. Բ. օր Վար դա վա ռի պա հոց: 
Օրհ. Ապշ. գկ. Ք րիս տոս Աս տուած 
աս տու ծոց: Հրց. ակ. Ա. Զա նուն քո 
Ք րիս տոս: Մնկ. գկ. Օրհ նե ցէք զ Տէր:  
Ժմտ. Որ ի Հօ րէ: Ճշ. շրկ. գձ. Ք րիս
տոս Աս տուած: Հմբ. գկ. Տուր մեզ 
Տէր եւ Հո վա նի: 

 8 Դշ. ԴՁ. Գ. օր Վար դա վա ռի պա հոց: 
Օրհ. Ապշ. դձ. Համ բառ նամ առ քեզ: 
Հրց. ակ. Բ. Որ խո նար հե ցար ի տկա
րու թիւն: Մնկ. դձ. Ման կունք զ Տէր: 
Ժմտ. Որ ըստ ա մե նայն: Ճշ. շրկ. դկ. 
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Փա ռա բա նու թիւն: Հմբ. դձ. Զ քեզ 
կար դամք: 

 9 Եշ. ԴԿ. Դ. օր Վար դա վա ռի պա հոց: 
Օրհ. Ապշ. դկ. Ք րիս տոս Աս տուած 
յոյս: Հրց. ակ. Գ. Աս տուած հարցն 
մե րոց: Մնկ. դկ. Է ա նուն Տեառն: 
Ժմտ. Որ ի Հօ րէ: Ճշ. շրկ. գձ. Ք րիս
տոս Աս տուած: Հմբ. դկ. Մտ ցեն 
ա ղօթք իմ: 

  Վեր ջին քա ռորդ լուս նի: 

 10 Ուր. ԱՁ. Ե. օր Վար դա վա ռի պա հոց: 
Օրհ. Ապշ. աձ. Հայր բա զու մո ղորմ: 
Հրց. Հնգ. դձ. Որ փա ռօք: Մնկ. Խա
չի աձ. Հ րա շա կերտ եւ զօ րեղ: Ժմտ. 
Որ ըստ ա մե նայն: Ճշ. շրկ. բկ. Որ 
յա նէից: Հմբ. աձ. Ինձ օգ նու թիւն եւ 
Համ բար ձի: 

 11 Շբ. ԱԿ. Յի շա տակ Տա պա նա կին հնոյ 
եւ տօն նո րոյս Սր բոյ Ե կե ղեց ւոյ: Զկ նի 
Ճա նա պարհ մո լո րե լո ցին երգ` Շի
նող էիցս: Օրհ. ակ. Զ քեզ` քա ղաք Աս
տու ծոյ, իւր սա րօքն: Ս.  Աս տուած` 
որ խա չե ցար: Մնկ. ակ. Որ ի սկզբա
նէ: Զկ նի Մանկանցն Քրզ. Ս. Ե կե ղե
ցեաւս, Կե ցո, Աղթ. Առ դրան սուրբ 
տա ճա րիս: Ժմտ. Զ խաղա ղու թիւն: 
Ճշ. շրկ. ակ. Որ ի սկզբա նէ:  Ելք. 
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25.1014։ Յս. 3.144.18։ Ա. Թգ. 6.187.2։ 
Բ. Թգ. 6.1219։ Եբ. 9.110։ Մտ. 5.1720։    

    Յե րե կո յին` Լոյս զուարթ: Ս.  Աս
տուած` որ խա չե ցար: Հմբ. աձ. Որ ի 
լե րինն այ լա կեր պեալ (յա տեանն): 
Քրզ. Խնդր., Կե ցո, Աղթ. Թագ. խա
ղա ղու թեան: 

Նա ւա կա տիք: 

 12 † Կիր. ԲՁ. ՊԱՅԾԱՌԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆ 
ՏԵԱՌՆ ՄԵՐՈՅ ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ 

( Վար դա վառ): Ի գի շե րին հսկումն 
է եւ դի ցեն զՍր բու թիւնն ի վե րայ 
բազ մո ցի Սե ղա նոյն: Զկ նի Ժո ղո
վեալք սին երգ` Ի վե րին Ե րու սա
ղէմ: Օրհ. աձ. Որ ի լե րինն այ լա կեր
պեալ (յա տեանն): Հրց. ակ. Զան ճա
ռե լի, իւր սա րօքն: ( Տէր յերկ նիցն եւս 
յա տեանն): Քրզ. Ա սաս ցուք: Ս.  Աս
տուած` որ յայտ նե ցար ի Թա բոր 
լե րինն: Շրկ. աձ. Որ ի լե րինն: Գիրք, 
Աւտրն., Ան դաս տան, Քրզ. Ս.  Խա
չիւս, Աղթ. Պահ պա նիչ: Շրկ. ստղ. 
դկ. Լե րինք ցնծաս ցեն (յա տեանն): 
Նո րաս տեղ ծեալ, Քրզ. Խնդր., Կե ցո, 
Աղթ. Քում ա մե նա զօր եւ հրա շա
լի պայ ծա ռա կեր պու թեանդ: Ժմտ. 
Ե րե ւի Տէրդ այ սօր: Ճշ. շրկ. դկ. Ու
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րա խա ցիր պսակ:  Իմս. 7.258.4։ Զք. 
14.1621։ Ա. Յհ. 1.17։ Մտ. 16.1317.13։ 
Սրբ. Բազ մու թիւնք: 

  Յե րե կո յին` Գիրք, Աւտրն., Ան դաս
տան: Ա պա Խո նար հե ցո եւ Ապ րե
ցո: Քրզ. Ա սաս ցուք: Ս.  Աս տուած` 
որ յայտ նե ցար ի Թա բոր լե րինն: 
Հմբ. դկ. Այ սօր ի լե րինն (յա տեանն): 
Զկնի Հայր գթա ծին` Սաղ մոս, Գիրք, 
Աւտրն., Քրզ. Խնդր., Կե ցո, Աղթ. 
Թագ. խա ղա ղու թեան: 

  Մի ջոց ու տիքն չորս շա բաթ է: 

 13 † Բշ. ԲԿ. Բ. օր Վար դա վա ռի:  Օրհ. բկ. 
Ճա ռա գայթ փա ռաց, իւր սա րօքն: 
Մեծ. դձ. Աս տուա ծա ծին գե րա գոյն 
քե րով բէից: Քրզ. Ա սաս ցուք: Մնկ. 
բկ. Օրհ նե ցէք ման կունք (յա տեանն): 
Աղթ. Սուրբ ես Տէր: Գիրք, Աւտրն., 
Ա րար չա կան, Քրզ. Խնդր., Կե ցո, 
Աղթ. Քում ա մե նա զօր: Ժմտ. Ե րե ւի 
Տէրդ: Ճշ. շրկ. բկ. Ճա ռա գայթ: Ելք. 
19.913։  Դ. Թգ. 2.912։ Ա. Յհ. 5.912։ 
Յհ. 1.117։ Սրբ. Վասն յի շա տա կի: 
Զկ նի Սր բոյ Պա տա րա գի կա տա րի

Հո գե հան գիստ վասն հա մօ րէն
ննջե ցե լոց: 
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  Յե րե կո յին` Հմբ. բկ. Օրհ նե ցէք 
մանկունք (յա տեանն): Քրզ. Խնդր., 
Կե ցո, Աղթ. Թագ. խա ղա ղու թեան: 

14 Գշ. ԳՁ. Գ. օր Վար դա վա ռի:  Օրհ. գձ. 
Այ սօր որ Էնն, իւր սա րօքն: Մեծ. դկ. 
Աս տուա ծա ծին պայ ծառ: Մնկ. դկ. 
ստղ. Լե րինք ա մե նայն (յա տեանն): 
Գիրք, Աւտրն., Էա կան, Քրզ. Խնդր., 
Կե ցո, Աղթ. Քում ա մե նա զօր: Ժմտ. 
Ե րե ւի Տէրդ այ սօր: Ճշ. շրկ. գձ. Այ սօր 
որ Էնն: Սրբ. Հ րեշ տա կա յին: Հմբ. դկ. 
ստղ. Լե րինք ա մե նայն (յա տեանն): 
Կե ցո, Աղթ. Թագ. խա ղա ղու թեան: 

15 Դշ. ԳԿ. Պահք: Օրհ. Ապշ. գկ. Ք րիս
տոս Աս տուած աս տու ծոց: Հրց. 
Ապշ. ակ. Դ. Օրհ նեալ եւ փա ռա
ւո րեալ: Մնկ. գկ. Օրհ նե ցէք զ Տէր: 
Ժմտ. Որ ըստ ա մե նայն: Ճշ. շրկ. դկ. 
Փա ռա բա նու թիւն: Հմբ. գկ. Տուր մեզ 
Տէր եւ Հո վա նի: 

16 Եշ. ԴՁ. Սր բոյն Ե սա յեայ մար գա րէին: 
Օրհ. ակ. Որ զաս տուա ծա յին: Հրց. 
աձ. Որ յերկ նա յին: Մեծ. աձ. Զ քեզ 
ե րե ւեալ: Մնկ. եւ Հմբ. դձ. Որ զյա ռա
ջա գոյն: Ժմտ. Տէր որ հիմ նե ցու ցեր: 
Ճշ. շրկ. աձ. Ճա ռա գայթ:  
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 Ծ նունդ լուս նի: 
17 Ուր. ԴԿ. Պահք: Օրհ. Ապշ. դկ. Ք րիս

տոս Աս տուած յոյս: Հրց. Հնգ. բկ. 
Ա րա րիչ: Մնկ. Խա չի դկ. Խա չի քո 
Ք րիս տոս:  Ժմտ. Որ ըստ ա մե նայն:  
Ճշ. շրկ. դկ. Որ անս կիզբն: Հմբ. դկ. 
Մտ ցեն ա ղօթք իմ:  Նա խա տօ նակ: 
Շրկ. Ե րա նե լի սուրբ ա ռա քեալք, իւր 
սա րօքն: Ս.  Ճգ նա ւո րօքն: Աղթ. Որ 
ընտ րե ցեր: 

18 † Շբ. ԱՁ. Սր բոցն Թա դէո սի ա ռա քե
լոյն մե րոյ եւ Սանդխ տոյ կու սին: Օրհ. 
գձ. Ե րա նե լի սուրբ ա ռա քեալք, իւր 
սա րօքն: Թագ. յաւիտ.` Այ սօր դասք: 
Մեծ. աձ. Որ զ Բանն Աս տուած: Մնկ. 
դկ. Քեւ պար ծի: Քրզ. Ս.  Ճգ նա ւո
րօքն, Աղթ. Որ ընտ րե ցեր: Ժմտ. 
Ա ռա քեալք: Ճշ. շրկ. ակ. Որ սի րողդ 
էք: Իմս. 1.17։ Եր. 16.1621։ Ա. Կր. 
12.2813.10։ Ղկ. 9.16։

  Յե րե կո յին` Լոյս զուարթ: Հմբ. աձ. 
Սուրբ ես Տէր եւ Ի քէն հայ ցեմք: 
Քրզ. Խնդր., Կե ցո, Աղթ. Թագ. խա
ղա ղու թեան: 

19 † Կիր. ԱԿ. Բ կիր. զկնի Վար դա վա ռի: 
Օրհ. ակ. Եր գե ցէք Տեառն: Հրց. բկ. Որ 
յերկ նա յին: Ժմտ. Միա ծին Որ դի: Ճշ. 
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շրկ. ակ. Թա գա ւո րեաց Աս տուած: 
Ես. 3.164.1։ Ա. Կր. 11.2530։ Մտ. 
18.1014։ Հմբ. ակ. Ա ռա քե ցար ի Հօ րէ: 

20 Բշ. ԲՁ. Սր բոցն Կիպ րիա նո սի ե պիսկո
պո սին եւ քա ռա սուն եւ հինգ վկա յիցն, 
եւ սր բոց կու սա նացն Յուս տի նեայ, Եւ
փի մեայ եւ Ք րիս տի նեայ: Օրհ. Մրտ. 
բձ. Օրհ նեն զքեզ: Հրց. բկ. Օրհ նեմք 
զքեզ: Մնկ. եւ Հմբ. դկ. Յի շա տակ 
Ք րիս տո սի: Ժմտ. Հարս նա ցեալք: 
Ճշ. շրկ. բձ. Ու րախա նան հրեշ տակք: 

21 Գշ. ԲԿ. Սր բոցն Ա թա նա գի նեայ 
ե պիսկո պո սին եւ տասն ա շա կեր տացն 
եւ հինգ վկա յիցն: Օրհ. Մրտ. բկ. Շ նոր
հեա մեզ: Հրց. բկ. Որք ի մար տի: 
Մնկ. բկ. Ի փառս: Ժմտ. Զ հայ րա պե
տա կանն: Ճշ. շրկ. գձ. Զա ռաջ նորդս: 
Հմբ. բկ. Հ րա շա փառ ճգնու թեամբ: 

22 Դշ. ԳՁ. Պահք: Օրհ. Ապշ. գձ. Զեր ծո 
զիս: Հրց. ակ. Փա ռա ւո րեալ: Մնկ. գձ. 
Զ քեզ բա րե բա նեն: Ժմտ. Որ ըստ 
ա մե նայն: Ճշ. շրկ. դկ. Փա ռա բա նու
թիւն: Հմբ. գձ. Զօրհ ներ գու թինս եւ 
Պա հա պան: 

23 Եշ. ԳԿ. Սր բոց նա խա հարցն` Ա դա
մայ, Ա բէ լի, Սե թայ, Ե նով սայ, Ե նով
քայ, Նո յի, Մել քի սե դե կի, Աբ րա հա
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մու, Ի սա հա կայ, Յա կով բայ, Յով սե
փայ, Մով սի սի, Ա հա րօ նի, Ե ղիա զա
րու, Յե սուայ, Սա մուէ լի, Սամփ սո նի, 
Յեփ թա յեայ, Բա րա կայ, Գե դէօ նի եւ 
այ լոց սրբոց նա խա հարցն: Օրհ. ակ. 
Որ զԱս տուա ծա յին: Հրց. դկ. Առ 
քեզ Աս տուած: Մեծ. դկ. Նա հա պե
տացն: Ո ղոր մեա եւ զ Տէր յերկ նից` 
զ Մար գա րէիցն ա սա, Ո ղոր. դձ. Որ 
ա ւե տա ւոր: Տէր յերկ նից դձ. Այ սօր 
ժո ղո վուրդք: Մնկ. եւ Հմբ. դկ. Այ սօր 
ցնծայ զուար ճա ցեալ: Ժմտ. Տէր որ 
հիմ նե ցու ցեր: Ճշ. շրկ. աձ. Ճա ռա
գայթ: 

24 Ուր. ԴՁ. Պահք: Օրհ. Ապշ. դձ. Համ
բառ նամ: Հրց. Հնգ. աձ. Օրհ նեալ ես: 
Մնկ. Խա չի դձ. Գա ւա զան: Ժմտ. Որ 
ըստ ա մե նայն: Ճշ. շրկ. դկ. Որ ան
սկիզբն: Հմբ. դձ. Զ քեզ կար դամք: 

 Ա ռա ջին քա ռորդ լուս նի: 

25  Շբ. ԴԿ. Սր բոց որդ ւոց եւ թո ռանց 
Սրբոյն Գ րի գո րի Լու սա ւոր չին մե րոյ` 
Ա րիս տա կի սի, Վր թա նի սի, Յուս կանն, 
Գ րի գո րի սի եւ Դա նիէ լի: Օրհ. դկ. Ար
մատ ճշմա րիտ (տե՛ս բձ. Ով եր ջա
նիկ) (յա տեանն): Հրց. ակ. Որ զլոյս 
աս տուա ծա յին, իւր սա րօքն: Մնկ. 
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դկ. Աս տուա ծա յին հա ւա տոյ: Ժմտ. 
Զ հայ րա պե տա կանն:  Ճշ. շրկ. գկ. Հո
վիւ քաջ:  Եր. 17.78։ Ես. 61.37։ Բ. Տմ. 
1.614։ Ղկ. 11.2032։

  Յե րե կո յին` Լոյս զուարթ: Ս.  Աս
տուած` որ յա րեար: Հմբ. աձ. Սուրբ 
ես Տէր եւ Երկ նա քա ղա քա ցին: Քրզ. 
Խնդր., Կե ցո, Աղթ. Թագ. խա ղա ղու
թեան:  

26 † Կիր. ԱՁ. Գ կիր. զկնի Վար դա
վառի: Օրհ. աձ. Եր գես ցուք: Հրց. բձ. 
Անապական: Ժմտ. Միա ծին Որ դի: 
Ճշ. շրկ. աձ. Զ թա գա ւորն փա ռաց: 
Ես. 5.110։  Ա. Կր. 6.187.11։ Մտ.19.3
12։   Հմբ. աձ. Փառք յա րու թեան քո: 

27 Բշ. ԱԿ. Սր բոց Մա կա բա յեց ւոցն` Ե 
ղիա զա րու քա հա նա յին, Շա մունեայ եւ 
եօթն որդ ւոց նո րին: Օրհ. ակ. Յա մե
նայն ժամ: Հրց. Մրտ. գձ. Որք զտան
ջանս: Մնկ. ակ. Յաղթօղ: Ժմտ. Ի տա
ճա րի սրբոց: Ճշ. շրկ. ակ. Ի տաճարի:  
Հմբ.ակ. Պարծանք հաւատոյ: 

 28 Գշ. ԲՁ. Սր բոց եր կո տա սան մար գա-
րէիցն` Ով սեայ, Ա մով սայ, Մի քիայ, 
Յո վե լայ, Աբ դիու, Նա ւու մայ, Ամ բա
կու մայ, Յով նա նու, Սո փո նեայ, Ան
գեայ, Զա քա րեայ եւ Մա ղա քեայ: Օրհ. 



14

15

16

ակ. Որ զԱս տուա ծա յին: Հրց. դձ. Որ 
ընդ հո ղե ղէն: Մեծ. դձ. Որ ի բարձ
րու թիւնս: Մնկ. եւ Հմբ. դկ. Այ սօր 
ցնծայ զուար ճա ցեալ: Ժմտ. Տէր որ 
հիմ նե ցու ցեր: Ճշ. շրկ. աձ. Ճա ռա
գայթ: 

 29 Դշ. ԲԿ. Պահք: Օրհ. Ապշ. բկ. Յա
մենայն ժամ: Հրց. ակ. Զանճառ 
էութիւն: Մնկ. բկ. Արթունք: Ժմտ. Որ 
ըստ ա մե նայն: Ճշ. շրկ. դկ. Փա ռա բա
նու թիւն: Հմբ. բկ. Յօգնութիւն: 

 30 Եշ. ԳՁ. Սր բոցն Սո փիայ եւ ե րից 
դստերացն` Պիս տո սի, Էլ պի սի եւ 
Ա գա  պի: Օրհ.գձ. Զարիական: Հրց. 
դձ. Յուսացեալքն: Մնկ. գձ. Այսօր 
յիշատակ: Ժմտ. Ի տա ճա րի: Ճշ. շրկ. 
գձ. Պայծառացիր: Հմբ. գձ. Զպսա
կիչն սրբոց:  

 31 Ուր. ԳԿ. Պահք: Օրհ. Ապշ. գկ. 
Քրիստոս Աստուած: Հրց. Հնգ. ակ. 
Գոհաբանեմք: Մնկ. Խա չի գկ. Ով 
պահապան: Ժմտ. Որ ըստ ա մե նայն: 
Ճշ. շրկ. դկ. Որ անս կիզբն: Հմբ. գկ. 
Տուր մեզ եւ Հովանի: 

  Լ րումն լուս նի: 
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ՕԳՈՍՏՈՍ
31 ՕՐ

ԱՌԻՒԾՆ

1 Շբ. ԴՁ. Սր բոց հայ րա պե տացն Ա թա
նա սի եւ Կիւր ղի եւ Գ րի գո րի Աս տուա
ծաբա նին: Օրհ. ակ. Որք զար դա րե
ցին: Հրց. Մրտ. գձ. Բ. Որ զան չափ: 
Մնկ. գձ. Ման կունք նոր: Ժմտ. Զ հայ
րա պե տա կանն: Ճշ. շրկ. դձ. Այ սօր 
երկ նայ նոցն:  Առ. 11.211։ Ես. 61.37։ 
Եբ. 13.79։ Յհ. 16.3317.8։ 

  Յե րե կո յին` Լոյս զուարթ: Ս.  Աս
տուած` որ յա րեար: Հմբ. աձ. Սուրբ 
ես Տէր եւ Երկ նա քա ղա քա ցին: 

2   † Կիր. ԴԿ. Դ կիր. զկնի Վար դա վառի: 
Օրհ. դկ. Յաղթական: Հրց. բկ. Որ 
յերկնային: Ժմտ. Միա ծին Որ դի: Ճշ. 
շրկ. դկ. Որ անբաւելի: Ես. 54.113։  Ա. 
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Տմ. 1.111։ Յհ. 1.111։ Հմբ. դկ. Յորժամ 
եկին եւ Էջ հրեշտակն: 

3 Բշ. ԱՁ. Սր բոցն Եւ գի նեայ կու սին եւ 
հօրն նո րա Փի լիպ պո սի եւ մօրն Կ ղօ
դիայ եւ  եր կուց եղ բարցն Սեր գեայ եւ 
Ա պի տո նի եւ  եր կուց ներ քի նեացն եւ 
սր բոց վկա յիցն Եւ գի նեո սի, Մա կա րիո
սի, Վա ղե րիո սի, Կան դի տո սի եւ Ա կիւ
ղա սայ: Օրհ. Մրտ. աձ. Ժողովեալքս: 
Հրց. Մրտ. դձ. Սուրբ ես Տէր: Մնկ. 
աձ. Զճգնութիւն: Ժմտ. Ի տա ճա րի 
սրբոց: Ճշ. շրկ. աձ. Պարծեսցին: Հմբ. 
աձ. Առաքինասէր վարուք:

4 Գշ. ԱԿ. Սր բոցն Անդ րէի զօ րա վա րին 
եւ բա նա կի նո րին, Կա լի նի կո սի եւ Դո
մե տեայ վկա յիցն: Օրհ. ակ. Յամենայն 
ժամ: Հրց. գկ. Զի նուո րու թիւնք: Մնկ. 
աձ. Զի նա ւորն Ք րիս տո սի: Ժմտ. Զօ
րա կան: Ճշ. շրկ. ակ. Ի տաճարի: Հմբ. 
ակ. Պարծանք հաւատոյ: 

5 Դշ. ԲՁ. Պահք: Օրհ. Ապշ. բձ. Դարձո 
զցասումն: Հրց. Ապշ. բձ. Ա. Օրհնեալ 
Տէր Աստուած: Մնկ. բձ. Մանկունք: 
Ժմտ. Որ ըստ ա մե նայն: Ճշ. շրկ. դկ. 
Փա ռա բա նու թիւն: Հմբ. բձ. Համ
բառնալով: 
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6 Եշ. ԲԿ. Սր բոցն Անդ րիա նո սի եւ կնոջ 
նո րա Ա նա տօ լայ, Թէո դո րո սի եւ Ե լեւ
թիւ րո սի վկա յիցն: Օրհ. բկ. Շնորհեա 
մեզ: Հրց. Մրտ. դկ. Առ քեզ Աստուած: 
Մնկ. բկ. Ի փառս: Ժմտ. Ի տա ճա րի: 
Ճշ. շրկ. բկ. Յիշեա զմեզ: Հմբ. բկ. Որ 
պսակիչդ ես:  

7 Ուր. ԳՁ. Պահք: Օրհ. Ապշ. գձ. Զերծո 
զիս: Հրց. Հնգ. բձ. Որ թագաւորդ ես: 
Մնկ. Խա չի գձ. Փայտ կենաց: Ժմտ. Որ 
ըստ ա մե նայն: Ճշ. շրկ. դկ. Որ անս
կիզբն: Հմբ. գձ. Զօրհներգութիւնս եւ 
Պահապան: 

  Վեր ջին քա ռորդ լուս նի: 

8 Շբ. ԳԿ. Ե փե սո սի Ս. Ժո ղո վոյն երկե
րիւր հայ րա պե տացն (431 թ.): Օրհ. 
գձ. Այ սօր սրբոց հայ րա պե տացն, 
իւր սա րօքն: Մնկ. գձ. Ով հրա շա լի 
եւ Ի Սուրբ Եր րոր դու թե նէն (տե՛ս 
հրա հանգ ի 24ն յունուարի): Ժմտ. 
Զ հայ րա պե տա կանն: Ճշ. շրկ. դձ. Այ
սօր երկ նայ նոցն:  Եզկ. 3.1619։ Բ. 
Տմ. 1.614։ Ղկ. 10.1620։ 

  Յե րե կո յին` Լոյս զուարթ: Հմբ. աձ. 
Սուրբ ես Տէր եւ Երկ նա քա ղա քա
ցին: Քրզ. Խնդր., Կե ցո, Աղթ. Թագ. 
խա ղա ղու թեան: 
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9  † Կիր. ԴՁ. Ե կիր. զկնի Վար դա
վաոի: Օրհ. դձ. Օրհնեսցուք: Հրց. դձ. 
Փառաւորեմք: Ժմտ. Միա ծին Որ դի: 
Ճշ. շրկ. դձ. Թագաւոր Քրիստոս:  Ես. 
7.19։  Ա. Կր. 13.1114.5։ Մր. 2.112։ 
Հմբ. դձ. Կանանցն կանխելով:  

Բա րե կեն դան
Ս. Աս տուա ծած նի պա հոց: 

10 Բշ. ԴԿ. Ա օր Աս տուա ծած նի պա հոց: 
Օրհ. Ապշ. դկ. Քրիստոս Աստուած: 
Հրց. Աղցմի. բձ. Բ.. Որ ապրեցուցեր: 
Մնկ. դկ. Է անուն: Ժմտ. Որ ի Հօ րէ: 
Ճշ. շրկ. գձ. Ք րիս տոս Աս տուած յի
շեա: Հմբ. դկ. Մտցեն: 

11 Գշ. ԱՁ. Բ օր Աս տուա ծած նի պա հոց: 
Օրհ. Ապշ. աձ. Հայր բազումողորմ: 
Հրց. Ապշ. Աղց մի. բձ. Գ. Որ ա հա ւոր: 
Մնկ. աձ. Զառաւօտու: Ժմտ. Որ ի Հօ
րէ: Ճշ. շրկ. գձ. Ք րիս տոս Աս տուած 
յի շեա: Հմբ.աձ. Ինձ օգնութիւն եւ
Համբարձի: 

12 Դշ. ԱԿ. Գ օր Աս տուա ծած նի պա հոց: 
Օրհ. Ապշ. ակ. Ծով կենցաղոյս: Հրց. 
Ապշ. բձ. Դ. Ուղիղ են: Մնկ. ակ. Լոյս 
փառաց: Ժմտ. Որ ըստ ա մե նայն: Ճշ. 
շրկ. դկ. Փա ռա բա նու թիւն: Հմբ. ակ. 
Օգնական:  
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13 Եշ. ԲՁ. Դ օր Աս տուա ծած նի պա հոց: 
Օրհ. Ապշ. բձ. Դարձո զցասումն:  Հրց. 
Ապշ. Աղցմի. բկ. Ա. Հարցն մերոց : 
Մնկ.բձ. Մանկունք: Ժմտ. Որ ի Հօ րէ: 
Ճշ. շրկ. գձ. Ք րիս տոս Աս տուած յի
շեա: Հմբ. բձ. Համբառնալով:  

14 Ուր. ԲԿ. Ե օր Աս տուա ծած նի պա հոց: 
Օրհ. Ապշ. բկ. Յամենայն ժամ: Հրց. 
Հնգ. դկ. Յաւիտենից Աստուած: Մնկ. 
Խա չի  բկ. Խաչն կենարար: Ժմտ. Որ 
ըստ ա մե նայն: Ճշ. շրկ. բկ. Որ յա
նէից: 

  Յե րե կո յին` յա սելն զ Սուրբ Աս
տուածն, որ խա չե ցար` պարտ է 
ե լա նել յա տեանն շուր ջա ռաւ եւ 
կա տա րել Նա խա տօ նակ, ա սե լով 
Հմբ. գձ. Ու րախ լեր Սուրբ Ե կե ղե ցի 
(ա ռանց հար ցի): Քրզ. Խնդր., Կե ցո, 
Աղթ. Թագ. խա ղա ղու թեան: 

(Հ րա մա նաւ. Տ. Տ. Մկրտ չի Ա  
Կա թողի կո սի Ա մե նայն Հա յոց): 

Այ սօր յե րե կո յին Վե հա փառ
եւ Սր բազ նա գոյն Կա թո ղի կոսն Ազ գիս 

ե կե ղե ցա կան մե ծա շուք հան դի սիւ ի ջա նէ
ի Մայր Տա ճարն Ս. Էջ միած նի: 

 Ծ նունդ լուս նի: 
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15 Շբ. ԳՁ. Տօն Շո ղա կա թի Ս. Էջ միած
նի` ըստ տես լեան Սր բոյն Գ րի գո րի 
Լուսա ւոր չին: Զկ նի Ռահ գործեալին 
երգ` Շի նող էիցս:  Օրհ. գձ. Ու րախ 
լեր, իւր սա րօքն (յա տեանն): Մեծ. 
դձ. Ու րա խա ցիր Աս տուա ծա ծին վե
րօրհ նեալդ: Քրզ. Ա սաս ցուք:  Ս. Աս
տուած` որ խա չե ցար: Մնկ. դկ. Էջ 
Միա ծինն ի Հօ րէ: Զկ նի Ման կանցն 
Քրզ. Ս. Ե կե ղե ցեաւս, Կե ցո, Աղթ. Առ 
դրան սուրբ տա ճա րիս: Ժմտ. Տէր 
մեր եւ Փր կիչ: Ճշ. շրկ. դձ. Որ հաս
տա տե ցեր:  Առ. 3.1926։ Եզկ. 40.310։ 
Ա. Պտ. 2.110։ Մտ. 16.319։  Սրբ. Հ րեշ
տա կա յին: 

  Յե րե կո յին` Լոյս զուարթ: Քրզ. 
Ա սասցուք: Ս.  Աս տուած` որ խա
չե ցար: Եւ զգեց ցին միա բանքն եւ 
ե կես ցեն յա տեանն: Հմբ. դձ. Այ սօր 
ժո ղո վեալ սըր բոցն (զեր կուսն ի 
միա սին ա սա): Զկ նի Հայր գթա ծին` 
Նա խա տօ նակ: Շրկ. դձ. Որ զնա խա
մօրն, իւր սա րօքն:  Քրզ.  Ս. զԱստ., 
Կե ցո, Աղթ. Ըն կալ Տէր: 

Նա ւա կա տիք: 

16 † Կիր. ԳԿ. ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆ 

ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ: Ի գի շե րին 
9 - Պաշտօնական Օրացոյց 2015
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հսկումն է եւ դի ցեն զՍր բու թիւնն ի 
վե րայ բազ մո ցի Սե ղա նոյն: Զկնի 
Ճանապարհ մոլորելոցին երգ` Աս
տուա ծա ծին ա նա րատ: Օրհ. դձ. 
Այ սօր ժո ղո վեալ, իւր սա րօքն (յա
տեանն):  Քրզ. Մայր Սուրբ: Ս.  Աս
տուած` որ ե կիր ի փո խումն Մօր քո 
եւ Կու սի: Թա փօր: Շրկ. դձ. Այ սօր 
ժո ղո վեալ: Գիրք, Ա ւե տա րան, Ան
դաս տան, Քրզ. Ս. Խա չիւս, Աղթ. Պահ
պա նիչ: Շրկ. դկ. Յի սուս Միա ծին: 
Ա ւե տա րան, Հոգ ւոց, Աղթ. Ք րիս տոս 
Որ դի: Նո րաս տեղ ծեալ, Քրզ. Խնդր., 
Կե ցո, Աղթ. Քում ա մե նա զօր եւ հրա
շա լի Գալս տեանդ: Ժմտ. Աս տուա
ծա ծին ան հարս նա ցեալ: Ճշ. շրկ. բձ. 
Ան թա ռամ ծա ղիկ:  Երգ. 4.915, 8.14։ 
Ես. 7.1016։ Գղ. 3.294.7։ Ղկ. 2.17։ 
Սրբ. Բազ մու թիւնք: 
Զկ նի Սր բոյ Պա տա րա գի կա տա րի  

օրհ նու թիւն խա ղո ղոյ
(տե՛ս ի Ճա շո ցի): 

  Յե րե կո յին` Գիրք, Ա ւե տա րան: Շրկ. 
դձ. Այ սօր ժո ղո վեալ: Ա ւե տա րան, 
Անդաս տան, Քրզ. Ս.  Խա չիւս, Աղթ. 
Պահ պա նիչ: Ա պա Խո նար հե ցո եւ 
Ապ րե ցո, Քրզ. Մայր Սուրբ: Հմբ. 
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դկ. Այ սօր զան ճա ռե լի (զեր կուսն ի 
միա սին ա սա): Զկ նի Հայր գթա ծին 
ել ցեն յա տեանն: Նա խա տօ նակ: Շրկ. 
դկ. Որ զ Միած նի Որդ ւոյ քո, իւր սա
րօքն: Քրզ.Ս. զԱստ., Կե ցո, Աղթ. Ըն
կալ Տէր: 

Մի ջոց ու տիքն ե րէք շա բաթ է: 

17 † Բշ. ԴՁ. Բ օր Վե րա փոխ ման: Օրհ. 
դկ. Այ սօր զան ճա ռե լի (զԱ րե ւելքն 
զհետն ա սա): Հրց. դկ. Որ զ Միած
նի, իւր սա րօքն: Քրզ. Մայր Սուրբ: 
Աւտրն., Ա րար չա կան, Քրզ. Խնդր., 
Կե ցո, Աղթ. Քում ա մե նա զօր: Ժմտ. 
Աս տուա ծա ծին զքեզ: Ճշ. շրկ. դկ. 
Աս տուա ծա ծին ամպ լու սա ւոր: Առ. 
11.3012.4։  Զք. 2.1013։ Բ. Կր. 6.167.1։ 
Ղկ. 1.3956։ Սրբ. Վասն յի շա տա կի: 

Զկ նի Սր բոյ Պա տա րա գի
կա տա րի հո գե հան գիստ

վասն հա մօ րէն ննջե ցե լոց: 

ՅԻՇԱՏԱԿ ՄԵՌԵԼՈՑ

  Յե րե կո յին` Քրզ. Մայր Սուրբ: Հմբ. 
դձ. Այ սօր հրա շա փառ: Զկ նի Հայր 
գթա ծին` Նա խա տօ նակ: Շրկ. դձ. Որ 
զդա տակնիք, իւր սա րօքն: Քրզ. 
Ս. զԱստ., Կե ցո, Ըն կալ Տէր: 



132 ՕԳՈՍՏՈՍ  Օ Լ

5

6

7

18 Գշ. ԴԿ. Գ օր Վե րա փոխ ման: Օրհ. 
դձ. Այ սօր հրա շա փառ, իւր սա րօքն: 
Քրզ. Մայր սուրբ: Աւտրն., Էա կան, 
Կե ցո, Աղթ. Քում ա մե նա զօր: Ժմտ. 
Ա ղա չեմք զքեզ: Ճշ. շրկ. դձ. Աս տուա
ծա ծին գե րա գոյն: 

  Յե րե կո յին` Քրզ. Մայր Սուրբ: 
Հմբ. դձ. Այ սօր ժո ղո վեալ: Զկ նի 
Հայր գթա ծին` Նա խա տօ նակ: Շրկ. 
դձ. Որ զնա խամօրն, իւր սա րօքն: 
Քրզ.Ս.  զԱստ., Կե ցո, Աղթ. Ըն կա՛լ 
Տէր: 

Այս պէս կրկնեա ե րիցս զե րիս
պատ կերս, որ լի նի ինն օր: 

19 Դշ. ԱՁ. Դ օր Վե րա փոխ ման: Օրհ. դձ. 
Այ սօր ժո ղո վեալ, իւր սա րօքն: Ժմտ. 
Աս տուա ծա ծին ան հարս նա ցեալ: 
Ճշ. շրկ. բձ. Ան թա ռամ ծա ղիկ: Հմբ. 
դկ. Այ սօր զան ճա ռե լի: Զկ նի Հայր 
գթա ծին` Նա խա տօ նակ: Շրկ. դկ. Որ 
զ Միա ծին, իւր սա րօքն: Կե ցո: 

20 Եշ. ԱԿ. Ե օր Վե րա փոխ ման: Օրհ. 
դկ. Այ սօր զան ճա ռե լի, իւր սա րօքն 
(զԱ րե ւելքն զհետն ա սա): Ժմտ. Աս
տուա ծա ծին զքեզ: Ճշ. շրկ. դկ. Աս
տուա ծա ծին ամպ: Հմբ. դձ. Այ սօր 
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հրա շա փառ: Նա խա տօ նակ: Շրկ. դձ. 
Որ զդա տակ նիք, իւր սա րօքն: Կե ցո: 

21 Ուր. ԲՁ. Զ օր Վե րա փոխ ման: Օրհ. 
դձ. Այ սօր հրա շա փառ, իւր սա րօքն: 
Ժմտ. Ա ղա չեմք զքեզ: Ճշ. շրկ. դձ. Աս
տուածա ծին գե րա գոյն: Հմբ. դձ. Այ
սօր ժողո վեալ: Նա խա տօ նակ: Շրկ. 
դձ. Որ զնա խա մօրն, իւր սա րօքն: 
Կե ցո: 

22 Շբ. ԲԿ. Է օր Վե րա փոխ ման: Օրհ. դձ. 
Այ սօր ժո ղո վեալ, իւր սա րօքն: Ժմտ. 
Աս տուա ծա ծին ան հարս նա ցեալ: 
Ճշ. շրկ. բձ. Ան թա ռամ ծա ղիկ: Երգ. 
4.915, 8.14։ Ես. 7.1016։ Գղ. 3.294.7։ 
Ղկ. 2.17։  

  Յե րե կո յին` Լոյս զուարթ: Հմբ. դկ. 
Այ սօր զան ճա ռե լի: Նա խա տօ նակ: 
Շրկ. դկ. Որ զ Միա ծին, իւր սա րօքն: 
Կե ցո:

  Ա ռա ջին քա ռորդ լուս նի: 

23 † Կիր. ԳՁ. Բ կիր. զկնի Վե րա փոխ
ման: Օրհ. դկ. Այ սօր զան ճա ռե լի, իւր 
սարօքն (զԱ րե ւելքն զհետն ա սա): 
Ժմտ. Աս տուա ծա ծին զքեզ: Ճշ. շրկ. 
դկ. Աս տուա ծա ծին ամպ: Առ. 11.30
12.4։ Զք. 2.1013։  Բ. Կր. 6.167.1։  Ղկ. 
1.3956։ Հմբ. դձ. Այ սօր հրա շա փառ: 



Լ134 ՕԳՈՍՏՈՍ  Օ

11

12

13

14

Նա խա տօ նակ: Շրկ. դձ. Որ զդաս
տակ նիք, իւր սա րօքն: Կե ցո: 

24 Բշ. ԳԿ. Թ օր Վե րա փոխ ման: Օրհ. 
դձ. Այ սօր հրա շա փառ, իւր սա
րօքն: Ժմտ. Ա ղա չեմք զքեզ: Ճշ. շրկ. 
դձ. Աս տուածա ծին գե րա գոյն: Հմբ. 
դձ. Ու րախ լեր Մայր ան ճառ: Քրզ. 
Ս. զԱստ., Կե ցո, Աղթ. Ըն կալ Տէր: 

25 Գշ. ԴՁ. Սր բոցն Յո վա կի մայ եւ Ան նա
յի` ծնո ղաց Ս. Աս տուա ծած նի եւ Կա
նանցն Իւ ղա բե րից: Օրհ. ակ. Որ նա
խի մաց, իւր սա րօքն: Մնկ. ակ. Ա շա
կերտք Ք րիս տո սի: Քրզ. Ս.  ճգնա
ւո րօքն: Աղթ. Որ ընտ րե ցեր: Ժմտ. 
Ա ռա քեալք: Ճշ. շրկ. դձ. Որ ի բարձ
րու թիւնս: Հմբ. դկ. Իւ ղա բե րից: 

26 Դշ. ԴԿ. Պահք: Օրհ. Ապշ. դկ. 
Քրիստոս Աստուած: Հրց. բկ Բ. Որ 
հարցն մերոց: Մնկ. դկ. Է անուն: 
Ժմտ. Որ ըստ ա մե նայն: Ճշ. շրկ. դկ. 
Փա ռա բա նու թիւն: Հմբ. դկ. Մտցեն: 

27 Եշ. ԱՁ. Սր բոյն Ե րե միա յի մար գա
րէին: Օրհ. ակ. Որ զաս տուա ծա յին: 
Հրց. աձ. Որ յերկ նա յին, իւր սա րօքն: 
Մեծ. աձ. Զ քեզ ե րե ւեալ: Մնկ. եւ Հմբ. 
դձ. Որ զյա ռա ջա գոյն: Ժմտ. Տէր որ 
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հիմ նե ցու ցեր: Ճշ. շրկ. աձ. Ճա ռա
գայթ: 

28 Ուր. ԱԿ. Պահք: Օրհ. Ապշ. ակ. Ծով 
կենցաղոյս: Հրց. Հնգ. գկ. Բանդ 
Աստուած: Մնկ. Խա չի ակ. Սեղան քո 
Տէր: Ճշ. շրկ. դկ. Որ անս կիզբն: Հմբ. 
ակ. Օգնական:  

29 Շբ. ԲՁ. Սր բոց ա ռա քե լոցն Թով մա յի, 
Յա կով բայ եւ Շ մա ւո նի: Օրհ. գձ. Ե րա
նե լի սուրբ ա ռա քեալք, իւր սա րօքն: 
Ժմտ. Ա ռա քեալք եւ վկայք:  Ճշ. շրկ. 
ակ. Որ սի րողդ էք:  Իմս. 9.1310.3։ 
Մք. 7.1820։ Ա. Կր. 12.2813.3։ Յհ. 
20.2431։

  Յե րե կո յին` Լոյս զուարթ: Ս.  Աս
տուած` որ յա րեար: Հմբ. Սուրբ ես 
Տէր եւ Ի քէն հայ ցեմք: Արդ ա ղա
չեա, Եւ համ բարձեալ (տե՛ս ի Ձայն
քաղ շրկ., տպ. 1888, 1999, յե րեսս 90 
եւ 59):  Զկ նի Հայր գթա ծին` Նա խա
տօ նակ: Շրկ. ակ. Որ նա խի մաց, իւր 
սա րօքն: Քրզ. Ս. զԱստ., Կե ցո, Աղթ. 
Ըն կալ Տէր: 

 Լ րումն լուս նի: 

 30 † Կիր. ԲԿ. Գ կիր. զկնի Վե րա փոխ
ման: Տօն գիւ տի գօտ ւոյ Սր բուհ ւոյ 
Աս տուա ծած նի: Զկ նի Աստուած ան
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եղին երգ` Ձայ նիւ առ քեզ: Օրհ. գկ. 
Եր գե ցէք որ դիք, իւր սա րօքն: Ա լէ
լուք Ծնն դեան: Քրզ. Մայր Սուրբ: 
Աւտրն., Նո րաս տեղ ծեալ, Քրզ. 
Խնդր., Կե ցո, Աղթ. Քում ա մե նա զօր: 
Ժմտ. Միա ծին Որ դի (ճա շու ա մե
նայն ինչ Յա րու թեան է): Ճշ. շրկ. գկ. 
Լու սով աս տուա ծու թեան:  Ես. 19.8
19։ Բ. Կր. 1.111։ Մր. 4.3540։

  Յե րե կո յին` Քրզ. Մայր Սուրբ: Հմբ. 
դձ. Նոր Սիոն ծնեալ: Քրզ. Ս. զԱստ., 
Կե ցո, Աղթ. Ըն կալ Տէր: 

 31 Բշ. ԳՁ. Սր բոյն Ս տե փան նո սի Ուլ նեց
ւոյն եւ սրբոց վկա յիցն Գո հա րի նեայ, 
Ծա մի դէ սի, Տու քի կո սի եւ Ռա տի կո սի: 
Օրհ. գձ. Զարիական մահ: Հրց. Մրտ. 
դկ. Բ. Որ զհրաշափառ: Մնկ. դձ. Ցն
ծայ այ սօր: Ժմտ. Ի տա ճա րի: Ճշ. շրկ. 
գձ. Պայծառացիր: Հմբ. դկ. Մար տի
րոս եւ վկայ:  

Լ136 ՕԳՈՍՏՈՍ  Օ
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ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ
30 ՕՐ

ԿՈՅՍՆ

 1 Գշ. ԳԿ. Սր բոց մար գա րէիցն Ե զե կիէ
լի, Եզ րի եւ Զա քա րիա յի` հօրն Յով
հան նու Մկրտ չի: Օրհ. ակ. Որ զաս
տուա ծա յին, իւր սա րօքն: Մեծ. դձ. 
Ա նա րատ կոյս: Մնկ. եւ Հմբ. դձ Որ 
զյա ռա ջա գոյն: Ժմտ. Տէր որ հիմ նե
ցու ցեր: Ճշ. շրկ. աձ. Ճա ռա գայթ ան
ճառ: 

 2 Դշ. ԴՁ. Պահք: Օրհ. Ապշ. դձ. Համ
բառնամ: Հրց. Ապշ. բկ. Գ. Ման
կունքն: Մնկ. դձ. Մանկունք զՏէր: 
Ժմտ. Որ ըստ ա մե նայն: Ճշ. շրկ. դկ. 
Փա ռա բա նու թիւն: Հմբ. դձ. Զքեզ 
կար դամք: 

 3 Եշ. ԴԿ. Սր բոցն Յով հան նու Կա րա
պե տին եւ Յո բայ ար դա րոյն: Օրհ. գձ. 
Զ մար գա րէ բարձ րե լոյն, իւր սա
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23

24

րօքն: Մնկ. եւ Հմբ. դկ. Մար գա րէից 
գե րա գոյն: Ժմտ. Տէր որ հիմ նե ցու
ցեր: Ճշ. շրկ. դկ. Այ սօր ցնծայ:  

 4 Ուր. ԱՁ. Պահք: Օրհ. Ապշ. աձ. 
Հայր բազումողորմ: Հրց. Հնգ. դձ. 
Որ փառօք Հօր: Մնկ. Խա չի աձ. 
Հրաշակերտ: Ժմտ. Որ ըստ ա մե
նայն: Ճշ. շրկ. դկ. Որ անս կիզբն: Հմբ. 
աձ. Ինձ օգնութիւն եւ Համբարձի: 

 5 Շբ. ԱԿ. Նի կիոյ Սուրբ Ժո ղո վոյն ե րեք 
հա րիւր եւ ու թու տա սան Հայ րա պե
տացն (325 թ.): Օրհ. գձ. Այ սօր սրբոց 
հայ րա պե տացն, իւր սա րօքն: Մնկ. 
գձ. Ով հրա շա լի եւ Ի Սուրբ Եր րոր
դու թե նէն (տե՛ս հրահանգ ի 24-ն 
յունուարի): Ժմտ. Զ հայ րա պե տա
կանն: Ճշ. շրկ. դձ. Այ սօր երկ նայ
նոցն: Եզկ. 44.2324։ Եբ. 12.17։ Յհ. 
14.2531։

  Յե րե կո յին` Լոյս զուարթ: Հմբ. աձ. 
Սուրբ ես Տէր եւ Երկ նա քա ղա քա
ցին: Քրզ. Խնդր., Կե ցո, Աղթ. Թագ. 
խա ղա ղու թեան: 

  Վեր ջին քա ռորդ լուս նի: 

 6 † Կիր. ԲՁ. Դ կիր. զկնի Վե րա փոխ
ման: Օրհ.բձ. Օրհնեսցուք զՏէր: Հրց. 
գկ. Ան ճա ռե լի: Ժմտ. Միա ծին Որ դի: 
Ճշ. շրկ. բձ. Թագաւորին յաւիտենից: 
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26

Ես. 10.1219։ Բ. Կր. 2.123.3։ Մր. 6.30
44։ Հմբ. բձ. Ի գերեզման եւ Եկին ի 
գերեզման:    

Բա րե կեն դան Ս. Խա չի պա հոց: 

7     Բշ. ԲԿ. Ա օր Ս. Խա չի պա հոց: Օրհ. 
Ապշ. բկ. Յամենայն ժամ: Հրց. Ապշ. 
Աղցմի. բկ. Դ. Տէր Աստուած հարցն 
մե րոց: Մնկ. բկ. Արթունք: Ժմտ. Որ 
ի Հօ րէ: Ճշ. շրկ. գձ. Ք րիս տոս Աս
տուած յի շեա: Հմբ. բկ. Յօգնութիւն: 
Նա խա տօ նակ: Շրկ. ակ. Որ նա խի
մաց, իւր սա րօքն: Քրզ. Ս.  զԱստ., 
Կե ցո, Աղթ. Ըն կա՛լ Տէր: 

8 † Գշ. ԳՁ. Բ օր Ս. Խա չի պա հոց: Տօն 
Ծնն դեան Սր բուհ ւոյ Կու սին Մա րիա
մու յԱն նա յէ: Զկ նի Ռահ գործեալին 
երգ` Ձայ նիւ առ քեզ: Օրհ. գկ. Եր
գե ցէք որ դիք Սիով նի, իւր սա րօքն: 
Քրզ. Մայր Սուրբ: Ս.  Աս տուած` որ 
խա չե ցար: Գիրք, Ա ւետ., Էա կան: 
Քրզ. Խնդր., Կե ցո, Աղթ. Քում ա մե
նա զօր: Ժմտ. Ա ղա չեմք զքեզ: Ճշ. շրկ. 
գկ. Ծառ կե նաց: Զա ւուր գիրքն եւ 
զԱ ւե տա րանն կար դա: Առ. 31.2931։ 
Ես. 61.9։ Գղ. 3.2429։ Մտ. 1.117։ Սրբ. 
Բազ մու թիւնք: 

  Յե րե կո յին` Մեսդ. Մե ծա ցուս
ցէ: Քրզ. Մայր Սուրբ:  Հմբ. դձ. Նոր 
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28

29

30

Սիոն: Քրզ. Ս. զԱստ., Կե ցո, Աղթ. Ըն
կա՛լ Տէր: 

9 Դշ. ԳԿ. Գ օր Խա չի պա հոց: Օրհ. Ապշ. 
գկ. Ք րիս տոս Աս տուած: Հրց. Ապշ. 
Աղցմի. բկ. Ե. Ման կանցն զձայն:  
Մնկ. գկ. Օրհնեցէք զՏէր: Ժմտ. Որ 
ըստ ա մե նայն: Ճշ. շրկ. դկ. Փա
ռաբա նու թիւն: Հմբ. գկ. Տուր մեզ եւ 
Հովանի: 

10 Եշ. ԴՁ. Դ օր Ս. Խա չի պա հոց: Օրհ. 
Ապշ. դձ. Համբառնամ: Հրց. Ապշ. 
գձ. Ա. Փառաւորեալ: Մնկ. դձ. 
Մանկունք: Ժմտ. Որ ի Հօ րէ: Ճշ. շրկ. 
գձ. Ք րիս տոս Աս տուած յի շեա: Հմբ. 
դձ. Զքեզ կարդամք: 

11 Ուր. ԴԿ. Ե օր Ս. Խա չի պա հոց: Օրհ. 
Ապշ. դկ. Ք րիս տոս Աս տուած: Հրց. 
Հնգ. բկ. Արարիչ: Մնկ. Խա չի դկ. 
Խաչի քո: Ժմտ. Որ ըստ ա մե նայն: Ճշ. 
շրկ. բկ. Որ յա նէից: Հմբ. դկ. Մտցեն: 

12 Շբ. ԱՁ. Տօն Սր բոյ Ե կե ղեց ւոյ ի նա
ւա կա տիս Սր բոյ Խա չին: Օրհ. բկ. Ի 
վե րայ վի մի հա ւա տոյ, իւր սա րօքն: 
Մեծ. աձ. Մե ծա ցու ցա նեմք: Քրզ. 
Ա սաս ցուք: Ս.  Աս տուած` որ խա չե
ցար: Մնկ. եւ Ճշ. շրկ. ակ. Սե ղան քո 
Տէր: Զկ նի Ման կանցն Քրզ. Ս. Ե կե
ղե ցեաւս, Կե ցո, Աղթ. Առ դրան 
սուրբ տա ճա րիս: Ժմտ. Զ խա ղա ղու
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թիւն: Առ. 3.917։ Ես. 66.1216։ Ա. Տմ. 
3.1416։ Յհ. 10.2242։ Սրբ. Հ րեշ տա
կա յին: 

  Յե րե կո յին` Լոյս զուարթ: Քրզ. 
Ա սասցուք: Ս.  Աս տուած` որ խա
չե ցար: Հմբ. աձ. Որ զա նա րատ (յա
տեանն): Քրզ.  Ս.  Խա չիւս, Կե ցո, 
Աղթ. Պահ պա նեա: 

Նա ւա կա տիք: 

13 † Կիր. ԱԿ. ԽԱՉՎԵՐԱՑ: Ի գի շե րին 
հսկումն է եւ դի ցեն զՍր բու թիւնն ի 
վե րայ բազ մո ցի Սե ղա նոյն: Ի տե
ղի Հան գս տեան շա րա կա նի` Այ սօր 
ան ճառ եւ Տա րա ծեալ: Աւտր. Խա
չե լու թեան: Նո րո գող տիե զե րաց: 
Երգ Տրտ մա հա ղորդ:  Օրհ. աձ. Որ 
զա նա րատ բա զուկս, իւր սա րօքն 
(յա տեանն): Քրզ. Ա սաս ցուք: Ս. Աս
տուած` որ խա չե ցար: Թա փօր: Շրկ. 
աձ. Որ զա նա րատ, Գիրք, Ա ւե տա
րան: Ան դաս տան: Քրզ. Ս.  Խա չիւս, 
Աղթ. Պահ պա նիչ: Ա պա Նո րաս տեղ
ծեալ: Քրզ. Խնդր., Կե ցո, Աղթ. Քում 
ա մե նա զօր: Շրկ. բկ. Խա չի քո Ք րիս
տոս երկր պա գա նեմք. եւ զսուրբ 
զ Թա ղումնդ քո մե ծա ցու ցա նեմք. եւ 
զսուրբ զ Յա րու թիւնդ քո փա ռա ւո
րեմք եւ այլն: Փառք սուրբ Խա չիդ` 
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ա լէ լուիա, Խա չե ցե լոյդ` ա լէ լուիա եւ 
այլն որ պէս ի Զատ կին: Քրզ. Ս. Խա
չիւս, Աղթ. Պահ պա նեա: Ժմտ. Ա ռա ջի 
պա տուա կան: Ճշ. շրկ. գկ. Յաղ թող եւ 
զնոր: : Ես. 49.1323։ Գղ. 6.1418։ Յհ. 
3.1321։ Սրբ. Ով է որ պէս: 

  Յե րե կո յին` թա փօր Խաչ վե րա ցի 
(ե թէ ե ղա նակն նե րես ցէ` ի դուրս 
կա տա րեա զթա փօրն` ըստ Տօ նա
ցու ցի): Հմբ. դձ. Զօ րու թիւն Սուրբ 
Խա չի: Քրզ. Ս.  Խա չիւս, Կե ցո, Աղթ. 
Պահ պա նեա: 

Ի թա փօր մի՛ եւս ել ցեն մին չեւ ի Տեառն-
ըն դա ռաջն եւ ան տի ի  Ծաղ կա զարդն: 

 Ծ նունդ լուս նի: 
14 † Բշ. ԲՁ. Տօն է Ս. Խա չի: Օրհ. դձ. Զօ

րու թիւն սուրբ խա չի, իւր սա րօքն: 
Մեծ. դձ. Մայր լու սոյ:  Մնկ. Խա չի բձ. 
Ապաւինեցաք: Քրզ. Ս.  Խա չիւս, Կե
ցո, Աղթ. Պահ պա նեա: Ժմտ. Ա ռա ջի 
պատուա կան: Ճշ. շրկ. դձ. Ի յերկ նից:  
Ես. 65.2225: Ա. Կր. 2.610: Յհ. 3.2236: 
Սրբ. Վասն յի շա տա կի: 

Զկ նի Սր բոյ Պա տա րա գի
կա տա րի հո գե հան գիստ վասն

հա մօ րէն ննջե ցե լոց: 

ՅԻՇԱՏԱԿ ՄԵՌԵԼՈՑ



 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 143Օ Լ

3

4

  Հմբ. բկ. Խաչն կե նա րար: Քրզ. 
Ս. Խա չիւս, Կե ցո, Աղթ. Պահ պա նեա: 

15 Գշ. ԲԿ. Տօն է Ս. Ե կե ղեց ւոյ: Օրհ. բկ. 
Խաչն կե նա րար եւ Որ յա թոռ փա
ռաց ( Յա րու թեան) եւ գձ. Սր բու թիւն 
Սր բոց: Հրց. ( Շո ղա կա թին) դձ. Ու
րախ լեր այ սօր, իւր սա րօքն: Մեծ. 
դձ. Ու րա խա ցիր Աս տուա ծա ծին վե
րօրհ նեալդ: Քրզ. Ա սաս ցուք: Մնկ. 
դկ. Էջ Միա ծինն ի Հօ րէ: Զկ նի Ման
կանցն` Քրզ. Ս. Ե կե ղե ցեաւս, Կե ցո, 
Աղթ. Առ դրան սուրբ տա ճա րիս: 
Ժմտ. Զ խա ղա ղու թիւն: Ճշ. շրկ. դձ. Որ 
հաս տա տե ցեր: Սրբ. Հ րեշ տա կա յին: 
Հմբ. գձ. Ու րախ լեր սուրբ Ե կե ղե ցի: 
Քրզ. Ս.  Ե կե ղե ցեաւս, Կե ցո, Աղթ. Ի 
մէջ տա ճա րիս: 

16 Դշ. ԳՁ. Տօն է Ս. Ե կե ղեց ւոյ: Օրհ. գձ. 
Ու րախ լեր Սուրբ Ե կե ղե ցի: Հրց. 
գձ. Այ սօր պայ ծառ, իւր սա րօքն: 
Քրզ. Ա սաս ցուք: Մնկ. գձ. Այ սօր ու
րա խա ցեալ: Զկ նի Ման կանցն` Քրզ. 
Սուրբ ե կե ղե ցեաւս, Կե ցո, Աղթ. Առ 
դրան սուրբ տա ճա րիս: Ժմտ. Զ խա
ղա ղու թիւն: Ճշ. շրկ. գձ. Այ սօր ու րա
խա ցեալ: Հմբ. բկ. Ան պա տումն: Քրզ. 
Ս.  Ե կե ղե ցեաւս, Կե ցո, Աղթ. Ի մէջ 
տա ճա րիս: 
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17 Եշ. ԳԿ. Տօն է Ս. Ե կե ղեց ւոյ: Օրհ. բկ. 
Ան պա տումն եւ Որ հա մա գոյդ ( Յա
րու թեան): Հրց. ( Տա պա նա կին) գձ. 
Այ սօր ցնծան, իւր սա րօքն: Քրզ. 
Ա սաս ցուք: Մնկ. ակ. Որ ի սկզբա
նէ: Քրզ. Ս. Ե կե ղե ցեաւս, Կե ցո, Աղթ. 
Առ դրան սուրբ տա ճա րիս: Ժմտ. 
Զ խա ղա ղու թիւն: Ճշ. շրկ. դձ. Այ սօր 
ցնծան: Հմբ. բձ. Ա նա պա կան: Ս. Ե կե
ղե ցեաւս, Կե ցո, Աղթ. Ի մէջ տա ճա
րիս: 

18 Ուր. ԴՁ. Տօն է Ս. Խա չի: Օրհ. բձ. Ա նա
պա կան, իւր սա րօքն: Մեծ. դձ. Մայր 
լու սոյ: Քրզ. Ա սաս ցուք: Մնկ. Խա չի 
դձ. Զօրութիւն: Քրզ. Ս. Խա չիւս, Կե
ցո, Աղթ. Պահ պա նեա: Ժմտ. Ա ռա ջի 
պա տուա կան: Ճշ. շրկ. գկ. Ով քա
ռա թեւ: Հմբ. գձ. Որ ծա գե ցեր:  Քրզ. 
Ս. Խա չիւս, Կե ցո, Աղթ. Պահ պա նեա: 

19 Շբ. ԴԿ. Տօն է Ս. Խա չի: Օրհ. գձ. Որ 
ծա գե ցեր, իւր սա րօքն: Մեծ. դկ. Աս
տուա ծա ծին պայ ծառ: Քրզ. Ա սաս
ցուք: Մնկ. ստղ. դկ. Պա րու նա կեալ: 
Զկ նի Ման կանցն` Քրզ. Ս.  Խա չիւս, 
Կե ցո, Աղթ. Պահ պա նեա: Ժմտ. Ա ռա
ջի պա տուա կան: Ճշ. շրկ. դկ. Սուրբ 
զխաչ քո:  Ես. 51.411։ Ա. Տմ. 6.1316։ 
Յհ. 7.3752։ 
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  Յե րե կո յին` Լոյս զուարթ: Հմբ. գկ.  
Այ սօր ե րե ւումն (յա տեանն): Քրզ.   
Ս. Խա չիւս, Կե ցո, Աղթ. Պահ պա նեա: 

20 † Կիր. ԱՁ. Բ կիր. զկնի Ս. Խա չի: Օրհ. 
աձ. Երգես ցուք: Հրց. դձ. Ա. Որ ե կիր 
կա մաւ Հօր: Մեծ. դձ. Ա թոռ քրով
բէա կան: Ժմտ. Միա ծին Որ դի: Ճշ. 
շրկ. աձ. Զթա գա ւո րն փառաց: Ես. 
14.317։ Բ. Կր. 10.1811.10։ Մր. 10.112։ 
Հմբ. աձ. Ընդ կանայսն: Քրզ. Խնդր., 
Կե ցո, Աղթ. Թագ. խա ղա ղութ.: 

Բա րե կեն դան Վա րա գայ Սր բոյ Խա չի, 
բայց տօնք լի նին: 

21 Բշ. ԱԿ. Պահք: Սր բոցն Մա մա սայ, 
Փիլիկ տի մո նի եւ Սի մէօ նի Սիւ նա կեց
ւոյն: Օրհ. Մրտ. ակ. Յամենայն ժամ: 
Հրց. Մրտ. աձ. Զքեզ արդար: Մնկ. ակ. 
Յաղթօղ: Ժմտ. Ի տա ճա րի: Ճշ. շրկ. 
ակ. Ի տաճարի: Հմբ. ակ. Պարծանք 
հաւատոյ: 

Տօն Ան կա խու թեան: 

Կա տա րի Մաղ թանք Հան րա պե տա կան 
յԵ կե ղե ցիս Հա յաս տա նեայց: 

 Ա ռա ջին քա ռորդ լուս նի: 

22 Գշ. ԲՁ. Պահք: Սր բոց կու սա նացն 
Փեփ րո նեայ, Մա րիա նեայ եւ Շու շա
նայ` դստերն Մե ծին Վար դա նայ: Օրհ. 

10 - Պաշտօնական Օրացոյց 2015
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Մրտ. բձ. Օրհնեն զքեզ: Հրց. Մրտ. ակ. 
Ա. Սուրբ Աստուած: Մնկ. եւ Հմբ. դկ. 
Յի շա տակ Ք րիս տո սի: Ժմտ. Հարս
նա ցեալք: Ճշ. շրկ. բձ. Ուրախանան:   

23 Դշ. ԲԿ. Պահք: Օրհ. Ապշ. բկ. Յա
մենայն ժամ: Հրց. Ապշ. գձ. Բ. Փա
ռաւորեալ է: Մնկ. բկ. Արթունք: Ժմտ. 
Որ ըստ ա մե նայն: Ճշ. շրկ. դկ. Փա
ռա բա նու թիւն: Հմբ. բկ. Յօգ նութիւն: 

Աշ նա նա մուտ եւ հա սա րա կած

Տիւ եւ գի շեր հա ւա սար:  

24 Եշ. ԳՁ. Պահք: Սր բոց հայ րա պե տացն 
Բա րա ղա մու, Ան թի մո սի եւ Ե րա նո սի: 
Օրհ. Մրտ. գձ. Զարիական: Հրց. Մրտ. 
դձ.Որքհաղորդացան: Մնկ. եւ Հմբ. գձ. 
Հան դի սա ցեալք: Ժմտ. Զ հայ րա պե
տա կանն: Ճշ. շրկ. գձ. Զա ռաջ նորդս: 

25 Ուր. ԳԿ. Պահք: Օրհ. Ապշ. գկ. 
Ք րիս տոս Աս տուած: Հրց. Հնգ. ակ. 
Գոհաբանեմք: Մնկ. Խա չի գկ. Ով 
պահապան: Ժմտ. Որ ըստ ա մե նայն: 
Ճշ. շրկ. դկ. Որ անս կիզբն: Հմբ. գկ. 
Տուր մեզ եւ Հովանի: Նա խատօ նակ: 
Շրկ. ակ. Քա ջա մար տիկ (տե՛ս ի Ձայ
նագ րեալ շրկի., յե րես 912, ուր չիք` 
եր գել շրկ. ակ. Ա մե նա սուրբ Եր րոր
դու թեանն, տե՛ս ի Ձայն քաղ շրկ. 
1888, 1999, յե րես 84): 



Գէորգ Ե. Տփղիսեցի Սուրէնեանց
ԱմենայնՀայոցԿաթողիկոս(1911-1930)

1920թ.հոկտեմբերի30-իՍրբատառԿոնդակով
Ապրիլի24-ըսահմանուեց1915թ.բիւրաւոր

նահատակներիյիշատակիօր:
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26 Շբ. ԴՁ. Սր բոցն Գէոր գայ զօ րա վա
րին, Ա դոկ տո սի եւ Ռո մա նո սի եր գե ցո
ղին: Օրհ. ակ. Քա ջա րա մար տիկ կամ 
ակ. Ա մե նա սուրբ Եր րոր դու թեանն: 
Հրց. գկ. Զի նուո րու թիւնք: Մնկ. եւ Ճշ. 
շրկ. դձ. Ով Սուրբ Գէորգ: Ժմտ. Զօ
րա կան: Իմս. 8.199.5։ Ես. 42.18։ Բ. 
Կր. 1.37։ Ղկ. 12.29։ Սրբ. Սր բու թիւն 
սրբոց: 

  Յե րե կո յին` Լոյս զուարթ: Ս.  Աս
տուած` որ խա չե ցար: Հմբ. ակ. Ն շա
նաւ ա մե նա յաղթ (յա տեանն): Քրզ. 
Ս. Խա չիւս, Կե ցո, Աղթ. Պահ պա նեա: 

27 † Կիր. ԴԿ. Գ կիր. զկնի Ս. Խա չին: 
Տօն է Վա րա գայ Սր բոյ Խա չի: Ի տե ղի 
Հանգս տեան շա րա կա նի` Այ սօր ան
ճառ եւ Տա րա ծեալ: Աւտրն. Խա չե լու
թեան: Բար բա ռե լով: Երգ` Տրտ մա
հա ղորդ:  Օրհ. ակ. Ն շա նաւ ա մե նա
յաղթ, իւր սա րօքն (յա տեանն): Քրզ. 
Ա սաս ցուք:  Ս. Աս տուած` որ խա չե
ցար: Աւտրն., Նո րաս տեղ ծեալ: Քրզ. 
Ս. Խա չիւս, Կե ցո, Աղթ. Պահ պա նեա: 
Ժմտ. Ա ռա ջի պա տուա կան: Ճշ. շրկ. 
գձ. Քեզ Ք րիս տո սի: Առ. 3.1826։ Ես. 
65.2225։ Գղ. 6.1418։ Մտ. 24.3036։ 
Սրբ. Ով է որ պէս: 

  Յե րե կո յին` Ս.  Աս տուած` որ խա
չե ցար: Հմբ. գձ. Հ րա շա փառ տե սու
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թիւն: Քրզ. Սուրբ Խա չիւս, Կե ցո, 
Աղթ. Պահ պանեա: 

Մի ջոց ու տիքն եօթն շա բաթ է: 

 28 Բշ. ԱՁ. Սր բոյն Դաւ թի Դւ նեցւոյն եւ 
սրբոց վկա յիցն Ղամ բէո սի եւ Ղամ
բէուհ ւոյն: Օրհ. Մրտ. աձ. Ժողո
վեալքս: Հրց. Մրտ. ակ. Բ. Որ բարձ
րեալդ ես: Մնկ. եւ Հմբ. բկ. Լ ցեալ 
աս տուա ծա յին: Ժմտ. Ի տա ճա րի: 
Ճշ. շրկ. աձ. Պարծեսցին: 

 Լ րումն լուս նի: 

 29 Գշ. ԱԿ. Սր բոցն Եւս տա թէո սի եւ կնոջ 
նո րա Թէո փիս տեայ եւ եր կուց որդ
ւոցն եւ սրբոց կու սա նացն Եր մո նեայ 
եւ Նեք տա րի նեայ: Օրհ. Մրտ. ակ. 
Յամենայն ժամ: Հրց. Մրտ. բձ. Ա. 
Անոխակալ: Մնկ. ակ. Յաղթօղ: Ժմտ. 
Ի տա ճա րի: Ճշ. շրկ. ակ. Ի տաճարի: 
Հմբ. ակ. Պարծանք հաւատոյ: 

30 Դշ. ԲՁ. Պահք: Օրհ. Ապշ. բձ. Դարձո 
զցասումն: Հրց. Ապշ. Աղցմի. 
գձ. Գ. Օրհնեալ ես Տէր: Մնկ. բձ. 
Մանկունք: Ժմտ. Որ ըստ ա մե նայն: 
Ճշ. շրկ. դկ. Փա ռա բա նու թիւն: Հմբ. 
բձ. Համբառնալով: 
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ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ
31 ՕՐ

ԿՇԻՌՆ

 1 Եշ. ԲԿ. Սր բոց իշ խա նացն Սա հա
կայ եւ Հա մա զաս պայ: Օրհ. Մրտ. բկ. 
Շնորհեա մեզ: Հրց. Մրտ. բձ. Բ. Ընդ 
սուրբս քո: Մնկ. եւ Հմբ. դկ. ստղ. 
Ա րիա ցեալք: Ժմտ. Ի տա ճա րի: Ճշ. 
շրկ. բկ. Յիշեա զմեզ: 

 2 Ուր. ԳՁ. Պահք: Օրհ. Ապշ. գձ. Զերծո 
զիս: Հրց. Հնգ. բձ. Որ թագաւորդ ես: 
Մնկ. Խա չի գձ. Փայտ կենաց: Ժմտ. 
Որ ըստ ա մե նայն: Ճշ. շրկ. դկ. Որ ան
սկիզբն: Հմբ. գձ. Զօրհներգութիւնս 
եւ Պահապան: 

3 Շբ. ԳԿ. Սր բոցն եօ թա նաս նից եւ եր
կուց ա շա կեր տացն Ք րիս տո սի: Օրհ. 
դկ. Ի մաս տու թիւն երկ նա յին, իւր 
սա րօքն: Մնկ. ստղ. դկ. Ա ռա քեալք 
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Աս տու ծոյ: Ժմտ. Ա ռա քեալք եւ 
վկայք: Ճշ. շրկ. ակ. Որ սի րողդ էք: 
Իմս. 9.910.2։ Ելք. 15.2716.1։ Բ. Կր. 
2.143.3։ Ղկ. 10.19։ Հմբ. աձ. Սուրբ ես 
Տէր եւ Ի քէն հայ ցեմք: Քրզ. Խնդր., 
Կե ցո, Աղթ. Թագ. խա ղա ղութեան: 

 4 † Կիր. ԴՁ. Դ կիր. զկնի Ս. Խա չի: Օրհ. 
դձ. Օրհնես ցուք: Հրց. դձ. Բ. Որ բա
րե բա նեալդ ես: Մեծ. դձ. Աս տուա
ծա ծին գե րա գոյն: Ժմտ. Միա ծին Որ
դի: Ճշ. շրկ. դձ. Թա գա ւոր Քրիստոս:  
Ես. 17.714։ Բ. Կր. 13.513։ Մր. 11.27
33։ Հմբ. դձ. Ահագին: 

 5 Բշ. ԴԿ. Սր բոցն Փո կա սու հայ րա պե
տին եւ Ե րա նո սի հե տե ւո ղին ա ռա
քե լոցն: Օրհ. Մրտ. դկ. Ի յիշատակս: 
Հրց. Մրտ. բկ.Ա. Օրհնեմք զքեզ: Մնկ. 
դկ. Որք եկեալ եմք: Ժմտ. Ի տա ճա
րի: Ճշ. շրկ. դկ.Այսօրեկեղեցի: Հմբ. դկ. 
Երրորդութեանն սիրօղ:  

  Վեր ջին քա ռորդ լուս նի: 

 6 Գշ. ԱՁ. Սր բոց կու սա նացն Թեկ ղի, 
Վառ վա ռեայ եւ Պե ղի գեայ: Օրհ. Մրտ. 
աձ. Ժողովեալքս: Հրց. Մրտ. բկ. Բ. 
Որք ի մարտի: Մնկ. եւ Հմբ. դկ. Քեւ 
պար ծի: Ժմտ. Հարս նա ցեալք: Ճշ. 
շրկ. աձ. Պարծեսցին:  



Հայոցգրերիգիւտի1610-ամեակ

Հայոցայբուբենը:Գոբելէն:
Գործ`Գ.Խանջեանի,1980թ.:
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 7 Դշ. ԱԿ. Պահք: Օրհ. Ապշ. ակ. Ծով 
կենցաղոյս: Հրց. Ապշ. գձ. Դ. Հարցն 
մերոց: Մնկ. ակ. Լոյս փառաց: Ժմտ. 
Որ ըստ ա մե նայն: Ճշ. շրկ. դկ. Փա
ռա բա նու թիւն: Հմբ. ակ. Օգնական: 

8 Եշ. ԲՁ. Սր բոցն Պան դա լէո նի բժշկին, 
Եր մո ղեայ քա հա նա յին եւ Եւպրաք 
սեայ կու սին: Օրհ. Մրտ. բձ. Օրհնեն 
զքեզ: Հրց. Մրտ. գձ. Ա. Որք զտան
ջանս: Մնկ. եւ Հմբ. դկ. Յի շա տակ 
Ք րիս տո սի: Ժմտ. Ի տա ճա րի: Ճշ. 
շրկ. բձ. Ուրախանան: 

9 Ուր. ԲԿ. Պահք. Օրհ. Ապշ. բկ. Յա մե
նայն ժամ: Հրց. Հնգ. դկ. Յաւիտենից 
Աստուած: Մնկ. Խա չի բկ. Խաչն 
կենարար: Ժմտ. Որ ըստ ա մե նայն: 
Ճշ. շրկ. դկ. Որ անս կիզբն: Հմբ. բկ. 
Յօգնութիւն: 

10 Շբ. ԳՁ. Սր բոց թարգ ման չաց վար դա
պե տացն մե րոց` Մես րով բայ, Ե ղի շէի, 
Մով սի սի Քեր թո ղին, Դաւ թի Ան յաղթ 
փի լի սո փա յին, Գ րի գո րի Նա րե կաց
ւոյն եւ Ներ սի սի Կ լա յեց ւոյն: Օրհ. ակ. 
Որք զար դա րե ցին, իւր սա րօքն: 
Մնկ. գձ. Ն մա նեալ Մով սի սի (յոգ
նա կի ա սել): Ժմտ. Զ հայ րա պե տա
կանն: Ճշ. շրկ. (Ո ղոր մեայն) դձ. Որ 
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զշնորհս:  Իմս. 8.710։ Ամս. 5.1014։ 
Ա. Կր. 12.511։ Մտ. 7.612։

  Յե րե կո յին` Լոյս զուարթ: Ս.  Աս
տուած` որ յա րեար: Հմբ. աձ. Սուրբ 
ես Տէր եւ Երկ նա քա ղա քա ցին: Քրզ. 
Խնդր., Կե ցո, Աղթ. Թագ. խա ղա ղու
թեան: 

  Տօն ազ գա յին եւ ե կե ղե ցա կան` 
ի յի շա տակ գիւ տի նշա նագ րացն հա յոց 

եւ թարգ մա նու թեանն Սուրբ Գ րոց: 

11 † Կիր. ԳԿ. Ե կիր. զկնի Ս. Խա չի: Օրհ. 
գկ. Երգեցէք: Հրց. դձ. Գ. Որ ի քա ռա
կեր պեան: Մեծ. դձ. Խո րա նա յարկ: 
Ժմտ. Միա ծին Որ դի: Ճշ. շրկ. գկ. 
Լու սով աստուածութեան:  Հմբ. գկ. 
Զաստուածային եւ Զքո յարութիւնդ: 

12 Բշ. ԴՁ. Գիւտ նշխա րաց Սր բոյն Գ րի
գո րի սի Ա ղուա նից կա թո ղի կո սին, եւ 
սրբոց հարցն` Թաթ լոյ, Վա րո սի, Թու
մա սու, Ան տօ նի, Կ րօ նի դեայ եւ եօթն 
խո տա ճարա կացն, որք յԻն նակ նեայ 
վանսն կա տա րե ցան: Օրհ. դկ. Ար մատ 
ճշմա րիտ (տե՛ս բձ. Ով եր ջա նիկ): 
Հրց. (զթո ռանցն ա սա) ակ. Որ զլոյս 
աս տուա ծա յին: Մնկ. դկ. Աս տուա
ծա յին հա ւա տոյ: Ժմտ. Զ հայ րա պե
տա կանն եւ Ճգ նա ւորք Ք րիս տո սի: 
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Ճշ. շրկ. գկ. Հո վիւ քաջ: Ես. 19.111։ 
Գղ. 2.110։ Մր. 12.3544։ Հմբ. բձ. Յա
ւուրս վեր ջին ժա մա նա կի:  

13 Գշ. ԴԿ. Սր բոց ա ռա քե լոցն` Ա նա նիա
յի, Մատ թէի, Բառ նա բայ, Փի լիպ պո սի, 
Յով հան նու, Շի ղա յի եւ Սիւ ղիա նո սի: 
Օրհ. դկ. Ի մաս տու թիւն երկ նա յին, 
իւր սա րօքն: Մնկ. եւ Հմբ. ակ. Ա շա
կերտք Ք րիս տո սի: Ժմտ. Ա ռա քեալք 
եւ վկայք: Ճշ. շրկ. ակ. Որ սի րողդ էք: 

 Ծ նունդ լուս նի: 
14 Դշ. ԱՁ. Պահք: Օրհ. Ապշ. աձ. Հայր 

բազումողորմ: Հրց. Ապշ. գձ. Ե. 
Օրհ նեալ ես Տէր… Որ հրաշալի: 
Մնկ. աձ. Զառաւօտու: Ժմտ. Որ ըստ 
ա մե նայն: Ճշ. շրկ. դկ. Փա ռա բա նու
թիւն: Հմբ. աձ. Ինձ օգնութիւն եւ 
Համբարձի: 

15 Եշ. ԱԿ. Սր բոցն Դիո նէ սիո սի Ա րիս
պա գաց ւոյն եւ ա ռա քե լոցն Տի մո թէո սի 
եւ Տի տո սի: Օրհ. դկ. Ի մաս տու թիւն 
երկ նա յին, իւր սա րօքն: Մնկ. եւ Հմբ. 
ակ. Ա շա կերտք Ք րիս տո սի: Ժմտ. 
Ա ռա քեալք եւ վկայք: Ճշ. շրկ. ակ. Որ 
սի րողդ էք: 

16 Ուր. ԲՁ. Պահք: Օրհ. Ապշ.բձ. Դարձո 
զցասումն: Հրց. Հնգ. գձ. Օրհնեմք 



158 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ  Օ Լ

5

6

զքեզ: Մնկ. Խա չի բձ. Ապաւինեցաք: 
Ժմտ. Որ ըստ ա մե նայն: Ճշ. շրկ. դկ. Որ 
անս կիզբն: Հմբ. բձ. Համբառնալով: 

17 † Շբ. ԲԿ. Սր բոց ա ւե տա րան չացն` 
Մատ թէո սի, Մար կո սի, Ղու կա սու եւ 
Յով հան նու: Օրհ. գձ. Ե րա նե լի սուրբ 
ա ռա քեալք, իւր սա րօքն: Մեծ. Այ սօր 
նոր: Մնկ. ակ. Ա շա կերտք Ք րիս տո
սի (զԳ. տունն ա սա` Փառք Հօր, իսկ 
Այժմ եւ միշտն` Բա նին կե նաց, յի
շե լով զա նունս ա ւե տա րան չացն): 
Զկ նի Տէրն յետ ստեղծ մա նին երգ` 
Մաք րա պէս օ րի նա կի եւ Յու րա խու
թիւնս: Ժմտ. Ա ռա քեալք եւ վկայք: 
Ճշ. շրկ. ակ. Որ սի րողդ էք:  Իմս. 9.13
10.2։ Եզկ. 1.311։ Զք. 6.18։ Եփ. 4.713։ 
Ղկ. 6.1319։

  Յե րե կո յին` Լոյս զուարթ: Ս.  Աս
տուած` որ յա րեար: Հմբ. աձ. Սուրբ 
ես Տէր եւ  Ի քէն հայ ցեմք: Քրզ. 
Խնդր., Կե ցո, Աղթ. Թագ. խա ղա ղու
թեան: 

18 † Կիր. ԳՁ. Զ կիր. զկնի Ս. Խա չի: Օրհ. 
գձ. Օգնական: Հրց. դձ. Յոր ժամ ի 
խա չին: Մեծ. դձ. Մայր լու սոյ: Ժմտ. 
Միա ծին Որ դի: Ճշ. շրկ. գձ. Զթա գա
ւորն Ք րիս տոս: Ես. 20.221.6։ Գղ. 
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4.318։ Ղկ. 4.1423։ Հմբ. գձ. Իւղաբեր, 
Այսօր յարութիւն եւ Ի խաչանիշ: 

19 Բշ. ԳԿ. Սր բոցն Ղուն կիա նո սի հա
րիւ րա պե տին, որ հա ւա տաց ի խա
չե լու թիւնն Ք րիս տո սի եւ Յով սե փայ 
Աս տուա ծա հօրն, Յով սե փայ Ա րե մա
թաց ւոյն եւ բա րե կա մին Ք րիս տո սի 
Ղա զա րու եւ քերցն նո րա Մար թա յի 
եւ Մա րիա մու: Օրհ. դկ. Ի մաս տու
թիւն երկ նա յին, իւր սա րօքն: Մնկ. 
ստղ. դկ. Յով սէփ քեզ հա ւա տա ցեալ 
(տե՛ս. ի Ձայն քաղ շրկ., 1888 , 1999 յե
րես 201): Ժմտ. Ա ռա քեալք եւ վկայք: 
Ճշ. շրկ. գձ. Յով սէփ ճշմա րիտ: Հմբ. 
դկ. Իւ ղա բե րից կա նանցն:  

20 Գշ. ԴՁ. Սր բոցն Թէո դի տո նի քա հա
նա յին, Զե նո նի զի նա ւո րին, Մա կա
րայ, Եւ դոք սեայ եւ Ռա մե լայ: Օրհ. 
Մրտ. դձ. Այսօր յիշատակ: Հրց. Մրտ. 
դձ. Ա. Յուսացեալքն: Մնկ. դձ. Զքեզ 
կարդային: Ժմտ. Ի տա ճա րի: Ճշ. շրկ. 
դձ. Ճգնութիւնք: Հմբ. դձ. Յիշատակ է 
այսօր: 

 Ա ռա ջին քա ռորդ լուս նի: 

21 Դշ. ԴԿ. Պահք: Օրհ. Ապշ. դկ. 
Քրիստոս Աստուած: Հրց. Ապշ. գձ. 
Զ. Օրհնեալ ես Տէր… Վասն ուխտի: 
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Մնկ. դկ. Է անուն: Ժմտ. Որ ըստ ա մե
նայն: Ճշ. շրկ. դկ. Փա ռա բա նու թիւն: 
Հմբ. դկ. Մտցեն: 

22 Եշ. ԱՁ. Սր բոց Խա րի թեանցն եւ սրբոց 
վկա յիցն Ար տե մեայ եւ Ք րիս տա փո
րի, եր կուց կա նանցն Կա լի նի կեայ եւ 
Ա կիւ լի նեայ: Օրհ. աձ. Ժողովեալքս: 
Հրց. Մրտ. դձ. Բ. Սուրբ ես Տէր: 
Մնկ. եւ Հմբ. դկ. Այ սօր ընդ ան մար
նոցն: Ժմտ. Ի տա ճա րի: Ճշ. շրկ. աձ. 
Պարծեսցին:  

23 Ուր. ԱԿ. Պահք: Օրհ. Ապշ. ակ. Ծով 
կենցաղոյս: Հրց. Հնգ. գկ. Բանդ 
Աս տուած: Մնկ. Խա չի ակ. Սեղան 
քո Տէր: Ժմտ. Որ ըստ ա մե նայն: 
Ճշ. շրկ. դկ. Որ անս կիզբն: Հմբ. ակ. 
Օգնական: 

24 Շբ. ԲՁ. Սր բոց եր կո տա սա նից վարդա
պե տացն` Ռե թէո սի, Դիո նէ սիո սի, 
Սեղ բեստ րո սի, Ա թա նա սի, Կիւր ղի 
Ե րու սա ղէ մաց ւոյն, Եփ րե մի Խու րին 
Ա սոր ւոյ, Բարս ղի Կե սա րաց ւոյն, Գ րի
գո րի Նիւ սաց ւոյն, Գ րի գո րի Աս տուա-
ծա բա նին, Ե պի փա նու Կիպ րաց ւոյն, 
Յով հան նու Ոս կե բե րա նին եւ Կիւր
ղի Ա ղէք սանդ րաց ւոյն: Օրհ. ակ. Որք 
զար դա րե ցին, իւր սա րօքն: Մնկ. գձ. 
Հան դի սա ցեալք: Ժմտ. Զ հայ րա պե
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տա կանն (յոգ նա կի ա սել): Ճշ. շրկ. 
դձ. Այ սօր երկ նայ նոցն:  Առ. 11.211։ 
Ես. 61.37։ Եբ. 13.79։ Յհ. 16.3317.8։ 

  Յե րե կո յին` Լոյս զուարթ: Ս.  Աս
տուած` որ խա չե ցար: Հմբ. աձ. Հ րա
շա կերտ (յա տեանն): Քրզ. Ս.  Խա
չիւս, Կե ցո, Աղթ. Պահ պա նեա: 

25 † Կիր. ԲԿ. Է կիր. զկնի Ս. Խա չի:  Գիւտ 
Ս. Խա չի: Ի տե ղի Հանգս տեան շա
րա կա նի` Այ սօր ան ճառ եւ Տա րա
ծեալ: Աւտրն. Խա չե լու թեան: Բար
բա ռե լով: Երգ` Տրտ մա հա ղորդ: 
Օրհ. աձ. Հ րա շա կերտ եւ զօ րեղ, իւր 
սա րօքն (յա տեանն): Յոր ժամ եր
գես ցեն զԳ. տունն Հար ցի, խնկար
կես ցեն Ս.  Սե ղա նոյն եւ ժո ղովր
դեանն:   Ս. Աս տուած` որ խա չե ցար: 
Ժմտ. Ա ռա ջի պա տուա կան: Ճշ. շրկ. 
բձ. Այ սօր խնդրի: Իմս. 14.18։ Ես. 
33.2234.1։ Ա. Կր. 1.1824։ Մտ. 24.27
36։ Սրբ. Ով է որ պէս: 

  Յե րե կո յին` Ս.  Աս տուած` որ խա
չե ցար: Հմբ. բձ. Ա պա ւի նե ցաք: Քրզ. 
Ս. Խա չիւս, Կե ցո, Աղթ. Պահ պա նեա: 

26 Բշ. ԳՁ. Սր բոցն Ա նաս տա սայ քա հա
նա յին, Վա րո սի, Թէո դո րի տեայ եւ 
որդ ւոց նո րա եւ որք ընդ նմա կա տա րե
ցան: Օրհ. Մրտ. գձ. Զարիական մահ: 

11 - Պաշտօնական Օրացոյց 2015
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Հրց. Մրտ. դկ. Ա. Առ քեզ Աստուած: 
Մնկ. գձ. Այսօր յիշատակ: Ժմտ. Ի 
տա ճա րի: Ճշ. շրկ. գձ. Պայծառացիր: 
Հմբ. գձ. Զպսակիչն սրբոց:  

27 Գշ. ԳԿ. Սր բոցն Հի պի րի քեանցն, որք ի 
Սա մու սատ կա տա րե ցան, սրբոցն Սե
ւե րիա նո սի Սե բաս տաց ւոյն, Բա բե լայ 
ծե րոյն եւ ութ սուն եւ չո րից ա շա կեր
տաց նո րին: Օրհ. Մրտ. գկ. Այսօր 
հրեշտակաց: Հրց. Մրտ. դկ. Բ. Որ 
զհրաշափառ: Մնկ. գկ. Ընդ զուար
թունս: Ժմտ. Ի տա ճա րի: Ճշ. շրկ. գկ. 
Ճգնաւորք: Հմբ. գկ. Այսօր մարտի
րոսաց: 

 Լ րումն լուս նի: 

28 Դշ. ԴՁ. Պահք: Օրհ. Ապշ. դձ. Համ
բառնամ: Հրց. Ապշ. Աղցմի. գկ. Ա. 
Սուրբ Աստուած: Մնկ. դձ. Ման
կունք: Ժմտ. Որ ըստ ա մե նայն: Ճշ. 
շրկ. դկ. Փա ռա բա նու թիւն: Հմբ. դձ. 
Զքեզ կարդամք: 

29 Եշ. ԴԿ. Սր բոյն Յով հան նու Ոս կե
բե րան Հայ րա պե տին: Օրհ. ակ. Որք 
զարդա րե ցին, իւր սա րօքն: Մնկ. եւ 
Հմբ. ստղ. դկ. Որ յանս կիզբն ի Հօ րէ: 
Ժմտ. Զ հայ րա պե տա կանն: Ճշ. շրկ. 
գձ. Զա ռաջ նորդս:  
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 30 Ուր. ԱՁ. Պահք: Օրհ. Ապշ. աձ. 
Հայր բազումողորմ: Հրց. Հնգ. դձ. 
Որ փառօք Հօր: Մնկ. Խա չի աձ. 
Հրաշակերտ: Ժմտ. Որ ըստ ա մե
նայն: Ճշ. շրկ. դկ. Որ անս կիզբն: Հմբ. 
աձ. Ինձ օգնութիւն եւ Համբարձի: 

31 † Շբ. ԱԿ. Տօն ա մե նայն սրբոց` հնոց եւ 
նո րոց, յայ տից եւ ան յայ տից: Օրհ. գձ. 
Ե րա նե լի սուրբ Ա ռա քեալք: Հրց. դկ. 
Առ քեզ Աս տուած: Մեծ. դկ. Նա հա
պե տացն: Ո ղոր մեա ( Մար գա րէից)` 
դձ. Որ ա ւե տա ւոր: Տէր յերկ. ( Վար
դա պե տաց)` դձ. Այ սօր երկ նայ նոցն: 
Մնկ. ( Կու սա նաց)` դկ. Յի շա տակ 
Ք րիս տո սի եւ ( Մար տի րո սաց)` դկ. 
Որք ե կեալ եմք: Ժմտ. Բա րե խօ սու
թեամբ սրբուհ ւոյ: Ճշ. շրկ. բձ. Պար
ծանք ե կե ղեց ւոյ եւ ( Թա գա ւո րաց)` 
բձ. Աս տուած փրկիչ մեր:  Իմս. 3.18։ 
Ես. 33.58։ Եբ. 11.3212.2։ Ղկ. 12.49։

   Յե րե կո յին` Լոյս զուարթ: Ս.  Աս
տուած` Որ յա րեար: Հմբ. աձ. Սուրբ 
ես Տէր եւ Երկ նա քա ղա քա ցին: 

  Այ սօր յե րե կո յին Վե հա փառ
  եւ Սր բազ նա գոյն Հայ րա պետն ազ գիս
  մե ծա շուք հան դի սիւ ե կե ղե ցա կա նաւ

  ի ջա նէ ի Մայր Տա ճարն: 
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ՆՈՅԵՄԲԵՐ
30 ՕՐ

ԿԱՐԻՃՆ

 1 † Կիր. ԲՁ. Ը կիր. զկնի Ս. Խա չի: Օրհ. 
բձ. Օրհնեսցուք: Հրց. դկ. Ա. Որ զա
մե նա զօր: Մեծ. դկ. Աս տուա ծա ծին 
Մայր եւ Կոյս: Ժմտ. Միա ծին Որ դի: 
Ճշ. շրկ. բձ. Թա գա ւորին յաւիտենից:   
Ես. 22.1525։ Եփ. 1.114։ Ղկ. 8.1721։ 
Հմբ. բձ. Ձայն աւետաւոր: 

 Վեշտա սա նե րորդ տա րե դարձ օծ ման
Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. ԳԱՐԵԳՆԻ Բ 
Ծայ րա գոյն Պատ րիար քի

եւ Սր բազ նա գոյն Կա թո ղի կո սի
Ա մե նայն Հա յոց: 

Զկ նի Սր բոյ Պա տա րա գի

 կա տա րի մաղ թանք Հայ րա պե տա կան
 յա մե նայն Ե կե ղե ցիս Հա յաս տա նեայց: 
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 2 Բշ. ԲԿ. Սր բոցն Ս տե փան նո սի Հ ռով
մայ Հայ րա պե տին եւ քա հա նա յիցն, 
սար կա ւա գացն եւ ժո ղովր դոցն: Օրհ. 
Մրտ. բկ. Շնորհեա մեզ: Հրց. Մրտ. 
աձ. Զքեզ արդար: Մնկ. դձ. Ցն ծայ 
այ սօր: Ժմտ. Զ հայ րա պե տա կանն: 
Ճշ. շրկ. գձ. Զա ռաջ նորդս: Հմբ. դկ. 
Մար տի րոս եւ վկայ: 

 3 Գշ. ԳՁ. Սր բոցն Ա կիփ սի մեայ ե պիս
կո պո սին, Յով սե փայ քա հա նա յին, 
Ա յի թա լայ սար կա ւա գին եւ Պ ղա տո նի 
վկա յին: Օրհ. Մրտ. գձ. Զարիական 
մահ: Հրց. Մրտ. ակ. Ա. Սուրբ Աս
տուած: Մնկ. գձ. Այսօր յիշատակ: 
Ժմտ. Ի տա ճա րի: Ճշ. շրկ. գձ. Պայ ծա
ռացիր: Հմբ. գձ. Զպսակիչն սրբոց:  

  Վեր ջին քա ռորդ լուս նի: 

 4 Դշ. ԳԿ. Պահք: Օրհ. Ապշ. գկ. Ք րիս
տոս Աս տուած: Հրց. Ապշ. գկ. Բ. 
Աստուած բարձրեալ: Մնկ. գկ. 
Օրհնեցէք: Ժմտ. Որ ըստ ա մե նայն: 
Ճշ. շրկ. դկ. Փա ռա բա նու թիւն: Հմբ. 
գկ. Տուր մեզ եւ Հովանի: 

 5 Եշ. ԴՁ. Սր բոց հայ րա պե տացն` Մետ
րո փա նո սի, Ա ղէք սանդ րո սի, Պօ ղո սի 
խոս տո վա նո ղին եւ սրբոց նօ տա րացն 
Մար կիա նո սի եւ Մար տի րո նի: Օրհ. 
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դձ. Այսօր յիշատակ: Հրց. Մրտ. դձ. Գ. 
Որք հա ղոր դե ցան: Մնկ. դձ. Այ սօր 
երկ նայ նոցն: Ժմտ. Զ հայ րա պե տա
կանն: Ճշ. շրկ. գձ. Զա ռաջ նորդս: Հմբ. 
գձ. Հան դի սա ցեալք:  

 6 Ուր. ԴԿ. Պահք: Օրհ. Ապշ. դկ. 
Քրիս տոս Աստուած: Հրց. Հնգ. բկ. 
Արարիչ: Մնկ. Խա չի դկ. Խաչի քո: 
Ժմտ. Որ ըստ ա մե նայն: Ճշ. շրկ. դկ. 
Որ անս կիզբն: Հմբ. դկ. Մտցեն: Նա
խա տօ նակ: Շրկ. բկ. Որ յա նէից, իւր 
սա րօքն (յա տեանն):  Քրզ. Ս. Ճգ նա
ւո րօքն: Աղթ. Տէր Աս տուած մեր, որ 
կար գե ցեր (տե՛ս ի Խորհր դա տետ
րի): 

 7 † Շբ. ԱՁ. Սր բոց հրեշ տա կա պե
տացն` Գաբ րիէ լի, Մի քա յէ լի եւ ա մե
նայն երկ նա յին զօ րացն: Զկ նի Ռահ 
գործեալին երգ` Դասք ան մարմ
նոցն (ի մէջ Ա րար չա կա նի): Օրհ. բկ. 
Որ յա նէից ստեղ ծեր, իւր սա րօքն 
(յա տեանն): Ա լէ լուք Հ րեշ տա կա պե
տաց` Որ ա րար, փոխ` Օրհ նե ցէք 
զ Տէր, ա պա Դասք հրեշ տա կաց եւ 
Թագ. յաւիտ.` Եր կինք եւ եր կիր: Մեծ. 
գկ. Մայր եւ Կոյս: Քրզ. Աս տուած 
մեծ: Մնկ. ստղ. դկ. Երկ նա ւոր հօտ: 
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Ժմտ. Զոր օրհ նեն եւ Այ սօր երկ
րա ւորս: Ճշ. շրկ. դկ. Այ սօր ու րա
խա ցեալ:  Ծն. 18.3319.2։ Յոբ. 38.47։ 
Ես. 6.17։ Եզկ. 1.120։ Եբ. 1.614։ Մտ. 
18.1014։ Սրբ. Հ րեշ տա կա յին: 

  Յե րե կո յին` Լոյս զուարթ: Ս.  Աս
տուած` որ յա րեար: Հմբ. աձ. Սուրբ 
ես Տէր եւ Երկ նա քա ղա քա ցին: Այժմ 
եւ միշտն ա սել աձ. Այ սօր եւ հրեշ
տակք (տե՛ս ի Ձայ նագ րեալ շա րա
կա նի, յե րես 761, ի մէջ Ո ղոր մեա յի 
նա ւա կա տեաց Սր բոյ Խա չի, Ձայն
քաղ շա րա կան, տպ. 1888, յե րես 
366): Քրզ. Խնդր., Կե ցո, Աղթ. Թագ. 
խա ղա ղու թեան:  

8 † Կիր. ԱԿ. Թ կիր. զկնի Ս. Խա չի: 
Օրհ. ակ. Երգեցէք: Հրց. դկ. Բ. Այ
սօր ցնծան: Մեծ. դկ. Աս տուա ծա
ծին պայ ծառ: Ժմտ. Միա ծին Որ դի: 
Ճշ. շրկ. ակ. Թագաւորեաց: Ես. 24.1
13։ Եփ. 5.1533։ Ղկ. 8.4957։ Հմբ. ակ. 
Յարուցեալ եւ Սքանչելի հրեշտակն: 

9 Բշ. ԲՁ. Սր բոցն Մե լի տո սի Ան տիո քայ 
հայ րա պե տին, Մի նա սայ Ե գիպ տաց
ւոյն, միւս Մե լի տո սի ե պիս կո պո սին, 
Բու րայ քա հա նա յին եւ Շի նու սար կա
ւա գին: Օրհ. Մրտ. բձ. Օրհնեն զքեզ: 



168 ՆՈՅԵՄԲԵՐ  Օ Լ

29

1

2

Հրց. Մրտ. ակ. Բ. Որ բարձրեալդ ես: 
Մնկ. բձ. Որ օրհնիս: Ժմտ. Զ հայ րա
պետա կանն: Ճշ. շրկ. գձ. Զա ռաջ
նորդս: Հմբ. բձ. Զքեզ Տէր օրհնեն: 

10 Գշ. ԲԿ. Սր բոցն Դե մետ րեայ վկա յին 
եւ Բա սի լիս կո սի քա հա նա յին: Օրհ. 
Մրտ. բկ. Շնորհեա մեզ: Հրց. Մրտ. 
բձ. Ա. Անոխակալ: Մնկ. բկ. Ի փառս: 
Ժմտ. Ի տա ճա րի: Ճշ. շրկ. բկ. Յիշեա 
զմեզ: Հմբ. բկ. Որ պսակիչդ ես:  

11 Դշ. ԳՁ. Պահք: Օրհ. Ապշ. գձ. Զերծո 
զիս: Հրց. Ապշ. դձ. Ա. Հարցն մերոց 
Աստուած, որ ապրեցուցեր: Մնկ. 
գձ. Զքեզ բարեբանեն: Ժմտ. Որ ըստ 
ա մե նայն: Ճշ. շրկ. դկ. Փա ռա բա նու
թիւն: Հմբ.գձ. Զօրհներգութիւնս եւ 
Պահապան: 

 Ծ նունդ լուս նի: 
12 Եշ. ԳԿ. Սր բոցն Գու րիա սայ, Սա մու

նա սայ, Ա բի բայ սար կա ւա գին, Ռո մա
նո սի միայ նա կեց ւոյն, Ման կանն Խոս
տո վա նո ղին եւ Հիւ սի քո սի զի նա ւո րին: 
Օրհ. Մրտ. գկ. Այսօր հրեշտակաց: 
Հրց. Մրտ. բձ. Բ. Ընդ սուրբս քո: Մնկ. 
գկ. Ընդ զուարթունս: Ժմտ. Ի տա ճա
րի: Ճշ. շրկ. գկ. Ճգնաւորք: Հմբ. աձ. 
Զի նա ւորն Ք րիստո սի: 
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13 Ուր. ԴՁ. Պահք: Օրհ. Ապշ. դձ. 
Համբառնամ: Հրց. Հնգ. աձ. Օրհնեալ 
ես: Մնկ. Խա չի դձ. Զօրութիւն: Ժմտ. 
Որ ըստ ա մե նայն: Ճշ. շրկ. դկ. Որ 
անս կիզբն: Հմբ. դձ. Զքեզ կարդամք: 

14 Շբ. ԴԿ. Սր բոց ա ռա քե լոցն Անդ րէի 
եւ Փի լիպ պո սի: Օրհ. գձ. Ե րա նե լի 
սուրբ ա ռա քեալք, իւր սա րօքն: Մնկ. 
ակ. Ա շա կերտք Ք րիս տո սի: Ժմտ. 
Ա ռա քեալք եւ վկայք: Ճշ. շրկ. ակ. Որ 
սի րողդ էք: Իմս. 9.1310.2։  Եր. 16.16
19։ Գրծ. 8.2640։ Յհ. 1.3551։ Հմբ. աձ. 
Սուրբ ես Տէր եւ Ի քէն հայ ցեմք: 

15 † Կիր. ԱՁ. Ժ կիր. զկնի Ս. Խա չի: Օրհ. 
աձ. Երգես ցուք: Հրց. աձ. Որ ե կիր ի 
փրկու թիւն: Ժմտ. Միա ծին Որ դի: Ճշ. 
շրկ. աձ. Զթագաւորն փառաց: Ես. 
25.926.7։ Փպ. 1.111։ Ղկ. 9.4450։ Հմբ. 
աձ. Որ անճառ (ցվերջն): 
Բա րե կեն դան Յիս նա կաց պա հոց:  

16 Բշ. ԱԿ. Ա օր Յիս նա կաց պա հոց: Օրհ. 
Ապշ. ակ. Ծով կենցաղոյս: Հրց. Ապշ. 
դձ. Բ. Հարցն մերոց Աստուած, որ ի 
նեղութեան: Մնկ. ակ. Լոյս փառաց: 
Ժմտ. Որ ի Հօ րէ: Ճշ. շրկ. գձ. Ք րիս
տոս Աս տուած յի շեա: Հմբ. ակ. 
Օգնական: 
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17 Գշ. ԲՁ. Բ օր Յիս նա կաց պա հոց: 
Օրհ. Ապշ. բձ. Դարձո զցասումն: Հրց. 
Ապշ. Աղցմի. դձ. Գ. Օրհնեալ ես 
յա ւիտեան: Մնկ. բձ. Մանկունք: 
Ժմտ. Որ ի Հօ րէ: Ճշ. շրկ. գձ. Ք րիս
տոս Աս տուած յի շեա: Հմբ. բձ. 
Համբառնալով: 

18 Դշ. ԲԿ. Գ օր Յիս նա կաց պա հոց: 
Օրհ. Ապշ. բկ. Յամենայն ժամ: Հրց. 
Ապշ. դձ. Դ. Որ յամենայնի: Մնկ. բկ. 
Արթունք: Ժմտ. Որ ըստ ա մե նայն: 
Ճշ. շրկ. դկ. Փա ռա բա նու թիւն: Հմբ. 
բկ. Յօգնութիւն: 

19 Եշ. ԳՁ. Դ օր Յիս նա կաց պա հոց: Օրհ. 
Ապշ. գձ. Զերծո զիս: Հրց. Ապշ. դձ. 
Ե. Ճշմարտապէս: Մնկ. գձ. Զքեզ 
բարեբանեն: Ժմտ. Որ ի Հօ րէ: Ճշ. 
շրկ. գձ. Ք րիս տոս Աս տուած: Հմբ. գձ. 
Զօրհներգութիւնս եւ Պահապան: 

 Ա ռա ջին քա ռորդ լուս նի: 

20 Ուր. ԳԿ. Ե օր Յիս նա կաց պա հոց: Օրհ. 
Ապշ. գկ. Քրիստոս Աստուած: Հրց. 
Հնգ. ակ. Գոհաբանեմք: Մնկ. Խաչի 
գկ. Ով պահապան: Ժմտ. Որ ըստ 
ամենայն: Ճշ. շրկ. բկ. Որ յանէից: 
Հմբ. գկ. Տուր մեզ եւ Հովանի: Նա խա
տօ նակ: Շրկ. ակ. Որ նա խի մաց, իւր 
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սա րօքն: Քրզ. Ս. զԱստ., Կե ցո, Աղթ. 
Ըն կալ Տէր:  

21 † Շբ. ԴՁ. Ըն ծա յումն Ս. Աս տուա-
ծած նի ե րից ա մաց ի Տա ճարն: Զկ նի 
Ժողովեալքսին երգ` Ձայ նիւ առ 
քեզ:  Օրհ. գկ. Եր գե ցէք որ դիք, իւր 
սա րօքն: Քրզ. Մայր Սուրբ:  Ս. Աս
տուած` որ խա չե ցար: Գիրք, Ա ւե
տա րան, Տէրն յետ ստեղծման: Քրզ. 
Ս.  զԱստ., Կե ցո, Աղթ. Ըն կալ Տէր: 
Ժմտ. Աս տուա ծա ծին զքեզ խոս տո
վա նիմք: Ճշ. շրկ. գկ. Ծառ կե նաց:   
Երգ. 1.111։ Առ. 11.3012.4։ Ես. 52.710։ 
Զք. 2.1013։ Մղ. 3.12։ Բ. Կր. 6.167.1։ 
Ղկ. 1.3956։ Սրբ. Բազ մու թիւնք: 

  Յե րե կո յին`  Լոյս զուարթ:  Քրզ.  
Մայր  Սուրբ:  Ս.  Աս տուած` որ 
յարար: Հմբ. դձ. Նոր Սիոն ծնեալ: 
Քրզ. Ս.  զԱստ., Կե ցո, Աղթ. Ըն կալ 
Տէր: 

22 † Կիր. ԴԿ. Ա կիր. Յիս նա կի: Օրհ. դկ. 
Յաղթական: Հրց. աձ. Օրհ նեալ ես: 
Ժմտ. Միա ծին Որ դի: Ճշ. շրկ. դկ. Որ 
անբաւելի: Ես. 36.19։ Ա. Թս. 1.110։ 
Ղկ. 12.1331։ Հմբ. դկ. Հրեշտակացն 
դասք եւ Հրեշտակ քո Տէր: 
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23 Բշ. ԱՁ. Սր բոց կու սա նացն` Յու լիա
նեայ եւ Վա սի լուհ ւոյ: Օրհ. Մրտ. 
աձ. Ժողովեալքս: Հրց. Մրտ. բկ. Ա. 
Օրհնեմք զքեզ: Մնկ. եւ Հմբ. դկ. Յի
շա տակ Ք րիս տո սի: Ժմտ. Ի տա ճա
րի: Ճշ. շրկ. աձ. Պարծեսցին: 

24 Գշ. ԱԿ. Սր բոցն Ղուն կիա նո սի քա
հա նա յին, Տա րագ րո սի, Պ րօ պո սի, 
Անդ րո նի կո սի, Ո նե սի մեայ եւ այ լոց 
ա շա կեր տացն սրբոյն Պօ ղո սի: Օրհ. 
դկ. Ի մաս տու թիւն երկ նա յին, իւր 
սա րօքն: Մնկ. եւ Հմբ. ակ. Ա շա կերտք 
Ք րիս տո սի: Ժմտ. Ա ռա քեալք եւ 
վկայք: Ճշ. շրկ. ակ. Որ սի րողդ էք: 

25 Դշ. ԲՁ. Պահք: Օրհ. Ապշ. բձ. Դարձո 
զցասումն: Հրց. դձ. Զ. Տէր Աստուած 
մեր: Մնկ. բձ. Մանկունք: Ժմտ. Որ 
ըստ ա մե նայն: Ճշ. շրկ. դկ. Փա ռա բա
նու թիւն: Հմբ. բձ. Համբառնալով:  

26 Եշ. ԲԿ. Սր բոցն Կ ղե մայ հայ րա պե տին 
եւ Բա գա րա տայ Տո ռո մե նոյ ե պիս կո
պո սին: Օրհ. Մրտ. բկ. Շնորհեա մեզ: 
Հրց. Մրտ. գձ. Բ. Որ զան չափ: Մնկ. 
եւ Հմբ. գձ. Ման կունք նոր Սիով նի: 
Ժմտ. զ Հայ րա պե տա կանն: Ճշ. շրկ. 
գձ. Զա ռաջ նորդս: 

 Լ րումն լուս նի: 
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27 Ուր. ԳՁ. Պահք: Օրհ. Ապշ. գձ. Զերծո 
զիս: Հրց. Հնգ. բձ. Որ թագաւորդ ես: 
Մնկ. Խա չի գձ. Փայտ կենաց: Ժմտ. 
Որ ըստ ա մե նայն: Ճշ. շրկ. դկ. Որ ան
սկիզբն: Հմբ. գձ. Զօրհներգութիւնս 
եւ Պահապան: Նա խա տօ նակ: Շրկ. 
գձ. Ե րա նե լի սուրբ ա ռա քեալք, իւր 
սա րօքն: Քրզ. Ս.  Ճգ նա ւո րօքն: Կե
ցո, Աղթ. Որ ընտ րե ցեր: 

 28 † Շբ. ԳԿ. Տօն սրբոց ա ռա քե լոցն եւ 
ա ռա ջին լու սա ւոր չացն մե րոց Թա
դէո սի եւ Բար դու ղի մէո սի: Օրհ. գձ. 
Ե րա նե լի սուրբ ա ռա քեալք, իւր սա
րօքն: Թագ. յաւիտ. Այ սօր դասք: Մնկ. 
ակ. Ա շա կերտք Ք րիս տո սի ( Փառք 
Հօրն զԳ. Տունն ա սել, իսկ Այժմ եւ 
միշտն` զ Հայ րա տունկ այգ ւոյն, յի
շե լով զա նունսն ա ռա քե լոցն (տե՛ս 
ի Ձայ նագ րեալ շա րա կա նի, յե րես 
166` ի մէջ շա րա կա նի եր կո տա սան 
ա ռա քե լոցն, Ձայն քաղ շա րա կան, 
տպ. 1888, յե րես 78): Ժմտ. Ա ռա քեալք 
եւ վկայք: Ճշ. շրկ. ակ. Որ սի րողդ էք:  
Իմս. 9.1310.2:  Եր. 16.1619: Ա. Կր. 
12.2613.10: Մտ. 9.3510.7: 

  Յե րե կո յին` Լոյս զուարթ: Ս.  Աս
տուած` որ յա րեար: Հմբ. աձ. Սուրբ 
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ես Տէր եւ Ի քէն հայ ցեմք: Քրզ. 
Խնդր., Կե ցո, Աղթ. Թագ. խա ղա ղու
թեան:  

 29 † Կիր. ԴՁ. Բ կիր. Յիս նա կի: Օրհ. դձ. 
Օրհնես ցուք: Հրց. ակ. Անսկիզբն 
Բանդ: Ժմտ. Միա ծին Որ դի: Ճշ. շրկ. 
դձ. Թագաւոր Քրիստոս:  Ես. 36.22
37.11։ Ա. Թս. 4.111։ Ղկ. 13.19։ Հմբ. դձ. 
Որ ի վերդ ես: 

30 Բշ. ԴԿ. Սր բոցն Գե նա րիո սի ե պիս
կո պո սին եւ Մեր կե րիո սի զի նա ւո րին: 
Օրհ. Մրտ. դկ. Ի յիշատակս: Հրց. 
Մրտ. գկ. Զի նուո րու թիւնք: Մնկ. եւ 
Հմբ. աձ. Զի նա ւորն Ք րիս տո սի: Ժմտ. 
Զօ րա կան: Ճշ. շրկ. ակ. Ի տա ճա րի:  
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ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ
31 ՕՐ

ԱՂԵՂՆԱՒՈՐՆ

 1 Գշ. ԱՁ. Սր բոցն Յակովկայ եւ Իրաւա-
փառայ: Օրհ. Մրտ. աձ. Ժողովեալքս: 
Հրց. Մրտ. բկ. Բ. Որք ի մարտի: 
Մնկ. աձ. Զճգնութիւն սրբոց: 
Ժմտ. Ի տաճարի: Ճշ. Շրկն. աձ. 
Պարծեսցին: Հմբ. աձ. Առաքինասէր 
վարուք:

 2 Դշ. ԱԿ. Պահք: Օրհ. Ապշ. ակ. Ծով 
կենցաղոյս: Հրց. Ապշ. Աղցմի. դձ. Է. 
Որ զերիս մանկունսն: Մնկ. ակ. Լոյս 
փառաց: Ժմտ. Որ ըստ ա մե նայն: Ճշ. 
շրկ. դկ. Փա ռա բա նու թիւն: Հմբ. ակ. 
Օգնական: 

 3 Եշ. ԲՁ. Սր բոց հարցն ե գիպ տաց ւոց` 
Պօ ղո սի, Պօ ղայ, Մա կա րայ, Ե ւագ
րի, Յով հան նու Գբ նեց ւոյն, Յով հան
նու Կար ճա հա սա կին, Նե ղո սի, Ար սէ
նի, Սի սիա նու, Դա նիէ լի, Ս րա պիո նի, 
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Մա կա րիո սի, Պի մէ նի եւ այ լոց սրբոց 
հարցն: Օրհ. աձ. Որ գե րա զան ցեալ 
(յոգ նա կի ա սել), իւր սա րօքն: Մնկ. 
եւ Հմբ. բձ. Պար ծանք ե կե ղեց ւոյ: 
Ժմտ. Ճգ նա ւորք Ք րիս տո սի: Ճշ. շրկ. 
աձ. (Ո ղոր մեա) Որ ան մարմ նա կան 
վա րուք:  

  Վեր ջին քա ռորդ լուս նի: 

 4 Ուր. ԲԿ. Պահք: Օրհ. Ապշ. բկ. Յամե
նայն ժամ: Հրց. Հնգ. դկ. Յաւիտենից: 
Մնկ. Խա չի բկ. Խաչն կենարար: Ժմտ. 
Որ ըստ ա մե նայն: Ճշ. շրկ. դկ. Որ 
անս կիզբն: Հմբ. բկ. Յօգնութիւն: 

 5 Շբ. ԳՁ. Սր բոցն Նի կո ղա յո սի եւ Գ րի
գո րի Ս քան չե լա գոր ծ հայրապետացն, 
եւ միւս Նի կո ղա յո սի հայ րա պե տին եւ 
Միւ ռո նայ ե պիս կո պո սին: Օրհ. ակ. 
Որք զար դա րե ցին, իւր սա րօքն: 
Մնկ. դկ. ստղ. Հիա ցան:  Ժմտ. Զ հայ
րա պե տա կանն: Ճշ. Շրկ. բձ. Որ լու
սով: Իմս. 10.912։ Մղ. 2.57։ Ա. Պտ. 
5.17։ Յհ. 10.1116։ Հմբ. աձ. Սուրբ ես 
Տէր եւ Երկ նա քա ղա քա ցին: 

 6 † Կիր. ԳԿ. Գ կիր. Յիս նա կի: Օրհ. 
գկ. Երգեցէք: Հրց. բձ. Որ թագաւորդ 
ես: Ժմտ. Միա ծին Որ դի: Ճշ. շրկ. գկ. 
Լուսով աստուածութեան: Ես. 37.14
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38։ Բ. Թս. 1.112։ Ղկ. 14.1224։ Հմբ. գկ. 
Առեալ եւ մեր:  
Բա րե կեն դան Ս. Յա կով բայ պա հոց,  

բայց տօնք լի նին: 

7 Բշ. ԴՁ. Պահք: Սր բոցն Մի նա սայ, 
Եր մո գի նեայ, Գ րա բո սի եւ կա մա ւոր 
աղ քա տացն` Յով հան նու եւ Ա ղէք սիա
նո սի: Օրհ. Մրտ. դձ. Այսօր յիշատակ: 
Հրց. Մրտ. գձ. Որք զտանջանս: Մնկ. 
եւ Հմբ. բկ. Զ յի շա տակ: Ժմտ. Ի տա
ճա րի: Ճշ. շրկ. դձ. Ճգնութիւնք: 

8 Գշ. ԴԿ. Պահք: Սր բոցն Կուռ նէ լիո սի 
հա րիւ րա պե տին, Շ մա ւօ նի` ազգա կա
նին Ք րիս տո սի, որ խա չե ցաւ յԵ րու սա
ղէմ, Պօղի կար պո սի` հայ րա պե տին 
Զ միւռ նիոյ եւ վկա յիցն, որք յԱ րե ւելս 
կա տա րե ցան: Օրհ. Մրտ. դկ. Ի յիշա
տակս: Հրց. դկ.  (Եօթանասնիցն) Որ 
ի Հօրէ: Մնկ. եւ Հմբ. ակ. Աշակերտք 
Քրիստոսի: Ժմտ. Առաքեալք: Ճշ. շրկ. 
ակ. Որ սիրողդ էք:  Նա խա տօ նակ: 
Շրկ. ակ. Որ նա խի մաց, իւր սա րօքն: 
Քրզ. Ս.  զԱստ., Կե ցո, Աղթ. Ըն կալ 
Տէր: 

 9 † Դշ. ԱՁ. Պահք:  Յ ղու թիւն Ս. Աս-
տուա ծած նի յԱն նա յէ: Զկ նի Ռահ գոր
ծեալին երգ` Ձայ նիւ առ քեզ: Օրհ. 

12 - Պաշտօնական Օրացոյց 2015
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գկ. Եր գե ցէք որ դիք Սիով նի, իւր սա
րօքն: Քրզ. Մայր Սուրբ: Ս.  Աս
տուած` որ խա չե ցար: Գիրք, Ա ւե տա
րան, Խաւարն անգոյ: Քրզ. Ս. զԱստ., 
Կե ցո, Աղթ. Ըն կա՛լ Տէր: Ժմտ. Ա ղա
չեմք զքեզ: Ճշ. շրկ. գկ. Ծառ կե նաց: 
Երգ. 6.38։ Մղ. 3.12։ Գղ. 3.2429։ Ղկ. 
1.3956։ Սրբ. Բազ մու թիւնք: 

  Յե րե կո յին` Քրզ. Մայր Սուրբ: Հմբ. 
դձ. Նոր Սիոն: Քրզ. Ս. զԱստ., Կե ցո, 
Աղթ. Ըն կալ Տէր: 

10 Եշ. ԱԿ. Պահք: Սր բոցն Եւստ րա տիո
սի, Օգ սեն տիո սի, Եւ գի նէո սի, Ով րես
տէ սի եւ Մար դա րիո սի: Օրհ. Մրտ. ակ. 
Յամենայն ժամ: Հրց. Մրտ. դձ. Ա. 
Յուսացեալքն: Մնկ. եւ Հմբ. բկ. Որ 
զհուր սի րոյ: Ժմտ. Ի տա ճա րի: Ճշ. 
շրկ. ակ. Ի տաճարի: 

11 Ուր. ԲՁ. Պահք: Օրհ. Ապշ. բձ. Դարձո 
զցասումն: Հրց. Հնգ. գձ. Օրհնեմք 
զքեզ: Մնկ. Խա չի բձ. Ապաւինեցաք: 
Ժմտ. Որ ըստ ա մե նայն: Ճշ. շրկ. 
դկ. Որ անս կիզբն: Հմբ. բձ. Համ
բառնալով: Նա խա տօ նակ: Շրկ. գկ. 
Յաղ թող եւ սուրբ հայ րա պետ, իւր 
սա րօքն: Քրզ. Ս. ճգնա ւո րօքն: Աղթ. 
Որ ընտ րե ցեր: 
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 Ծ նունդ լուս նի: 
12 Շբ. ԲԿ. Սր բոցն Յա կով բայ Մծբ նայ 

հայ րա պե տին, Մա րու գէի ճգնա ւո րին 
եւ Մե լի տո սի ե պիս կո պո սին: Օրհ. գկ. 
Յաղ թող եւ սուրբ հայ րա պետ, իւր 
սա րօքն: Մնկ. գձ. Հայ րա պետ սուրբ 
եւ ան բիծ: Ժմտ. Զ հայ րա պե տա
կանն:  Ճշ. շրկ. գկ. Որ յա նա պա տէ: 
Իմս. 7.1220։ Ես. 44.15։ Եբ. 13.1721։ 
Յհ. 9.3910.10։ Սրբ. Ա մե նա կալ: Հմբ. 
աձ. Սուրբ ես Տէր եւ Երկ նա քա ղա
քա ցին: 

13 † Կիր. ԳՁ. Դ կիր. Յիս նա կի: Օրհ. 
գձ. Օգնական: Հրց. բկ. Անս կիզբն 
Աստուած: Ժմտ. Միա ծին Որ դի: Ճշ. 
շրկ. գձ. Զթա գա ւորն Ք րիս տոս: Ես. 
38.18։ Եբ. 1.114։ Ղկ. 17.110։ Հմբ. գձ. 
Փառաւորեալ է: 

14 Բշ. ԳԿ. Սր բոց հայ րա պե տացն Իգ
նա տիո սի, Ադ դէի եւ Մա րու թա յի 
ե պիս կոպո սին: Օրհ. Մրտ. գկ. Այսօր 
հրեշտակաց: Հրց. Մրտ. դձ. Գ. Որք 
հա ղոր դե ցան: Մնկ. եւ Հմբ. գձ. Որ 
հրա ւի րե ցեր: Ժմտ. Զ հայ րա պե տա
կանն: Ճշ. շրկ. գձ. Զա ռաջ նորդս: 

15 Գշ. ԴՁ. Սր բոցն Թէո պոմ պայ ե պիս կո
պո սին, եւ Թէով նայ վկա յին, եւ չո րից 
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զի նա ւո րացն` Բա սո սի, Եւ սե բի, Տի գի 
եւ Բա սի լի դեայ: Օրհ. Մրտ. դձ. Այսօր 
յիշատակ: Հրց. Մրտ. դձ. Բ. Սուրբ ես 
Տէր: Մնկ. դձ. Զքեզ կարդային: Ժմտ. 
Ի տա ճա րի: Ճշ. շրկ. դձ. Ճգնութիւնք: 
Հմբ. դձ. Յիշատակ է այսօր: 

16 Դշ. ԴԿ. Պահք: Օրհ. Ապշ. դկ. 
Քրիստոս Աստուած: Հրց. Ապշ. դկ. 
Ա. Աստուած հարցն մերոց: Մնկ. դկ. 
Է անուն: Ժմտ. Որ ըստ ա մե նայն: Ճշ. 
շրկ. դկ. Փա ռա բա նու թիւն: Հմբ. դկ. 
Մտցեն: 

17 Եշ. ԱՁ. Սր բոց կու սա նացն Ին դո սի, 
Դոմ նա յի եւ Գ ղե րի կո սի քա հա նա
յին եւ եր կուց բիւ րոցն, որք այ րե ցան 
յԵ կե ղե ցին Նի կո մի դաց ւոց: Օրհ. աձ. 
Ժողովեալքս: Հրց. Մրտ. դկ. Ա. Առ 
քեզ Աստուած: Մնկ. դկ. Այ սօր ընդ 
ան մարմ նոցն: Ժմտ. Ի տա ճա րի: Ճշ. 
շրկն. աձ. Պարծսցին: Հմբ. դկ. Յի շա
տակ Ք րիս տո սի:  

18 Ուր. ԱԿ. Պահք: Օրհ. Ապշ. ակ. Ծով 
կենցաղոյս: Հրց. Հնգ. գկ. Բանդ Աս
տուած: Մնկ. Խա չի ակ. Սեղան քո: 
Ժմտ. Որ ըստ ա մե նայն: Ճշ. շրկ. դկ. 
Որ անս կիզբն: Հմբ. ակ. Օգնական: 

 Ա ռա ջին քա ռորդ լուս նի: 
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19 Շբ. ԲՁ. Սր բոյն Աբ գա րու նա խավ կայ 
եւ ի Ք րիս տոս անդ րա նիկ հա ւա տա
ցեալ թա գա ւո րին մե րոյ: Օրհ. ակ. Որ 
զերկ նա ւոր, իւր սա րօքն: Մնկ. բկ. 
Ով ե րա նե լիդ: Ժմտ. Որ պէս յետ աս
տուա ծա սէր: Ճշ. շրկ. բձ. (Ո ղոր մեա) 
Աս տուած փրկիչ մեր:  Իմս. 6.210։ 
Ես. 45.13։ Ա. Տմ. 2.17։ Ղկ. 7.110։ 
( Գիրք եւ Ա ւե տա րանն Թէո դո սինն 
է): 

  Յե րե կո յին` Լոյս զուարթ: Ս.  Աս
տուած` որ յա րեար: Հմբ. աձ. Սուրբ 
ես Տէր եւ Երկ նա քա ղա քա ցին: 

20 † Կիր. ԲԿ. Ե կիր. Յիս նա կի: Օրհ. բկ. 
Փարաւօն: Հրց. գձ. Փա ռա ւո րեալ: 
Ժմտ. Միա ծին Որ դի: Ճշ. շրկ. բկ. 
Օրհնութիւն:  Ես. 40.1831։ Եբ. 4.16
5.10։ Ղկ. 18.914։ Հմբ. բկ. Քրիստոս 
յարեաւ (ցվերջն) :  

21 Բշ. ԳՁ. Սր բոցն Աբ րա հա մու եւ Խո
րե նայ եւ ա նար ծաթ բժշկացն` Կոզ
մա յի եւ Դա միա նո սի: Օրհ. գձ. Զա
րիա կան մահ: Հրց. Մրտ. դկ. Բ. 
Որ զհրաշափառ: Մնկ. գձ. Այսօր 
յիշատակ: Ժմտ. Ի տա ճա րի: Ճշ. 
շրկն. գձ. Պայծառացիր: Հմբ. գձ. 
Զպսակիչն սրբոց: 
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Ձ մեռ նա մուտ եւ ա րե ւա դարձ: 

Ցե րեկն սկսա նի եր կա րիլ եւ
գի շերն կար ճա նալ: 

22 Գշ. ԳԿ. Սր բոյն Աս տուա ծատ րոյ վկա
յին: Օրհ. գկ. Այ սօր հրեշտակաց: 
Հրց. Մրտ. աձ. Զքեզ արդար: Մնկ. 
գկ. Ընդ զուարթունս: Ժմտ. Ի տա ճա
րի: Ճշ. շրկն. գկ. Ճգ նաւորք: Հմբ. գկ. 
Այսօր մարտիրոսաց: 

23 Դշ. ԴՁ. Պահք: Օրհ. Ապշ. դձ. Համ
բառնամ: Հրց. Ապշ. Աղցմի. դկ. Բ. 
Օրհնեալ Տէր Աս տուած: Մնկ. դձ. 
Մանկունք: Ժմտ. Որ ըստ ա մե նայն: 
Ճշ. շրկ. դկ. Փա ռա բա նու թիւն: Հմբ. 
դձ. Զքեզ կարդամք: Նա խա տօ նակ: 
Շրկ. դձ. Յաղ թող գտաւ, իւր սա րօքն: 
Քրզ. Սուրբ ճգնա ւո րօքն: Աղթ. Որ 
ընտ րե ցեր:  

24 Եշ. ԴԿ. Սր բոցն Դաւ թի մար գա րէին 
եւ Յա կով բայ Տեառ նեղ բայր ա ռա
քե լոյն: Օրհ. դձ. Յաղ թող գտաւ, իւր 
սա րօքն: Թագ. յաւիտ.` Այ սօր դասք:  
Մեծ. դձ. Ա ռա ւօտ խա ղա ղու թեան:  
Մնկ. եւ Հմբ. դձ. Օրհ նե ցէք զ Տէր: Զկ
նի Ճառագայթեալին երգ` Փայ լին 
ար դարքն եւ Քո ան պա տում (ծանր 
ա սա): Ժմտ. Տէր որ հիմ նե ցու ցեր: 
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Ճշ. շրկ. դձ. (Ո ղոր մեա) Անս կիզբն 
Աս տուած: Սրբ. Ա մե նա կալ: 

25 Ուր. ԱՁ. Պահք: Օրհ. Ապշ. աձ. Հայր 
բազումողորմ: Հրց. Հնգ. դձ. Որ փա-
ռօքՀօր: Մնկ. Խա չի աձ. Հրաշակերտ: 
Ժմտ. Որ ըստ ա մե նայն: Ճշ. շրկ. դկ. 
Որ անս կիզբն: Հմբ. աձ. Ինձ օգնու
թիւն եւ Համբարձի:  Նա խա տօ նակ: 
Շրկ. գկ. Նա հա տակ բա րի, իւր սա
րօքն: Ս. Ճգ նա ւո րօքն: Աղթ. Պ սա կիչ 
սրբոց: 

 Լ րումն լուս նի: 

26 Շբ. ԱԿ. Սր բոյն Ս տե փան նո սի Նա
խավկա յին եւ ա ռա ջին մար տի րո սին: 
Օրհ. գկ. Նա հա տակ բա րի, իւր սա
րօքն: Թագ. յաւիտ.` Այ սօր դասք: 
Մնկ. Նա խա սար կա ւագ: Զկ նի Տէրն 
յետ ստեղծ մա նին երգ` Մաք րա պէս 
եւ Յու րա խու թիւնս ծանր ա սա): 
Ժմտ. Ցն ծա այ սօր եւ Յո րո վայ նէ 
ընտ րեալ:  Ճշ. շրկ. գկ. Ցն ծայ այ սօր: 
Գրծ. 6.88.2։ Յհ. 12.2426։ Յե րե կո
յին` Լոյս զուարթ: Ս.  Աս տուած` որ 
յա րեար: Հմբ. աձ. Սուրբ ես Տէր եւ 
Երկնաքաղաքացին: Քրզ. Խնդր., 
Կե ցո, Աղթ. Թագ. խա ղա ղու թեան: 
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27 † Կիր. ԲՁ. Զ կիր. Յիս նա կի: Օրհ. բձ. 
Օրհնեսցուք: Հրց. գկ. Նա խա յա ւի
տեան: Ժմտ. Միա ծին Որ դի: Ճշ. շրկ. 
բձ. Թագաւորին յաւիտենից: Ես. 
41.414։ Եբր. 7.1125։ Ղկ. 19.1228։ Հմբ. 
բձ. Այսօր զուարճացան: Զկ նի Կե
ցո յի`  Նա խա տօ նակ: Շրկ. դձ. Ցն ծայ 
այ սօր ե կե ղե ցի Աս տու ծոյ, իւր սա
րօքն:  Քրզ. Ս. Ճգ նա ւո րօքն, Աղթ. Որ 
ընտ րե ցեր:  

28 Բշ. ԲԿ. Սր բոց ա ռա քե լոցն Պետ րո սի 
եւ Պօ ղո սի: Օրհ. դձ. Ցն ծայ այ սօր 
ե կե ղե ցի, իւր սա րօքն: Թագ. յաւիտ.` 
Այ սօր դասք:  Մնկ. դկ. ստղ. Որ ար
փիահ րաշ: Զկ նի Արարչականին 
երգ` Մաք րա պէս եւ Յու րա խու թիւնս 
(ծանր ա սա):  Ժմտ. Ա ռա քեալք: Ճշ. 
շրկ. դձ. Ա մոլք հա ւա տոյ:  Հմբ. դկ. 
ստղ. Որ անպարագիրն: Նա խա տօ
նակ: Շրկ. դկ. Որ Էն յէու թեան, իւր 
սա րօքն:  Քրզ. Ս. Ճգ նա ւո րօքն, Աղթ. 
Որ ընտ րե ցեր: 

29 Գշ. ԳՁ. Սր բոց որդ ւոցն Ո րոտ ման` 
Յա կով բայ ա ռա քե լոյն եւ Յով հան նու 
ա ւե տա րան չին: Օրհ. դկ. Որ Էն յէու
թեան, իւր սա րօքն:  Թագ. յաւիտ.` Այ
սօր դասք:  Մնկ.  եւ Հմբ.  ստղ.  դկ.  



Որ յանս տուեր:  Զկ նի Ման կանցն` 
Սաղ մոս ձայ նիւ: Գիրք: Զկ նի Էակա
նին երգ` Մաք րա պէս եւ Յու րա խու
թիւնս (ծանր ա սա): Մղթ. Ք րիս տոս 
Աս տուած, Քրզ. Ս.  ճգնա ւո րօքն: 
Աղթ. Որ ընտ րե ցեր: Ժմտ. Այ սօր 
ա հա ւոր: Ճշ. շրկ. (Ո ղոր մեա) դկ. Որ
դիքն Ո րոտ ման:  
 Բա րե կեն դան Ս. Ծնն դեան պա հոց: 

30 Դշ. ԳԿ. Ա օր Ս. Ծնն դեան պա հոց:  
Օրհ. Ապշ. գկ. Քրիստոս Աստուած: 
Հրց. դկ. Գ. Հարցն մերոց: Մնկ. գկ. 
Օրհնեցէք: Ժմտ. Որ ըստ ա մե նայն: 
Ճշ. շրկ. դկ. Փա ռա բա նու թիւն:  Հմբ. 
գկ. Տուր մեզ եւ Հովանի: 

31 Եշ. ԴՁ. Բ օր Ս. Ծնն դեան պա հոց: 
Օրհ. Ապշ. դձ. Համբառնամ: Հրց. դկ. 
Դ. Օրհնեալ Տէր Աստուած: Մնկ. դձ. 
Մանկունք: Ժմտ. Որ ի Հօ րէ: Ճշ. շրկ. 
գձ. Ք րիս տոս Աս տուած: Հմբ. դձ. 
Զքեզ կարդամք: 
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(Ըստ հին տո մա րի)

 
Գիր տար ւոյ ( Տա րե գիր)  ................................................Թ
Եօթ նե րեակ ( Կի րա կա գիր ........................................ Գ
Վե րա դիր  ....................................................................................   21

Ին նեւ տաս նե րեակ (Ոս կե գիր)  ...............................19
Տա նու տէր ......................................................................ԿՇԻՌՆ

Բուն ձայնքն` ԱՁ, ԲՁ, ԳՁ, ԴՁ ձախա կող
մեան դա սուն են սկսեալ ի Բուն Բա րե կեն դա նէ: 

Ծա նօ թու թիւն.  Հին տո մա րով ղե կա վա
րուող հա մայնք նե րի տո մա րա կան հա շիւ
նե րը դիւ րաց նե լու նպա տա կով տրուած է 
հին տո մա րով կազ մուած օ րա ցոյ ցը: 
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Այս ամ սա հա շի ւը նոր տո մա րով ղե
կավա րուող նե րի հա մար ոչ մի նշա նա կու
թիւն չու նի, քա նի որ նոր տո մա րի հա մար 
գործ է ա ծուում այլ տա րե գիր: 

Ե կե ղե ցա կան նե րը տօ նի լրիւ պատ
կե րը տես նե լու հա մար պի տի ղե կա վա
րուեն Տօ նա ցոյ ցով եւ վեր ջի նիս ծա նօ թու
թիւն ներն ի նկա տի ու նե նան, յատ կա պէս 
Հանգս տեան եւ Ա պաշ խա րու թեան շա
րա կան նե րի պա րա գա յին, կի րա կի նե րի 
համ բար ձի նե րը ո րո շե լիս եւ մի քա նի այլ 
դէպ քե րում: 
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ՅՈՒՆՈՒԱՐ

(31 ՕՐ)

1 † Եշ. ԱՁ. Սր բոց կու սա նացն Ին դո սի, Դոմ
նա յի եւ Գ ղե րի կո սի քա հա նա յին եւ  եր
կուց բիւ րոցն, որք այ րե ցան յե կե ղե ցին 
Նի կօ մի դաց ւոց:   

  Տա րե մուտ եւ Կա ղանդ: 
  Զկ նի սրբոյ պա տա րա գի կա տա րի

  Մաղ թանք Հայ րա պե տա կան: 
 2 Ուր. ԱԿ. Պահք: 
 3     Շբ. ԲՁ. Սրբոյն Աբգարու նախավկայ եւ 

անդրանիկ թագաւորին մերոյ:   
 4 †  Կիր. ԲԿ. Ե կիր. Յիս նա կի:  
 5 Բշ. ԳՁ. Սր բոցն Դաւ թի մար գա րէին եւ 

Յա կով բայ Տեառ նեղ բայր ա ռա քե լոյն: 
 6 Գշ. ԳԿ. Սր բոյն Ս տե փան նո սի Նա

խավկա յին եւ ա ռա ջին մար տի րո սին: 
 7 Դշ. ԴՁ. Պահք: 
 8 Եշ. ԴԿ. Սր բոց ա ռա քե լոցն Պետ րո սի եւ 

Պօ ղո սի:  
 9 Ուր. ԱՁ. Պահք: 
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10 Շբ. ԱԿ. Սր բոց որդ ւոցն Ո րոտ ման` Յա
կովբայ ա ռա քե լոյն եւ Յով հան նու ա ւե
տա րանչին: 

11 †  Կիր. ԲՁ. Զ կիր. Յիս նա կի: 

Բա րե կեն դան Ս. Ծնն դեան պա հոց:  
12  Բշ. ԲԿ. Ա օր Ս. Ծնն դեան պա հոց:  
13  Գշ. ԳՁ. Բ օր Ս. Ծնն դեան պա հոց:  
14 Դշ. ԳԿ. Գ օր Ս. Ծնն դեան պա հոց: 
15     Եշ. ԴՁ. Դ օր Ս. Ծնն դեան պա հոց: 
16     Ուր. ԴԿ. Ե օր Ս. Ծնն դեան պա հոց: 
17   Շբ. ԱՁ. Սր բոցն Բարս ղի Հայ րա պե տին 

եւ եղ բօր նո րա Գ րի գո րի Նիւ սաց ւոյն, 
Սեղ բեստ րո սի Հ ռով մայ Հայ րա պե տին 
եւ Աբ բայ Եփ րե մի Խու րին Ա սոր ւոյ: 

18 †  Կիր. ԱԿ.Ճ րա գա լոյց Ս. Ծնն դեան եւ Աս
տուած յայտ նու թեան Տեառն մե րոյ Յի
սու սի Ք րիս տո սի: 

Նա ւա կա տիք: 

19 † Բշ. ԲՁ. ՏՕՆ ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴԵԱՆ ԵՒ 
ԱՍՏՈՒԱԾՅԱՅՏՆՈՒԹԵԱՆ ՏԵԱՌՆ 
ՄԵՐՈՅ ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ: 

Զկ նի Սր բոյ Պա տա րա գի կա տա րի  
հան դէսՋ րօրհ նեաց  
(տե՛ս ի Տօ նա ցու ցի): 

Յայսմ ութն ա ւուրս կա տա րի
Նա խա տօ նակ ընդ ա ւուրն հար ցի: 
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Միջոցուտիքն14օրէ:

20 † Գշ. ԲԿ. Բ օր Ս. Ծնն դեան: 

ՅԻՇԱՏԱԿ ՄԵՌԵԼՈՑ: 
21 Դշ. ԳՁ. Գ օր Ս. Ծնն դեան: 
22  Եշ. ԳԿ. Դ օր Ս. Ծնն դեան: 
23  Ուր. ԴՁ. Ե օր Ս. Ծնն դեան: 
24   Շբ. ԴԿ. Զ օր Ս. Ծնն դեան: 
25  † Կիր. ԱՁ. Է օր Ս. Ծնն դեան: 
26  † Բշ. ԱԿ. Ը օր Ս. Ծնն դեան: Տօն Ա նուանա-

կո չու թեան Տեառն մե րոյ Յի սու սի Ք րիս
տո սի:  

27   Գշ. ԲՁ. Տօն Ծնն դեան Ս. Յով հան նու Կա
րա պե տին:  

28 Դշ. ԲԿ. Պահք: 
29 Եշ. ԳՁ. Սր բոցն Պետ րո սի հայ րապե

տին, Վ լա սայ ե պիս կո պո սին եւ Ա բի սո
ղո մայ սար կա ւա գին: 

30 Ուր. ԳԿ. Պահք:        
31 Շբ. ԴՁ. Սր բոյն Ան տօ նի ճգնա ւո րին: 
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(28 0Ր)

 
 1 †  Կիր. ԴԿ. Ա կիր. զկնի Ծնն դեան:  

Բա րե կեն դան Ա ռա ջա ւո րաց պա հոց

2 Բշ. ԱՁ. Ա օր Ա ռա ջա ւո րաց պա հոց: 
3 Գշ. ԱԿ. Բ օր Ա ռա ջա ւո րաց պա հոց: 
4  Դշ. ԲՁ. Գ օր Ա ռա ջա ւո րաց պա հոց:  
5 Եշ. ԲԿ. Դ օր Ա ռա ջա ւո րաց պա հոց:  
 6 Ուր. ԳՁ. Ե օր Ա ռա ջա ւո րաց պա հոց: Յի

շա տակ Յով նա նու մար գա րէին: 
 7 Շբ. ԳԿ. Սր բոցն Սարգ սի զօ րա վա րին եւ 

որդ ւոյ նո րա Մար տի րո սին եւ չո րեք տա
սան զի նուո րացն:  

 8 †  Կիր. ԴՁ. Բ կիր. զկնի Ծնն դեան:  
 9 Բշ. ԴԿ. Սր բոց Ա տով մեանց զօ րա վա

րացն: 
 10 Գշ. ԱՁ. Սր բոց Սու քիա սեանց վկա յիցն: 
 11 Դշ. ԱԿ. Պահք: 
 12 Եշ. ԲՁ. Սր բոց Ոս կեանց քա հա նա յիցն: 
 13 Ուր. ԲԿ. Պահք: 
 14 Շբ. ԳՁ. Սր բոյն Ի սա հա կայ Պար թե ւի 

հայ րա պե տին մե րոյ: 
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15 †  Կիր. ԳԿ. Գ կիր. զկնի Ս. Ծնն դեան:  
16   Բշ. ԴՁ. Սրբոցն Մար կո սի ե պիս կո պո

սին, Պիո նի քա հանա յին, Կիւր ղի եւ Բե
նիա մի նի սար կաւա գացն եւ սրբոց  վկա
յիցն Աբդլմ սե հի, Որմզ դա նայ եւ Սա յե
նի:  

17 Գշ. ԴԿ. Սր բոց Ղե ւոն դեանց քա հա նա
յիցն: 

18 Դշ. ԱՁ. Պահք: 
19 † Եշ. ԱԿ. Սր բոց Վար դա նանց զօ րա վա

րացն մե րոց եւ հա զար ե րե սուն եւ վեց 
վկա յիցն, որք կա տա րե ցան ի մե ծի պա
տե րազ մին: 

Տօնանուանակոչութեան
ՆորինՎեհափառութեան

Տ. Տ. ԳԱՐԵԳՆԻ ԵՐԿՐՈՐԴԻ
ՍրբազնագոյնԿաթողիկոսի

ԱմենայնՀայոց:

ԶկնիՍրբոյՊատարագիկատարի
ՄաղթանքՀայրապետական

յամենայնեկեղեցիսՀայաստանեայց:

ՏՕՆԱԶԳԱՅԻՆԵՒ
ՅԻՇԱՏԱԿՄԵՌԵԼՈՑ:

20 Ուր. ԲՁ. Պահք: 



  ՓԵՏՐՈՒԱՐ 193

 21 Շբ. ԲԿ. Կոս տանդ նու պոլ սոյ Ս. Ժո ղո
վոյն` հա րիւր յի սուն Հայ րա պե տացն 
(381 թ.):    

 22 †  Կիր. ԴԿ. ԲՈՒՆ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ: 
23  Բշ. ԱՁ. Ա օր Մե ծի Պա հոց:  
24 Գշ. ԱԿ. Բ օր Մե ծի Պա հոց: 
25 Դշ. ԲՁ. Գ օր Մե ծի Պա հոց: 
26 Եշ. ԲԿ. Դ օր Մե ծի Պա հոց: 
27 † Ուր. ԳՁ. Ե օր Մե ծի Պա հոց: ՏԵԱՌՆ-

ԸՆԴԱՌԱՋ: 
28 Շբ. ԳԿ. Զ օր Մե ծի Պա հոց: Սր բոյն 

Թէո դո րո սի զօ րա վա րին: 

13 - Պաշտօնական Օրացոյց 2015
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ՄԱՐՏ
(31 0Ր)

1 †  Կիր. ԴՁ. Բ կիր. Քա ռաս նոր դա կան Պա
հոց (Ար տաքս ման): 

2 Բշ. ԴԿ. Ը օր Մե ծի Պա հոց:  
3 Գշ. ԱՁ. Թ օր Մե ծի Պա հոց: 
4 Դշ. ԱԿ. Ժ օր Մե ծի Պա հոց: 
5 Եշ. ԲՁ. ԺԱ օր Մե ծի Պա հոց: 
6 Ուր. ԲԿ. ԺԲ օր Մե ծի Պա հոց: 
7  Շբ. ԳՁ. ԺԳ օր Մե ծի Պա հոց: Սր բոցն 

Կիւր ղի Ե րու սա ղէ մայ Հայ րա պե տին, եւ 
միւս Կիւր ղի ե պիս կո պո սին, եւ մօրն նո
րա Ան նա յի: 

8 †  Կիր. ԳԿ. Գ կիր. Քա ռաս նոր դա կան պա
հոց (Ա նա ռա կին): 

 9 Բշ. ԴՁ. ԺԵ օր Մե ծի Պա հոց: 
 10 Գշ. ԴԿ. ԺԶ օր Մե ծի Պա հոց: 
 11 Դշ. ԱՁ. ԺԷ օր Մե ծի Պա հոց: 
 12 Եշ. ԱԿ. ԺԸ օր Մե ծի Պա հոց: 
 13 Ուր. ԲՁ. ԺԹ օր Մե ծի Պա հոց: 
 14  Շբ. ԲԿ. Ի օր Մե ծի Պա հոց:  Սր բոցն 

Յով հան նու Ե րու սա ղէ մայ հայ րա պե տին, 
Յով հան նու Օձ նեց ւոյն հայ րա պե տին 
մե րոյ, եւ վար դա պե տացն Յով հան նու 
Ո րոտնեց ւոյն եւ Գ րի գո րի Տա թե ւաց ւոյն: 
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 15 †  Կիր. ԳՁ. Դ կիր. Քա ռաս նոր դա կան Պա
հոց (Տն տե սին): 

 16 Բշ. ԳԿ. ԻԲ օր Մե ծի Պա հոց: 
 17 Գշ. ԴՁ. ԻԳ օր Մե ծի Պա հոց: 
18 Դշ. ԴԿ. ԻԴ օր Մե ծի Պա հոց: 

Մի ջինք: 
19 Եշ. ԱՁ. ԻԵ օր Մե ծի Պա հոց: 
20 Ուր. ԱԿ. ԻԶ օր Մե ծի Պա հոց: 
21 Շբ. ԲՁ. ԻԷ օր Մե ծի Պա հոց: Սր բոց 

Ման կանցն քա ռաս նից որք ի Սե բաս
տիա կա տա րե ցան: 

22 †  Կիր. ԲԿ. Ե Կիր. Քա ռաս նոր դա կան Պա
հոց ( Դա տա ւո րին): 

23 Բշ. ԳՁ. ԻԹ օր Մե ծի Պա հոց: 
24 Գշ. ԳԿ. Լ օր Մե ծի Պա հոց: 
25 Դշ. ԴՁ. ԼԱ օր Մե ծի Պա հոց: 
26 Եշ. ԴԿ. ԼԲ օր Մե ծի Պա հոց: 
27 Ուր. ԱՁ. ԼԳ օր Մե ծի Պա հոց: 
28 † Շբ. ԱԿ. ԼԴ օր Մե ծի Պա հոց: Տօն է 

Սրբոյն Գ րի գո րի Լու սա ւոր չին մե րոյ 
սոս կա լի չար չա րա նացն եւ մտին ի Վի
րապն:  

29 †  Կիր. ԲՁ. Զ կիր. Քա ռաս նոր դա կան Պա
հոց ( Գալս տեան): 

30 Բշ. ԲԿ. ԼԶ օր Մե ծի Պա հոց: 
31 Գշ. ԳՁ. ԼԷ օր Մե ծի Պա հոց: 
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1  Դշ. ԳԿ. ԼԸ օր Մե ծի Պա հոց: 
2 Եշ. ԴՁ. ԼԹ օր Մե ծի Պա հոց: 
3 Ուր. ԴԿ. Խ օր Մե ծի Պա հոց: 
4  Շբ. ԱՁ. ԽԱ օր Մե ծի Պա հոց: Յի շա տակ 

Յա րու թեան Ղա զա րու: 
5 †  Կիր. ԱԿ. ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ: 

Յե րե կո յին` Դռն բա ցէք: 
6 Ա ւագ Բշ. ԲՁ. Պահք: 
7 Ա ւագ Գշ. ԲԿ. Պահք: Յի շա տակ տասն 

կու սա նացն: 
8 Ա ւագ Դշ. ԳՁ. Պահք: 
9 † Ա ւագ Եշ. ԳԿ. Պահք: Յի շա տակ վեր ջին 

ընթ րեաց Տեառն մե րոյ Յի սու սի Ք րիս
տո սի: 

Յերեկոյին`Ոտնլուայ: 
 10 Ա ւագ Ուր. ԴՁ. Պահք: Յի շա տակ չար չա

րա նաց եւ խա չե լու թեան Տեառն մե րոյ 
Յի սու սի Ք րիս տո սի: 

 11 † Ա ւագ Շբ. ԴԿ. Պահք: Ճ րա գա լոյց 
Ս. Զատ կի: 

Նա ւա կա տիք: 
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 12 †  Կիր. ԱՁ. Ս. ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՏԵԱՌՆ 
ՄԵՐՈՅ ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ:  
(ԶԱՏԻԿ):    

Ու տիք է մեզ մին չեւ ց Համ բար ձումն: 
 13 † Բշ. ԱԿ. Բ օր Ս. Զատ կի: 

ՅԻՇԱՏԱԿ ՄԵՌԵԼՈՑ: 
 14 Գշ. ԲՁ. Գ օր Ս. Զատ կի: 
 15 Դշ. ԲԿ. Դ օր Ս. Զատ կի:   
 16    Եշ. ԳՁ. Ե օր Ս. Զատ կի: 
17  Ուր. ԳԿ. Զ օր Ս. Զատ կի:  
18 Շբ. ԴՁ. Է օր Ս. Զատ կի: Յի շա տակ 

գլխատ ման Ս. Յով հան նու Մկրտ չի: 
19 †  Կիր. ԴԿ. Ը օր Ս. Զատ կի: Կրկ նա զա տիկ 

( Նոր Կիւ րա կէ): 
20 †  Բշ. ԱՁ. Թ օր Յի նանց: Տօն Ա ւետ ման 

Սր բոյ Կու սին:
21  Գշ. ԱԿ. Ժ օր Յի նանց: 
22 Դշ. ԲՁ. ԺԱ օր Յի նանց: 
23 Եշ. ԲԿ. ԺԲ օր Յի նանց: 
24 † Ուր. ԳՁ. ԺԳ օր Յի նանց: 
         

100րդ տա րե լից Մե ծի Ե ղեռ նի
բիւ րա ւոր նա հա տա կացն մե րոց

որք կա տա րե ցան յա մի 1915
յԱ րեւմ տեան Հա յաս տան: 
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25 Շբ. ԳԿ. ԺԴ օր Յի նանց: 
26 †  Կիր. ԴՁ. Գ կիր. Աշ խար հա մատ րան 

( Կա նաչ Կիւ րա կէ): 
27 Բշ. ԴԿ. ԺԶ օր Յի նանց: 
28  Գշ. ԱՁ. ԺԷ օր Յի նանց:  
29 Դշ. ԱԿ. ԺԸ օր Յի նանց: 
 30 Եշ. ԲՁ. ԺԹ օր Յի նանց: 
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ՄԱՅԻՍ

(31 0Ր)

1 Ուր. ԲԿ. Ի օր Յի նանց: 
2  Շբ. ԳՁ. ԻԱ օր Յի նանց: 
3 †  Կիր. ԳԿ. Դ կիր. ( Կար միր Կիւ րա կէ): 
4 Բշ. ԴՁ. ԻԳ օր Յի նանց: 
5 Գշ. ԴԿ. ԻԴ օր Յի նանց: 
6 Դշ. ԱՁ. ԻԵ օր Յի նանց: 
7 Եշ. ԱԿ. ԻԶ օր Յի նանց: 
8 Ուր. ԲՁ. ԻԷ օր Յի նանց: 
9 Շբ. ԲԿ. ԻԸ օր Յի նանց: 

Յի շա տակ զի նա ւո րաց, աշ խար հա զօ րաց
 եւ զօ րա վա րացն հա յոց, 

որք կա տա րե ցան 
ի Մե ծի Հայ րե նա կան պա տե րազ մին 

եւ յԱր ցա խեան գո յա մար տին
վասն հա ւա տոյ եւ հայ րե նեաց: 

Կա տա րի հո գե հան գիստ յե կե ղե ցիս  
Հա յաս տա նեայց: 

10 †  Կիր. ԳՁ. Ե կիր.: Տօն Ե րեւ ման Ս. Խա չի: 
11 Բշ. ԳԿ. Լ օր Յի նանց: 
12 Գշ. ԴՁ. ԼԱ օր Յի նանց: 
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13 Դշ. ԴԿ. ԼԲ օր Յի նանց: 
 14 Եշ. ԱՁ. ԼԳ օր Յի նանց:  
 15 Ուր. ԱԿ. ԼԴ օր Յի նանց: 
 16 Շբ. ԲՁ. ԼԵ օր Յի նանց: 
 17 †  Կիր. ԲԿ. Զ կիր.: 
18 Բշ. ԳՁ. ԼԷ օր Յի նանց: 
19 Գշ. ԳԿ. ԼԸ օր Յի նանց: 
20 Դշ. ԴՁ. ԼԹ օր Յի նանց: 
21 † Եշ. ԴԿ. Խ օր Յի նանց: ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՆ 

Ք րիս տո սի Աս տու ծոյ մե րոյ: 

ՅիշատակփոխադրութեանՀայրապետական
ԱթոռոյնԱմենայնՀայոց

իՍսոյիՍ. Էջմիածին,յամիՏեառն1441:

Տօնազգային:

ՀանդէսեւՄաղթանք
յԵկեղեցիսՀայաստանեայց: 

22 Ուր. ԱՁ. ԽԱ օր Յի նանց: 

Սկիզբնպահոց:

Յիշատակաշխարհազօրացեւ
զօրավարացնհայոց,

որքկատարեցանիհերոսամարտին
Սարդարապատի1918ամի,

վասնհաւատոյեւհայրենեաց:

Կատարիհոգեհանգիստյեկեղեցիս
Հայաստանեայց:
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23 Շբ. ԱԿ. ԽԲ օր Յի նանց: 
24 †  Կիր. ԲՁ. Է կիր. Երկ րորդ Ծաղ կա զարդ: 
25 Բշ. ԲԿ. ԽԴ օր Յի նանց: 
26 Գշ. ԳՁ. ԽԵ օր Յի նանց: 
27 Դշ. ԳԿ. ԽԶ օր Յի նանց: Պահք: 
28 Եշ. ԴՁ. ԽԷ օր Յի նանց: 

Ո գե կո չումն հռչակ ման Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թեան 1918 թ.: 

Կա տա րի Մաղ թանք գո հա բա նա կան  
յա մե նայն Ե կե ղե ցիս Հա յաս տա նեայց: 

29 Ուր. ԴԿ. ԽԸ օր Յի նանց: Պահք: 
30 Շբ. ԱՁ. ԽԹ օր Յի նանց: 

Լ րումն է կար գի տնօ րի նա կա նացն, 
յա րու թեան եւ ա ւե տա րա նացն: 

31 †  Կիր. ԱԿ. Ծ օր Յի նանց: ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏ 
Պեն տե կոս տէ ( Յիս նե րորդ օր ի Ս. Զատ
կէն): 

Բա րե կեն դան Ե ղիա կան պա հոց: 
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1 Բշ. ԲՁ. Բ օր Հո գե գալս տեան: Պահք: 
2 Գշ. ԲԿ. Գ օր Հո գե գալս տեան: Պահք: 
3 Դշ. ԳՁ. Դ օր Հո գե գալս տեան: Պահք: 
4 Եշ. ԳԿ. Ե օր Հո գե գալս տեան: Պահք: 
5 Ուր. ԴՁ. Զ օր Հո գե գալս տեան: Պահք: 
6  Շբ. ԴԿ. Է օր Հո գե գալս տեան:  
7 †  Կիր. ԱՁ. Ա կիր. զկնի Հո գե գալս տեան: 

Ս կիզբն Յա րու թեան Կիւ րա կէից: 
Յի շա տակ Ե ղիա յի մար գա րէին:  

8 Բշ. ԱԿ. Սր բոց կու սա նացն Հ ռիփ սի մեանց: 
 9 Գշ. ԲՁ. Սր բոց կու սա նացն Գա յիա

նեանց: 
 10 Դշ. ԲԿ. Պահք: 
 11 Եշ. ԳՁ. Տօն Սր բոցն Յով հան նու Կարա

պե տին եւ Ա թա նա գի նեայ ե պիս կոպո
սին: 

 12 Ուր. ԳԿ. Պահք: 
 13 †Շբ. ԴՁ. Սր բոյն Գ րի գո րի Լու սա ւոր չին 

մե րոյ ելն ի վի րա պէն: 
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 14 † Կիր. ԴԿ. Բ կիր. զկնի Հո գե գալս տեան: 

Տօն Կա թու ղի կէ Ս. Էջ միած նի:   
Զկ նի սրբոյ պա տա րա գի կա տա րի

մաղ թանք Ս. Էջ միած նի: 
 15 Բշ. ԱՁ. Սր բոց ման կանցն Բեթ ղե հէ մի 

եւ Ա կա կիո սի վկա յին, Մով կի մայ քա հա
նա յին եւ Կոտ րա տիո սի զի նա ւո րին: 

 16 Գշ. ԱԿ. Սր բոց կու սա նացն Նու նեայ եւ 
Մա նեայ: 

17 Դշ. ԲՁ. Պահք: 
18 Եշ. ԲԿ. Սր բոց իշ խա նացն Սա հա կայ եւ 

Յով սե փայ, սրբոց վկա յիցն Սարգ սի եւ 
Բա գո սի: 

19 Ուր. ԳՁ. Պահք: 
20 Շբ. ԳԿ. Սր բոյն Ներ սի սի Մե ծի Հայ

րապե տին մե րոյ եւ Խա դայ ե պիս կո պո
սին: 

21 †  Կիր. ԴՁ. Գ կիր. զկնի Հո գե գալս տեան: 

Բա րե կեն դան  
Սբ. Գ րի գոր Լու սա ւոր չի պա հոց,  

բայց տօնք լի նին: 
22 Բշ. ԴԿ. Պահք: Սր բոցն Ե պի փա նու Կիպ-

րաց ւոյն, Բա բե լայ հայ րա պե տին եւ ե րից 
ա շա կեր տաց նո րին: 

23 Գշ. ԱՁ. Պահք: Սր բոցն Կոս տան դիա նո
սի թա գա ւո րին եւ մօրն նո րա Հե ղի նեայ: 
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24 Դշ. ԱԿ. Պահք: 
25 Եշ. ԲՁ. Պահք: Սր բոցն Թէո դի տո նի Գա

ղա տաց ւոյն, Թա լի լեայ բժշկին եւ եօթն 
կու սա նացն, որք յԱն կիւ րիա կա տա րե
ցան: 

26 Ուր. ԲԿ. Պահք: 
27 † Շբ. ԳՁ. Գիւտ նշխա րաց Սր բոյն Գ րի գո

րի Լու սա ւոր չին մե րոյ: 
28 †  Կիր. ԳԿ. Դ կիր. զկնի Հո գե գալս տեան: 
29 Բշ. ԴՁ. Սր բոց վկա յիցն Ան տո նի նո սի, 

Թէո փի լո սի, Ա նիք տո սի եւ Փո տի նո սի:  
30 Գշ. ԴԿ. Սր բոցն Դա նիէ լի մար գա րէին եւ 

ե րից ման կանցն` Սեդ րա կայ, Մի սա քայ 
եւ Ա բեդ նա գո վի: 
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1 Դշ. ԱՁ. Պահք: 
2  Եշ. ԱԿ. Սր բոց թարգ ման չաց վար դապե

տացն մե րոց Սա հա կայ եւ Մես րով բայ: 
3 Ուր. ԲՁ. Պահք: 
4 Շբ. ԲԿ. Սր բոցն Տր դա տայ թա գա ւո րին 

մե րոյ, Աշ խէն տիկ նոջն եւ Խոս րո վի
դխտոյն: 

5 †  Կիր. ԳՁ. Ե կիր. զկնի Հո գե գալս տեան: 
Տօն գիւ տի տփոյ Սր բուհ ւոյ Աս տուա-
ծած նի: 

6 Բշ. ԳԿ. Սր բոցն Կա լիստ րա տո սի, քա
ռասուն եւ ինն վկա յիցն եւ Ղուն կիա նո սի 
քահա նա յին: 

7 Գշ. ԴՁ. Սր բոյն Զա քա րիա յի մար գա
րէին: 

8 Դշ. ԴԿ. Պահք: 
9 Եշ. ԱՁ. Սր բոյն Ե ղի սէի մար գա րէին: 
10 Ուր. ԱԿ. Պահք: 
11 Շբ. ԲՁ. Սր բոց եր կո տա սա նից ա ռա

քե լոցն Ք րիս տո սի եւ Սր բոյն Պօ ղո սի 
ե րեք տասա նե րորդ ա ռա քե լոյն: 
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12 † Կիր. ԲԿ. Զ կիր. զկնի Հո գե գալս տեան: 
Բա րե կեն դան Վար դա վա ռի պա հոց: 

13 Բշ. ԳՁ. Ա օր Վար դա վա ռի պա հոց: 
14 Գշ. ԳԿ. Բ օր Վար դա վա ռի պա հոց: 
15 Դշ. ԴՁ. Գ օր Վար դա վա ռի պա հոց: 
16 Եշ. ԴԿ. Դ օր Վար դա վա ռի պա հոց: 
17 Ուր. ԱՁ. Ե օր Վար դա վա ռի պա հոց: 
18 Շբ. ԱԿ. Յի շա տակ Տա պա նա կին հնոյ եւ 

տօն նո րոյս Սր բոյ Ե կե ղեց ւոյ: 
Նա ւա կա տիք: 

19 †  Կիր. ԲՁ. ՊԱՅԾԱՌԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆ 
ՏԵԱՌՆ ՄԵՐՈՅ ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ 
( Վար դա վառ): 

Մի ջոց ու տիքն հինգ շա բաթ է: 
20 † Բշ. ԲԿ. Բ օր Վար դա վա ռի: 

ՅԻՇԱՏԱԿ ՄԵՌԵԼՈՑ: 
21 Գշ. ԳՁ. Գ օր Վար դա վա ռի:  
22 Դշ. ԳԿ. Պահք: 
23  Եշ. ԴՁ. Սր բոյն Ե սա յեայ մար գա րէին:
24 Ուր. ԴԿ. Պահք: 
25 † Շբ. ԱՁ. Սր բոցն Թա դէո սի ա ռա քե լոյն 

մե րոյ եւ Սանդխ տոյ կու սին: 
26 †  Կիր. ԱԿ. Բ կիր. զկնի Վար դա վա ռի: 
27 Բշ. ԲՁ. Սր բոցն Կիպ րիա նո սի ե պիսկո

պո սին եւ քա ռա սուն եւ հինգ վկա յիցն, 
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սրբոց կու սա նացն Յուս տիա նեայ, Եւ
փիմեայ եւ Ք րիս տի նեայ: 

28 Գշ. ԲԿ. Սր բոցն Ա թա նա գի նեայ ե պիսկո
պո սին եւ տասն ա շա կեր տացն եւ հինգ 
վկա յիցն: 

29 Դշ. ԳՁ. Պահք: 
30 Եշ. ԳԿ. Սր բոց նա խա հարցն` Ա դա մայ, 

Ա բէ լի, Սե թայ, Ե նով սայ, Ե նով քայ, Նո
յի, Մել քի սե դե կի, Աբ րա հա մու, Ի սա հա
կայ, Յա կով բայ, Յով սե փայ, Մով սի սի, 
Ա հա րօնի, Ե ղիա զա րու, Յե սուայ, Սա
մուէ լի, Սամփ սո նի, Յեփ թա յեայ, Բա
րա կայ, Գեդէօ նի եւ այ լոց սրբոց նա խա
հարցն: 

31 Ուր. ԴՁ. Պահք: 
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1 Շբ. ԴԿ. Սր բոց որդ ւոց եւ թո ռանց 
Սրբոյն Գ րի գո րի Լու սա ւոր չին մե րոյ` 
Ա րիս տա կի սի, Վր թա նի սի, Յուս կանն, 
Գ րի գո րի սի եւ Դա նիէ լի: 

2 †  Կիր. ԱՁ. Գ կիր. զկնի Վար դա վա ռի:  
3 Բշ. ԱԿ. Սր բոց Մա կա բա յեց ւոցն` Ե ղիա-

զա րու քա հա նա յին, Շա մու նեայ եւ եօթն 
որդ ւոց նո րին: 

4 Գշ. ԲՁ. Սր բոց եր կո տա սան մար գա
րէիցն` Ով սեայ, Ա մով սայ, Մի քիայ, Յո
վե լայ, Աբ դիու, Նա ւու մայ, Ամ բա կու մայ, 
Յով նանու, Սո փո նեայ, Ան գեայ, Զա քա
րեայ եւ Մա ղա քեայ:   

5 Դշ. ԲԿ. Պահք: 
6 Եշ. ԳՁ. Սր բոցն Սո փիայ եւ ե րից դստե

րացն` Պիս տո սի, Էլ պի սի եւ Ա գա պի: 
7 Ուր. ԳԿ. Պահք: 
8 Շբ. ԴՁ. Սր բոցն Թէո դո սի թա գա ւո րին 

եւ ման կանցն Ե փե սո սի:   
9 †  Կիր. ԴԿ. Դ կիր. զկնի Վար դա վա ռի: 



 ՕԳՈՍՏՈՍ 209

10 Բշ. ԱՁ. Սր բոցն Կի րա կո սի եւ Յօ ղի տա
յի, Գոր դիո սի, Պօ ղիք տո սի եւ Գ րի գո րի
սի:  

11 Գշ. ԱԿ. Սր բոյն Վա հա նայ Գողթ նաց ւոյն 
եւ սր բոցն Եւ գի նեայ կու սին եւ հօրն նո
րա Փի լիպ պո սի եւ մօրն Կ ղօ դիայ եւ  եր
կուց եղ բարցն Սեր գեայ եւ Ա պի տո նի եւ  
եր կուց ներ քի նեացն:  

12 Դշ. ԲՁ. Պահք: 
13  Եշ. ԲԿ. Սր բոցն Տ րի փո նի, Պար սա մայ եւ 

Ո նոփ րիո սի ճգնա ւո րացն:  
14 Ուր. ԳՁ. Պահք: 
15 Շբ. ԳԿ. Սր բոց հայ րա պե տացն Ա թա նա

սի եւ Կիւր ղի  եւ  Գ րի գո րի Աս տուածա
բա նին:  

16 †  Կիր. ԴՁ. Ե կիր. զկնի Վար դա վա ռի: 
17 Բշ. ԴԿ.  Սր բոցն Եւ գի նէո սի, Մա կա րիո

սի, Վա ղե րիո սի, Կան դի տո սի եւ Ա կիւ
ղա սայ:  

18 Գշ. ԱՁ.  Սր բոցն Անդ րէի զօ րա վա րին եւ 
բա նա կի նո րին, Կա լի նի կո սի եւ Դո մե
տեայ վկա յիցն: 

19  Դշ. ԱԿ. Պահք: 
20 Եշ. ԲՁ.  Սր բոցն Անդ րիա նո սի եւ կնոջ 

նո րա Ա նա տօ լայ, Թէո դո րո սի եւ Ե լեւ
թիւ րո սի վկա յիցն:   

21 Ուր. ԲԿ. Պահք: 
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22 Շբ. ԳՁ.  Ե փե սո սի Ս. Ժո ղո վոյն եր կու 
հա րիւր հայ րա պե տացն (431 թ.):  

23 †  Կիր. ԳԿ. Զ կիր. զկնի Վար դա վա ռի: 
Բա րե կեն դան Ս. Աս տուա ծած նի պա հոց: 

24 Բշ. ԴՁ. Ա օր Աս տուա ծած նի պա հոց:  
25 Գշ. ԴԿ. Բ օր Աս տուա ծած նի պա հոց: 
26 Դշ. ԱՁ. Գ օր Աս տուա ծած նի պա հոց: 
27 Եշ. ԱԿ. Դ օր Աս տուա ծած նի պա հոց: 
28 Ուր. ԲՁ. Ե օր Աս տուա ծած նի պա հոց: 
29  Շբ. ԲԿ. Տօն Շո ղա կա թի Ս. Էջ միած նի 

ըստ տես լեան Սր բոյն Գ րի գո րի Լու սա
ւոր չին: 

Նա ւա կա տիք: 

30 †  Կիր. ԳՁ. ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆ ՍՈՒՐԲ 
ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ: 

Մի ջոց ու տիքն ե րէք շա բաթ է: 
31 † Բշ. ԳԿ. Բ օր Վե րա փոխ ման: 

ՅԻՇԱՏԱԿ ՄԵՌԵԼՈՑ: 
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(30 0Ր)
 
1 Գշ. ԴՁ. Գ օր Վե րա փոխ ման: 
2 Դշ. ԴԿ. Դ օր Վե րա փոխ ման: 
3 Եշ. ԱՁ. Ե օր Վե րա փոխ ման: 
4 Ուր. ԱԿ. Զ օր Վե րա փոխ ման: 
5 Շբ. ԲՁ. Է օր Վե րա փոխ ման: 
6  †  Կիր. ԲԿ. Բ կիր. զկնի Վե րա փոխ ման: 
7 Բշ. ԳՁ. Թ օր Վե րա փոխ ման: 
8 Գշ. ԳԿ. Սր բոցն Յո վա կի մայ եւ Ան նա յի, 

ծնո ղաց Ս. Աս տուա ծած նի եւ Կա նանցն 
Իւ ղա բե րից: 

9 Դշ. ԴՁ. Պահք: 
10 Եշ. ԴԿ. Սր բոյն Ե րե միա յի մար գա րէին: 
11 Ուր. ԱՁ. Պահք:  
12 Շբ. ԱԿ. Սր բոց ա ռա քե լոցն Թով մա յի, 

Յա կո բայ եւ Շ մա ւո նի: 
13 †  Կիր. ԲՁ. Գ կիր. զկնի Վե րա փոխ ման: 

Տօն գիւ տի գօտ ւոյ Սր բուհ ւոյ Աս տուա-
ծած նի: 

14 Բշ. ԲԿ. Սր բոյն Ս տե փան նո սի Ուլ նեց
ւոյն եւ սրբոց վկա յիցն Գո հա րի նեայ, 
Ծա մի դէ սի, Տու քի կո սի եւ Ռա տի կո սի: 
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15 Գշ. ԳՁ. Սր բոց մար գա րէիցն Ե զե կիէ լի, 
Եզ րի եւ Զա քա րիա յի` հօրն Յով հան նու 
Մկրտ չի: 

16 Դշ. ԳԿ. Պահք: 
17 Եշ. ԴՁ. Սր բոցն Յով հան նու Կա րա պե

տին եւ Յո բայ ար դա րոյն: 
18 Ուր. ԴԿ. Պահք: 
19 Շբ. ԱՁ. Նի կիոյ Սուրբ Ժո ղո վոյն ե րեք 

հա րիւր եւ ու թու տասն Հայ րա պե տացն 
(325 թ.): 

20 †  Կիր. ԱԿ. Դ կիր. զկնի Վե րա փոխ ման:  

Բա րե կեն դան Ս. Խա չի պա հոց: 
21 † Բշ. ԲՁ. Ա օր Ս. Խա չի պա հոց: Տօն 

Ծննդեան Սուրբ Աս տուա ծած նին ի յԱն
նա յէ: 

                               
Տօն ան կա խու թեան: 

Կա տա րի մաղ թանք հան րա պե տական
յե կե ղե ցիս Հա յաս տա նեայց: 

22  Գշ. ԲԿ. Բ օր Ս. Խա չի պա հոց:  
23  Դշ. ԳՁ. Գ օր Ս. Խա չի պա հոց:  
24 Եշ. ԳԿ. Դ օր Ս. Խա չի պա հոց: 
25 Ուր. ԴՁ. Ե օր Ս. Խա չի պա հոց: 
26 Շբ. ԴԿ. Տօն Սր բոյ Ե կե ղեց ւոյ ի նա

ւակա տիս Սր բոյ Խա չին: 
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Նա ւա կա տիք: 
27 †  Կիր. ԱՁ. ԽԱՉՎԵՐԱՑ: 
28 † Բշ. ԱԿ. Տօն է Ս. Խա չի: 

ՅԻՇԱՏԱԿ ՄԵՌԵԼՈՑ: 

29 Գշ. ԲՁ. Տօն է Ս. Ե կե ղեց ւոյ: 
30 Դշ. ԲԿ. Տօն է Ս. Ե կե ղեց ւոյ: 
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(31 0Ր)

1 Եշ. ԳՁ. Տօն է Ս. Ե կե ղեց ւոյ: 
2 Ուր. ԳԿ. Տօն է Ս. Խա չի: 
3 Շբ. ԴՁ. Տօն է Ս. Խա չի: 
4 †   Կիր. ԴԿ. Բ կիր. զկնի Ս. Խա չի: 

Բա րե կեն դան Վա րա գայ Սր բոյ Խա չի: 
5 Բշ. ԱՁ. Պահք: Սր բոցն Մա մա սայ, Փի

լիկ տի մո նի եւ Սի մէօ նի Սիւ նա կեց ւոյն: 
6 Գշ. ԱԿ. Պահք: Սր բոց կու սա նացն 

Փեփրո նեայ, Մա րիա նեայ եւ Շու շա նայ` 
դստերն Մե ծին Վար դա նայ: 

7 Դշ. ԲՁ. Պահք: 
8 Եշ. ԲԿ. Պահք: Սր բոց հայ րա պե տացն 

Բա րա ղա մու, Ան թի մո սի եւ Ե րա նո սի: 
9 Ուր. ԳՁ. Պահք: 
10 Շբ. ԳԿ. Սր բոցն Գէոր գայ զօ րա վա րին, 

Ա դոկ տո սի եւ Ռո մա նո սի եր գե ցո ղին: 
11 †  Կիր. ԴՁ. Գ կիր. զկնի Ս. Խա չին: Տօն է 

Վա րա գայ Սր բոյ Խա չի: 
12 Բշ. ԴԿ. Սր բոյն Դաւ թի Դւ նեց ւոյն եւ 

սրբոց վկա յիցն` Ղամ բէո սի եւ Ղամ բէուհ
ւոյն: 
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13 Գշ. ԱՁ. Սր բոցն Եւս տա թէո սի եւ կնոջ 
նո րա Թէո փիս տեայ եւ եր կուց որդ ւոցն 
եւ սրբոց կու սա նացն Եր մո նեայ եւ Նեք
տա րի նեայ: 

14 Դշ. ԱԿ. Պահք: 
15 Եշ. ԲՁ. Սր բոց իշ խա նացն Սա հա կայ եւ 

Հա մա զաս պայ: 
16 Ուր. ԲԿ. Պահք: 
17 Շբ. ԳՁ. Սր բոցն եօ թա նաս նից եւ եր կուց 

ա շա կեր տացն Ք րիս տո սի: 
18 †  Կիր. ԳԿ. Դ կիր. զկնի Ս. Խա չի:  
19 Բշ. ԴՁ. Սր բոցն Փո կա սու հայ րա պե տին 

եւ Ե րա նո սի հե տե ւո ղին ա ռա քե լոցն: 
20 Գշ. ԴԿ. Սր բոց կու սա նացն Թեկ ղի, 

Վառ վա ռեայ եւ Պե ղի գեայ: 
21 Դշ. ԱՁ. Պահք: 
22 Եշ. ԱԿ. Սր բոցն Պան դա լէո նի բժշկին, 

Եր մո ղեայ քա հա նա յին եւ Եւպ րաք սեայ 
կու սին: 

23 Ուր. ԲՁ. Պահք: 
24 Շբ. ԲԿ. Սր բոց թարգ ման չաց վար դապե

տացն մե րոց` Մես րով բայ, Ե ղի շէի, Մով
սի սի Քեր թո ղին, Դաւ թի Ան յաղթ փի
լի սո փա յին, Գ րի գո րի Նա րե կաց ւոյն եւ 
Ներ սի սի Կ լա յեց ւոյն: 

Տօն ազ գա յին եւ ե կե ղե ցա կան`
ի յի շա տակ գիւ տի նշա նագ րացն հա յոց եւ
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թարգ մա նու թեանն Սուրբ Գ րոց: 
25 †  Կիր. ԳՁ. Ե կիր. զկնի Ս. Խա չի:  
26 Բշ. ԳԿ. Գիւտ նշխա րաց սրբոյն Գ րի գո

րի սի Ա ղուա նից կա թո ղի կո սին եւ սրբոց 
հարցն` Թաթ լոյ, Վա րո սի, Թու մա սու, 
Ան տօ նի, Կ րօ նի դեայ եւ եօթն խո տա ճա
րա կացն, որք յԻն նակ նեայ վանսն կա
տա րե ցան: 

27 Գշ. ԴՁ. Սր բոց ա ռա քե լոցն` Ա նա նիա
յի, Մատ թէի, Բառ նա բայ, Փի լիպ պո սի, 
Յովհան նու, Շի ղա յի եւ Սիւ ղիա նո սի: 

28 Դշ. ԴԿ. Պահք: 
29 Եշ. ԱՁ. Սր բոցն Դիո նէ սիո սի Ա րիս պա-

գաց ւոյն եւ ա ռա քե լոցն Տի մո թէո սի եւ 
Տի տո սի: 

30 Ուր. ԱԿ. Պահք: 
31 † Շ բ. ԲՁ. Սր բոց ա ւե տա րան չացն` Մատ-

թէո սի, Մար կո սի, Ղու կա սու եւ Յով հան
նու: 



 2015 217

ՆՈՅԵՄԲԵՐ
(30 0Ր)

1 †  Կիր. ԲԿ. Զ կիր. զկնի Ս. Խա չի: 

 Վեշտա սա նե րորդ տա րե դարձ օծ ման
Տ. Տ. ԳԱՐԵԳՆԻ Բ

Ծայ րա գոյն Պատ րիար քի
եւ Սր բազ նա գոյն Կա թո ղի կո սի

Ա մե նայն Հա յոց: 
Զկ նի Սր բոյ Պա տա րա գի կա տա րի

Մաղ թանք Հայ րա պե տա կան
յա մե նայն Ե կե ղե ցիս Հա յաս տա նեայց: 

2 Բշ. ԳՁ. Սր բոցն Ղուն կիա նո սի հա րիւրա
պե տին, որ հա ւա տաց ի խա չե լու թիւնն 
Ք րիս տո սի եւ Յով սե փայ Աս տուա ծա-
հօրն, Յով սե փայ Ա րե մա թաց ւոյն եւ բա
րե կա մին Ք րիս տո սի Ղա զա րու եւ քերցն 
նո րա Մար թա յի եւ Մա րիա մու: 

3 Գշ. ԳԿ. Սր բոցն Թէո դի տո նի քա հա նա
յին, Զե նո նի զի նա ւո րին, Մա կա րայ, Եւ
դոք սեայ եւ Ռա մե լայ: 

4 Դշ. ԴՁ. Պահք: 
5 Եշ. ԴԿ. Սր բոց Խա րի թեանցն եւ սրբոց 

վկա յիցն Ար տե մեայ եւ Ք րիս տա փո րի, 
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եր կուց կա նանցն Կա լի նի կեայ եւ Ա կիւլի
նեայ: 

6 Ուր. ԱՁ. Պահք: 
7 Շբ. ԱԿ. Սր բոց եր կո տա սա նից վար

դապե տացն` Ռե թէո սի, Դիո նէ սիո սի, 
Սեղ բեստրո սի, Ա թա նա սի, Կիւր ղի Ե րու
սա ղէ մաց ւոյն, Եփ րե մի Խու րին Ա սոր ւոյ, 
Բարս ղի Կե սարաց ւոյն, Գ րի գո րի Նիւ
սաց ւոյն, Գ րի գո րի Աս տուա ծա բա նին, 
Ե պի փա նու Կիպ րացւոյն, Յով հան նու 
Ոս կե բե րա նին եւ Կիւր ղի Ա ղէք սանդ
րաց ւոյն: 

8 †  Կիր. ԲՁ. Է կիր. զկնի Ս. Խա չի:  Գիւտ 
Ս. Խա չի: 

9 Բշ. ԲԿ. Սր բոցն Ա նաս տա սայ քա հա նա
յին, Վա րո սի, Թէո դո րի տեայ եւ որդ ւոց 
նո րա եւ որք ընդ նմա կա տա րե ցան: 

10 Գշ. ԳՁ. Սր բոցն Հի պի րի քեանցն, որք 
ի Սա մու սատ կա տա րե ցան, եւ սր բոցն 
Սե ւեռիա նո սի Սե բաս տաց ւոյն, Բա բե լայ 
ծե րոյն եւ ութ սուն եւ չո րից ա շա կեր տաց 
նո րին: 

11 Դշ. ԳԿ. Պահք:  
12 Եշ. ԴՁ. Սր բոյն Յով հան նու Ոս կե բե րան 

Հայ րա պե տին:  
13 Ուր. ԴԿ. Պահք: 
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14 † Շբ. ԱՁ. Տօն ա մե նայն սրբոց` հնոց եւ նո
րոց, յայ տից եւ  ան յայ տից:    

15 †  Կիր. ԱԿ. Ը կիր. զկնի Ս. Խա չի: 
16 Բշ. ԲՁ. Սր բոցն Ս տե փան նո սի Հ ռով մայ 

Հայ րա պե տին եւ քա հա նա յիցն, սար կա
ւագացն եւ ժո ղովր դոցն: 

17 Գշ. ԲԿ. Սր բոցն Ա կիփ սի մեայ ե պիս
կոպո սին, Յով սե փայ քա հա նա յին, Ա յի
թա լայ սար կա ւա գին եւ Պ ղա տո նի վկա
յին: 

18 Դշ. ԳՁ. Պահք: 
19 Եշ. ԳԿ. Սր բոց հայ րա պե տացն` Մետ

րոփա նո սի, Ա ղէք սանդ րո սի, Պօ ղո սի 
խոս տովա նո ղին եւ սրբոց նօ տա րացն 
Մար կիա նո սի եւ Մար տի րո նի: 

20 Ուր. ԴՁ. Պահք: 
21 † Շբ. ԴԿ. Սր բոց հրեշ տա կա պե տացն` 

Գաբ րիէ լի, Մի քա յէ լի եւ ա մե նայն երկ
նա յին զօ րացն: 

22 †  Կիր. ԱՁ. Թ կիր. զկնի Ս. Խա չի:  
23 Բշ. ԱԿ. Սր բոցն Մե լի տո սի Ան տիո քայ 

հայ րա պե տին, Մի նա սայ Ե գիպ տաց ւոյն, 
միւս Մե լի տո սի ե պիս կո պո սին, Բու րայ 
քա հա նա յին եւ Շի նու սար կա ւա գին: 

24 Գշ. ԲՁ. Սր բոցն Դե մետ րեայ վկա յին եւ 
Բա սի լիս կո սի քա հա նա յին: 

25 Դշ. ԲԿ. Պահք: 
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26 Եշ. ԳՁ. Սր բոցն Գու րիա սայ, Սա մու նա
սայ, Ա բի բայ սար կա ւա գին, Ռո մա նո սի 
միայ նակեց ւոյն, Ման կանն Խոս տո վա
նո ղին եւ Հիւ սի քո սի զի նա ւո րին: 

27 Ուր. ԳԿ. Պահք: 
28 Շբ. ԴՁ. Սր բոց ա ռա քե լոցն Անդ րէի եւ 

Փի լիպ պո սի: 
29 †  Կիր. ԴԿ. Ժ կիր. զկնի Ս. Խա չի: 
                                                                    

Բա րե կեն դան Յիս նա կի պա հոց: 

30       Բշ. ԱՁ. Ա օր Յիս նա կի պա հոց:  
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(31 0Ր)

1  Գշ. ԱԿ. Բ օր Յիս նա կի պա հոց:  
2  Դշ. ԲՁ. Գ օր Յիս նա կի պա հոց:  
3   Եշ. ԲԿ. Դ օր Յիս նա կի պա հոց:   
4 †  Ուր. ԳՁ. Ե օր Յիս նա կի պա հոց: Ըն ծա

յումն Ս. Աս տուա ծած նի ե րից ա մաց ի 
Տա ճարն:

5  Շբ. ԳԿ. Սր բոցն Գ րի գո րի Ս քան չե լա
գործ հայ րա պե տին, Նի կո ղա յո սի հայ
րա պե տին եւ Միւ ռո նայ ե պիս կո պո
սին:  

6 †  Կիր. ԴՁ. Ա կիր. Յիս նա կի:  
7 Բշ. ԴԿ. Սր բոց կու սա նացն Յու լիա նեայ 

եւ Վա սի լուհ ւոյ, Սր բոցն Աբ րա հա մու, 
Խո րե նայ եւ ա նար ծաթ բժշկացն` Կոզ
մա յի եւ Դա միանո սի եւ Աս տուա ծատ րոյ 
վկա յին:

8 Գշ. ԱՁ. Սր բոցն Ղուն կիա նո սի քա հա
նային, Տա րագ րո սի, Պ րօ պո սի, Անդ րո
նի կո սի, Ո նե սի մեայ եւ այ լոց ա շա կեր
տացն սրբոյն Պօ ղո սի: 

9 Դշ. ԱԿ. Պահք: 
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10 Եշ. ԲՁ. Սր բոցն Կ ղե մայ հայ րա պե տին եւ 
Բա գա րա տայ Տո ռո մե նոյ ե պիս կո պո սին: 

11 Ուր. ԲԿ. Պահք: 
12 † Շբ. ԳՁ. Տօն սրբոց ա ռա քե լոցն եւ ա ռա

ջին լու սա ւոր չացն մե րոց Թա դէո սի եւ 
Բար դու ղիմէո սի: 

13 †  Կիր. ԳԿ. Բ կիր. Յիս նա կի: 
14 Բշ. ԴՁ. Սր բոցն Գե նա րիո սի ե պիս կո պո

սին եւ Մեր կե րիո սի զի նա ւո րին, Յա կով
կայ եւ Ի րա ւա փա ռայ: 

15 Գշ. ԴԿ. Սր բոցն Կուռ նէ լիո սի հա րիւ րա
պե տին, Շ մա ւօ նի` ազ գա կա նին Ք րիս
տո սի, որ խա չե ցաւ յԵ րու սա ղէմ, Պօղի
կար պո սի` հայ րա պե տին Զ միւռ նիոյ եւ 
վկա յիցն, որք յԱ րե ւելս կա տա րե ցան: 

16 Դշ. ԱՁ. Պահք: 
17  Եշ. ԱԿ. Սր բոց հարցն ե գիպ տաց ւոց` Պօ

ղո սի, Պօ ղայ, Մա կա րայ, Ե ւագրի, Յով-
հան նու Գբ նեց ւոյն, Յով հան նու Կար
ճահա սա կին, Նե ղո սի, Ար սէ նի, Սի սիա
նու, Դա նիէ լի, Ս րա պիո նի, Մա կա րիո սի, 
Պի մէ նի եւ այ լոց սրբոց հարցն: 

18 Ուր. ԲՁ. Պահք: 
19  Շբ. ԲԿ. Սր բոյն Նի կո ղա յո սի Զ միւռ նաց

ւոյ սքան չե լա գործ հայ րա պե տին: 
20 †  Կիր. ԳՁ. Գ կիր. Յիս նա կի:  

Բա րե կեն դան Ս. Յա կով բայ պա հոց: 



21   Բշ. ԳԿ. Պահք: Սր բոցն Մի նա սայ, Եր
մո գի նեայ, Գ րա բո սի եւ կա մա ւոր աղ քա
տացն` Յով հան նու եւ Ա լէք սիա նո սի:   

22 † Գշ. ԴՁ. Պահք: Յ ղու թիւն Ս. Աս տուա-
ծած նի ի յԱն նա յէ:

23  Դշ. ԴԿ. Պահք:  
24 Եշ. ԱՁ. Պահք: Սր բոցն Եւստ րա տիո սի, 

Օգ սեն տիո սի, Եւ գի նէո սի, Ով րես տէ սի 
եւ Մար դա րիո սի: 

25 Ուր. ԱԿ. Պահք: 
26 Շբ. ԲՁ. Սր բոցն Յա կով բայ Մծբ նայ հայ

րապե տին, Մա րու գէի ճգնա ւո րին եւ Մե
լի տո սի ե պիս կո պո սին: 

27 †  Կիր. ԲԿ. Դ. կիր Յիս նա կի: 
28  Բշ. ԳՁ. Սր բոց հայ րա պե տացն Իգ նա

տիո սի, Ադ դէի եւ Մա րու թա յի ե պիս կո
պո սին: 

29  Գշ. ԳԿ. Սր բոցն Թէո պոմ պայ ե պիս կո
պո սին, Թէով նայ վկա յին եւ չո րից զի
նա ւո րացն` Բա սո սի, Եւ սե բի, Տի գի եւ 
Բա սի լի դեայ: 

30  Դշ. ԴՁ. Պահք:  
31  Եշ. ԴԿ. Սր բոց կու սա նացն Ին դո սի, 

Դոմ նա յի եւ Գ ղե րի կո սի քա հա նա յին եւ  
եր կուց բիւ րոցն, որք այ րե ցան յե կե ղե
ցին Նի կօ մի դաց ւոց:  

____________
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ՀԱՅՐԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆ 
ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ

Ծայ րա գոյն Պատ րիարք եւ Սր բազ նա գոյն  
Կա թո ղի կոս Ա մե նայն Հա յոց

Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ Բ

Ծնեալ յՈսկեհատ ( Հայաստան) 1951,
ձեռնադրեալ եւ վեղար առեալ` 1972, եպիսկոպոս` 

1983, ընտրեալ Կաթողիկոս` ի 27-ն հոկտեմբերի 

1999,  օծեալ` ի 4-ն նոյեմբերի 1999: 

Կա թո ղի կո սու թիւն
Մե ծի Տանն Կի լի կիոյ

Կա թո ղի կոս
Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. ԱՐԱՄ Ա

ԾնեալիԲէյրութ1947,
ձեռնադրեալեւվեղարառեալ`1968,եպիսկոպոս`

1980,ընտրեալԿաթողիկոս`ի28-նյունիսի1995,
օծեալ`ի1-նյուլիսի1995:



Պատ րիար քու թիւն Հա յոց
Ս. Ե րու սա ղէ մի

Պատ րիարք

ԱՄԵՆԱՊԱՏԻՒ Տ. ՆՈՒՐՀԱՆ
 ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ

Ծնեալ ի Հալէպ 1948, ձեռնադրեալ եւ վեղար 
առեալ` 1971, եպիսկոպոս` 1999,

ընտրեալ պատրիարք` 2013: 

Պատ րիար քու թիւն Հա յոց
Կոս տանդ նու պոլ սոյ

 
Պատ րիարք

ԱՄԵՆԱՊԱՏԻՒ Տ. ՄԵՍՐՈՊ
ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՄՈՒԹԱՖԵԱՆ

Ծնեալ ի Կ. Պոլիս 1956, ձեռնադրեալ եւ վեղար 
առեալ` 1979, եպիսկոպոս` 1986, 

ընտրեալ պատրիարք` 1998:
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ՄԻԱԲԱՆՔ 
ՄԱՅՐ ԱԹՈՌՈՅ ՍՐԲՈՅ ԷՋՄԻԱԾՆԻ

ԵՊԻՍԿՈՊՈՍՈՒՆՔ

1. Տ.  Վա չէ ար քե պիս կո պոս Յով սէ փեան, ծնեալ
իԲէյրութ1930,ձեռնադրեալեւվեղարառեալ`
1951,եպիսկոպոս`1967:

2. Տ.  Գիւտ ար քե պիս կո պոս Նագ գա շեան, ծնեալ
ի Հալէպ 1933, ձեռնադրեալ եւ վեղար առեալ
1955,եպիսկոպոս1973:

3. Տ. Ա րիս ար քե պիս կո պոս Շիր վա նեան, ծնեալ
իՀայֆա1934,ձեռնադրեալեւվեղարառեալ`
1957,եպիսկոպոս`1974:

4. Տ.  Դա ւիթ ար քե պիս կո պոս Սա հա կեան, ծնեալ
յԵրուսաղէմ 1935, ձեռնադրեալ եւ վեղար
առեալ`1957,եպիսկոպոս`1976:

5. Տ. Ե ղի շէ ար քե պիս կո պոս Կի զի րեան, ծնեալ
ի Դամասկոս 1926, ձեռնադրեալ եւ վեղար
առեալ`1947,եպիսկոպոս`1982:

6. Տ. Ոս կան ար քե պիս կո պոս Գալ փա քեան, ծնեալ
իԲէյրութ1941,ձեռնադրեալեւվեղարառեալ`
1965,եպիսկոպոս`1982:

7. Տ.  Նոր վան ար քե պիս կո պոս Զա քա րեան,ծնեալ
իԲէյրութ1940,ձեռնադրեալեւվեղարառեալ`
1968,եպիսկոպոս`1982:

8. Տ. Ա ւագ ար քե պիս կո պոս Ա սա տու րեան, ծնեալ
իԲաղդադ1942,ձեռնադրեալեւվեղարառեալ`
1977,եպիսկոպոս`1982:
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9. Տ. Գ րի գո րիս ար քե պիս կո պոս Բու նիա թեան, 
ծնեալ յԷջմիածին1946,ձեռնադրեալեւվեղար
առեալ`1969,եպիսկոպոս`1983:

10. Տ.  Տա թեւ ար քե պիս կո պոս Ղա րի բեան, ծնեալ
իՀալէպ1937,ձեռնադրեալեւվեղարառեալ`
1963,եպիսկոպոս`1984:

11. Տ. Մես րոպ ար քե պիս կո պոս Գ րի գո րեան,
ծնեալ ի Հալէպ 1932, ձեռնադրեալ եւ վեղար
առեալ`1953,եպիսկոպոս`1986:

12. Տ.  Վա հան ար քե պիս կո պոս Թօ փա լեան, ծնեալ
իԲէյրութ1940,ձեռնադրեալեւվեղարառեալ`
1963,եպիսկոպոս`1988:

13. Տ.  Սե ւան ար քե պիս կո պոս Ղա րի բեան, ծնեալ
իԲէյրութ1940,ձեռնադրեալեւվեղարառեալ`
1968,եպիսկոպոս`1988:

14. Տ.  Պար գեւ ար քե պիս կո պոս Մար տի րո սեան,
ծնեալ ի Սումգայիթ 1954, ձեռնադրեալ եւ վե
ղարառեալ`1985,եպիսկոպոս`1988:

15. Տ.  Գի սակ ար քե պիս կո պոս Մու րա դեան,ծնեալ
իՀալէպ1951,ձեռնադրեալեւվեղարառեալ`
1971,եպիսկոպոս`1990:

16. Տ. Խա ժակ ար քե պիս կո պոս Պար սա մեան, 
ծնեալ յԱրաբկիր 1951, ձեռնադրեալ եւ վեղար
առեալ`1971,եպիսկոպոս`1990:

17. Տ.  Յա կոբ ար քե պիս կո պոս Գլն ճեան, ծնեալ
իՔեսապ1955,ձեռնադրեալեւվեղարառեալ`
1976,եպիսկոպոս`1990:
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18. Տ.  Յով նան ար քե պիս կո պոս Տէր տէ րեան, ծնեալ
իԲէյրութ1957,ձեռնադրեալեւվեղարառեալ`
1980,եպիսկոպոս`1990:

19. Տ.  Գա րե գին ար քե պիս կո պոս Բէք չեան, ծնեալ
իԿ.Պոլիս1942,ձեռնադրեալեւվեղարառեալ`
1965,եպիսկոպոս`1992:

20. Տ  Վի գէն ար քե պիս կո պոս Այ քա զեան, ծնեալ
իՍղէրդ1952,ձեռնադրեալեւվեղարառեալ`
1971,եպիսկոպոս`1992:

21. Տ. Եզ նիկ ար քե պիս կո պոս Պետ րո սեան, ծնեալ
իԹբիլիսի1955,ձեռնադրեալեւվեղարառեալ`
1973,եպիսկոպոս`1997:

22. Տ.  Սե պուհ ար քե պիս կո պոս Չուլ ջեան, ծնեալ
ի Մալաթիա 1959, ձեռնադրեալ եւ վեղար
առեալ`1987,եպիսկոպոս`1997:

23. Տ.  Նա ւա սարդ ար քե պիս կո պոս Կ ճո յեան,ծնեալ
յԵրեւան 1957, ձեռնադրեալ եւ վեղար առեալ
`1987,եպիսկոպոս`1997:

24. Տ. Աբ րա համ ար քե պիս կո պոս Մկրտ չեան,
ծնեալ յԵղեգնաձոր 1961, ձեռնադրեալ եւ վե
ղարառեալ`1987,եպիսկոպոս`1997:

25. Տ.  Նա թան ար քե պիս կո պոս Յով հան նի սեան,
ծնեալ յԵրեւան 1955, ձեռնադրեալ եւ վեղար
առեալ`1988,եպիսկոպոս`1997:

26. Տ. Ա ռա քել ար քե պիս կո պոս Քա րա մեան,ծնեալ
յԵրանոս1963,ձեռնադրեալեւվեղարառեալ`
1989,եպիսկոպոս`1997:



   229

27. Տ. Ա րամ ար քե պիս կո պոս Ա թե շեան, ծնեալ
իՏիգրանակերտ1954,ձեռնադրեալեւվեղար
առեալ`1976,եպիսկոպոս`1999:

28. Տ.  Փա ռէն ար քե պիս կո պոս Ա ւե տի քեան,ծնեալ
իԲէյրութ1939,ձեռնադրեալեւվեղարառեալ`
1960,եպիսկոպոս`2000:

29. Տ. Եզ րաս ար քե պիս կո պոս Ներ սի սեան, ծնեալ
յՈսկեհատ 1959, ձեռնադրեալ եւ վեղար
առեալ`1985,եպիսկոպոս`2001:

30. Տ.  Նա րեկ ե պիս կո պոս Շա քա րեան, ծնեալ
ի Դամասկոս 1932, ձեռնադրեալ եւ վեղար
առեալ`1962,եպիսկոպոս`1973:

31. Տ.  Տա րօն ե պիս կո պոս Ճէ րէ ճեան, ծնեալ
իԲէյրութ1937,ձեռնադրեալեւվեղարառեալ`
1963,եպիսկոպոս`1992:

32. Տ.  Սիօն ե պիս կո պոս Ա դա մեան, ծնեալ
յԱբադան1963,ձեռնադրեալեւվեղարառեալ`
1987,եպիսկոպոս`2001:

33. Տ.  Մի քա յէլ ե պիս կո պոս Ա ջա պա հեան, ծնեալ
իԳիւմրի1963,ձեռնադրեալեւվեղարառեալ`
1988,եպիսկոպոս`2001:

34. Տ.  Մով սէս ե պիս կո պոս Մով սի սեան, ծնեալ
ի Գողթ 1964, ձեռնադրեալ եւ վեղար առեալ`
1991,եպիսկոպոս`2001:

35. Տ. Վազ գէն ե պիս կո պոս Միր զա խա նեան,ծնեալ
յԱթարբեկեան 1965, ձեռնադրեալ եւ վեղար
առեալ`1991,եպիսկոպոս`2003:
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36. Տ.  Բագ րատ ե պիս կո պոս Գալս տա նեան, ծնեալ
իԳիւմրի1971,ձեռնադրեալեւվեղարառեալ`
1995,եպիսկոպոս`2003:

37. Տ. Ար շակ ե պիս կո պոս Խա չատ րեան, ծնեալ
յՈսկեհատ 1973, ձեռնադրեալ եւ վեղար
առեալ`1997,եպիսկոպոս`2004:

38. Տ. Ա շոտ ե պիս կո պոս Մ նա ցա կա նեան, ծնեալ
իՏաթեւ1972,ձեռնադրեալեւվեղարառեալ`
1996,եպիսկոպոս`2006:

39. Տ. Ար մաշ ե պիս կո պոս Նալ բան դեան, ծնեալ
իՀալէպ1973,ձեռնադրեալեւվեղարառեալ`
1998,եպիսկոպոս`2006:

40. Տ. Ա րա րատ ե պիս կո պոս Գալ թագ ճեան, ծնեալ
իԲէյրութ1962,ձեռնադրեալեւվեղարառեալ`
1986,եպիսկոպոս`2006:

41. Տ. Ա նու շա ւան ե պիս կո պոս Ժամ կո չեան, ծնեալ
յԷջմիածին 1971, ձեռնադրեալ եւ վեղար
առեալ`1995,եպիսկոպոս`2006:

42. Տ. Մար կոս ե պիս կո պոս Յով հան նի սեան, 
ծնեալյԷջմիածին1973,ձեռնադրեալեւվեղար
առեալ`2000,եպիսկոպոս`2006:

43. Տ. Վր թա նէս ե պիս կո պոս Աբ րա հա մեան, ծնեալ
ի ԼՂՀ 1962, ձեռնադրեալ եւ վեղար առեալ`
1988,եպիսկոպոս`2008:

44. Տ.  Սա հակ ե պիս կո պոս Մա շա լեան, ծնեալ
իԿ.Պոլիս1962,ձեռնադրեալեւվեղարառեալ`
1992,եպիսկոպոս`2008:
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45. Տ. Ար տակ ե պիս կո պոս Տիգ րա նեան, ծնեալ
ի Դիմիտրով 1971, ձեռնադրեալ եւ վեղար
առեալ`1995,եպիսկոպոս`2010:

46. Տ. Մկր տիչ ե պիս կո պոս Պ ռօ շեան, ծնեալ
յԷջմիածին 1975, ձեռնադրեալ եւ վեղար
առեալ`2001,եպիսկոպոս`2010:

47. Տ.  Յո վա կիմ ե պիս կո պոս Մա նու կեան, ծնեալ
յՈսկեհատ 1976, ձեռնադրեալ եւ վեղար
առեալ`2001,եպիսկոպոս`2010:

48. Տ.  Հայ կա զուն ե պիս կո պոս Նա ջա րեան, ծնեալ
իՀալէպ1952,ձեռնադրեալեւվեղարառեալ`
1975,եպիսկոպոս`2011:

49. Տ.  Վա հան ե պիս կո պոս Յով հան նէ սեան, ծնեալ
իԲաղդադ1963,ձեռնադրեալեւվեղարառեալ`
1990,եպիսկոպոս`2011:

50. Տ. Տա թեւ ե պիս կո պոս Յա կո բեան, ծնեալ
իՄուսուլ1965,ձեռնադրեալեւվեղարառեալ`
1993,եպիսկոպոս`2011:

51. Տ.  Գէորգ ե պիս կո պոս Սա րո յեան, ծնեալ
ի Մարմարաշէն 1977, ձեռնադրեալ եւ վեղար
առեալ`2001,եպիսկոպոս`2011:

52. Տ.  Մու շեղ ե պիս կո պոս Բա բա յեան, ծնեալ
իՏաթեւ1978,ձեռնադրեալեւվեղարառեալ`
2002,եպիսկոպոս`2011:

53. Տ.  Յով նան ե պիս կո պոս Յա կո բեան, ծնեալ
իԳիւմրի1978,ձեռնադրեալեւվեղարառեալ`
2003,եպիսկոպոս`2011:
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ՎԱՐԴԱՊԵՏՔ ԵՒ ԱԲԵՂԱՅՔ

1. Տ.  Սու րէն ծ. վար դա պետ Չին չի նեան, ծնեալ
իԶահլէ1933,ձեռնադրեալ`1956:

2. Տ.  Զա րեհ ծ. վարդապետ Պա րո նեան, ծնեալ
իԲուխարեստ1941,ձեռնադրեալ`1965:

3. Տ.  Տա ճատ ծ. վար դա պետ Եարտ մեան, ծնեալ
իԲէյրութ1945,ձեռնադրեալ`1971:

4. Տ.  Միւ ռոն ծ. վար դա պետ Գվ գեան, ծնեալ
իՏրիպոլի1950,ձեռնադրեալ`1978:

5. Տ. Սա սուն ծ. վար դա պետ Զմ րուխ տեան, ծնեալ
իԲէյրութ1954,ձեռնադրեալ`1985:

6. Տ. Ասպէտ վար դա պետ Պալեան, ծնեալ
իԲէյրութ1954,ձեռնադրեալ`1974:

7. Տ.  Մո միկ վար դա պետ Սարգ սեան, ծնեալ
իԳիւմրի1950,ձեռնադրեալ`1975:

8. Տ.  Կո մի տաս վար դա պետ Յով նա նեան, ծնեալ
յԵրեւան1953,ձեռնադրեալ`1978:

9. Տ. Ա թա նաս վար դա պետ Մով սի սեան, ծնեալ
իԲարձրունի1937,ձեռնադրեալ`1978,վեղար
առեալ`1992:

10. Տ.  Զա տիկ վար դա պետ Ա ւե տի քեան, ծնեալ
յԵրեւան1957,ձեռնադրեալ`1980:

11. Տ. Օ շա կան վար դա պետ Կիւլ կիւ լեան, ծնեալ
իԲէյրութ1960,ձեռնադրեալ`1987:

12. Տ. Սե րով բէ վար դա պետ Ի սա խա նեան, ծնեալ
իՀազարջրիբ1963,ձեռնադրեալ`1987:

13. Տ.  Մա մի կոն վար դա պետ Քի լի ճեան, ծնեալ
յԷջմիածին1967,ձեռնադրեալ`1989:
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14. Տ. Թա դէոս վար դա պետ Զի րե կեանց, ծնեալ
յԵրեւան1961,ձեռնադրեալ`1989:

15. Տ.  Նա րեկ վար դա պետ Բէր բէ րեան, ծնեալ
իԲէյրութ1967,ձեռնադրեալ`1992:

16. Տ.  Գա լուստ վար դա պետ Դար բի նեան, ծնեալ
ի Բէյրութ 1938, ձեռնադրեալ` 1992, վեղար
առեալ`1996:

17. Տ.  Կա րա պետ վար դա պետ Յա րու թիւ նեան,
ծնեալյԷջմիածին1971,ձեռնադրեալ`1995:

18. Տ.  Գուր գէն վար դա պետ Ա ղա բա բեան, ծնեալ
իՓոքրՊամաճ1963,ձեռնադրեալ`1995:

19. Տ.  Բաբ կէն վար դա պետ Սալ բիեան, ծնեալ
յԵրեւան1968,ձեռնադրեալ`1995:

20. Տ.  Զա րեհ վար դա պետ Կա բա ղեան, ծնեալ
յԷջմիածին1972,ձեռնադրեալ1996:

21. Տ. Աբ գար վար դա պետ Յո վա կի մեան, ծնեալ
իԲաթումի1972,ձեռնադրեալ`1996:

22. Տ.  Բար սեղ վար դա պետ Փի լաւ չեան, ծնեալ
յԷջմիածին1972,ձեռնադրեալ`1996:

23. Տ.  Ներ սեհ վար դա պետ Խա լա թեան, ծնեալ
իԹբիլիսի1972,ձեռնադրեալ`1996:

24. Տ.  Դա նիէլ վար դա պետ Ֆըն տը գեան, ծնեալ
իՖորթՎըրթ1962,ձեռնադրեալ`1997:

25. Տ. Խո րէն վար դա պետ Յով հան նի սեան, ծնեալ
յԱրարատ1973,ձեռնադրեալ`1997:

26. Տ. Թոր գոմ վար դա պետ Տօ նի կեան, ծնեալ
յԷջմիածին1974,ձեռնադրեալ`1998:

27. Տ. Մատ թէոս վար դա պետ Պօ ղո սեան, ծնեալ
յԵրեւան1968,ձեռնադրեալ`2000:
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28. Տ. Ա ռէն վար դա պետ Շա հէ նեան, ծնեալ
իԲաղդատ1970,ձեռնադրեալ`2000:

29. Տ.  Դա նիէլ վար դա պետ Թու մա նեան, ծնեալ
յԵրեւան1976,ձեռնադրեալ`2000:

30. Տ. Ա րիս տա կէս վարդապետ Այ վա զեան,ծնեալ
յԱխալցխա1974,ձեռնադրեալ`2000:

31. Տ. Սա հակ վարդապետ Շա քա րեան, ծնեալ
իԼՂՀ1974,ձեռնադրեալ`2000:

32. Տ. Իգ նա տիոս վար դա պետ Մալ խա սեան,ծնեալ
յԵրեւան1976,ձեռնադրեալ`2001:

33. Տ. Գաբ րիէլ վարդապետ Սարգ սեան, ծնեալ
յՈսկեհատ1976,ձեռնադրեալ`2002:

34. Տ. Ե ղի շէ վար դա պետ Ա ւե տի սեան, ծնեալ
իՄուսալեռ1977,ձեռնադրեալ`2003:

35. Տ.  Վար դան վար դա պետ Նա ւա սար դեան,ծնեալ
յԵրեւան1979,ձեռնադրեալ`2003:

36. Տ. Նա րեկ վար դա պետ Ա ւա գեան, ծնեալ
յՕշական1979,ձեռնադրեալ`2003:

37. Տ.  Մես րոպ վար դա պետ Պար սա մեան, ծնեալ
յԵրեւան1981,ձեռնադրեալ`2003:

38. Տ. Տի րան վար դա պետ Պետ րո սեան, ծնեալ
յԵրեւան1981,ձեռնադրեալ`2003:

39. Տ.  Մա կար վար դա պետ Յա կո բեան, ծնեալ
իԳիւմրի1979,ձեռնադրեալ`2004:

40. Տ. Ի սա հակ վար դա պետ Պօ ղո սեան, ծնեալ
յԵրեւան1978,ձեռնադրեալ`2005:

41. Տ.  Տա րօն վարդապետ Ղու լի կեան, ծնեալ
յԷջմիածին1976,ձեռնադրեալ`2005:
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42. Տ. Շա հէ վարդապետ Ա նա նեան, ծնեալ
իՆորՀաճն1982,ձեռնադրեալ`2005:

43. Տ. Մա ղա քիա վարդապետ Ա մի րեան, ծնեալ
յԱռատաշէն1980,ձեռնադրեալ`2007:

44. Տ. Մի քա յէլ վարդապետ Գէոր գեան, ծնեալ
յԵրեւան1975,ձեռնադրեալ`2007:

45. Տ. Զա քա րիա վարդապետ Բա ղու մեան, ծնեալ
յԵրեւան1978,ձեռնադրեալ`2011:

46. Տ. Յով սէփ ա բե ղայ Յա կո բեան, ծնեալ
իԳիւմրի1944,ձեռնադրեալ`1972:

47. Տ. Ա ւե տիք ա բե ղայ Սո ղո մո նեան, ծնեալ
յԵրեւան1959,ձեռնադրեալ`1989:

48. Տ. Սի մէօն ա բե ղայ Օ դա բա շեան, ծնեալ
իԲոստոն1962,ձեռնադրեալ`1996:

49. Տ. Վ ռամ ա բե ղայ Ղա զա րեան, ծնեալ
յԵրեւան1975,ձեռնադրեալ`1996:

50. Տ Գ րի գոր ա բե ղայ Խա չատ րեան, ծնեալ
իՍեւան1974,ձեռնադրեալ`2000:

51. Տ. Մամբ րէ ա բե ղայ Տաշ չեան, ծնեալ
յԷջմիածին1976,ձեռնադրեալ`2001:

52. Տ.  Կո րիւն ա բե ղայ Ա ռա քե լեան, ծնեալ
իԼուսակունք1973,ձեռնադրեալ`2003:

53. Տ.  Տա ճատ ա բե ղայ Ծա տու րեան, ծնեալ
յԱրմաւիր1975,ձեռնադրեալ`2003:

54. Տ.  Խա չա տուր ա բե ղայ Կ նեա զեան, ծնեալ
յԱռատաշէն1979,ձեռնադրեալ`2003:

55. Տ. Հայ րիկ ա բե ղայ Յով հան նի սեան, ծնեալ
յԵրեւան1975,ձեռնադրեալ`2003:
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56. Տ.  Ա ռէն ա բե ղայ Ճէ պէ ճեան, ծնեալ
իԴիթրոյթ1966,ձեռնադրեալ`2004:

57. Տ. Շ նորհք ա բե ղայ Սարգ սեան, ծնեալ
յԱրեւաշատ1980,ձեռնադրեալ`2004:

58. Տ. Ռու բէն ա բե ղայ Զար գա րեան, ծնեալ
ի Հրազդան1979,ձեռնադրեալ`2005:

59. Տ. Զա ւէն ա բե ղայ Եա զի չեան, ծնեալ
յԵրեւան1981,ձեռնադրեալ`2005:

60. Տ. Մ խի թար ա բե ղայ Գ րի գո րեան, ծնեալ
իԼուսագիւղ1978,ձեռնադրեալ`2006:

61. Տ.  Լե ւոն ա բե ղայ Գու լեան, ծնեալ
յԵրեւան1980,ձեռնադրեալ`2006:

62. Տ. Կի րա կոս ա բե ղայ Դաւ թեան, ծնեալ
իԹբիլիսի1982,ձեռնադրեալ`2006:

63. Տ. Յա րու թիւն ա բե ղայ Կի րա կո սեան, ծնեալ
իՄելիքգիւղ1980,ձեռնադրեալ`2007:

64. Տ. Պար թեւ ա բե ղայ Բար սե ղեան, ծնեալ
յԷջմիածին1982,ձեռնադրեալ`2007:

65. Տ. Գառ նիկ ա բե ղայ Մ խի թա րեան, ծնեալ
յԵրեւան1979,ձեռնադրեալ`2007:

66. Տ. Ա րիս ա բե ղայ Տօ նո յեան, ծնեալ
յԷջմիածին1980,ձեռնադրեալ`2009:

67. Տ. Կիւ րեղ ա բե ղայ Դաւ թեան, ծնեալ
յԱրմաւիր1983,ձեռնադրեալ`2009:

68. Տ. Խո րէն ա բե ղայ Ա ռա քե լեան, ծնեալ
յԱրգել1980,ձեռնադրեալ`2009:

69. Տ.  Յով հան նէս ա բե ղայ Սա հա կեան, ծնեալ
իՀայթաղ1984,ձեռնադրեալ`2009:
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70. Տ.  Պետ րոս ա բե ղայ Ա զա րեան, ծնեալ
յԵրեւան1985,ձեռնադրեալ`2009:

71. Տ. Անդ րա նիկ ա բե ղայ Գէոր գեան, ծնեալ
յԷջմիածին1979,ձեռնադրեալ`2009:

72. Տ.  Ներ սէս ա բե ղայ Յա րու թիւ նեան, ծնեալ
իՍիսիան1982,ձեռնադրեալ`2009:

73. Տ.  Վա չէ ա բե ղայ Մկրտ չեան, ծնեալ
յԵրեւան1985,ձեռնադրեալ`2009:

74. Տ.  Գա րե գին ա բե ղայ Համ բար ձու մեան, ծնեալ
իԿապան1986,ձեռնադրեալ`2009:

75. Տ.  Յա կոբ ա բե ղայ Սա հա կեան, ծնեալ
իՓոքրՊամաճ1982,ձեռնադրեալ`2009:

76. Տ. Ն շան ա բե ղայ Հ մա յեա կեան, ծնեալ
յԷջմիածին1985,ձեռնադրեալ`2009:

77. Տ.  Պօ ղոս ա բե ղայ Վար դա նեան, ծնեալ
յԷջմիածին1985,ձեռնադրեալ`2009:

78. Տ. Հ մա յեակ ա բե ղայ Սա հա կեան, ծնեալ
իՄեղրաձոր1982,ձեռնադրեալ`2009:

79. Տ. Ա նա նիա ա բե ղայ Ծա տու րեան, ծնեալ
յԱշտարակ1984,ձեռնադրեալ`2009:

80. Տ. Սի փան ա բե ղայ Գէոր գեան, ծնեալ
յՈսկեհատ1986,ձեռնադրեալ`2010:

81. Տ. Մով սէս ա բե ղայ Սարգ սեան, ծնեալ
իՀրազդան1984,ձեռնադրեալ`2010:

82. Տ. Սա մուէլ ա բե ղայ Մ խի թա րեան, ծնեալ
իՓոքրՎեդի1985,ձեռնադրեալ`2010:

83. Տ. Անդ րէաս ա բե ղայ Ե զե կեան, ծնեալ
իՎանաձոր1985,ձեռնադրեալ`2010:
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84. Տ. Ե րե միա ա բե ղայ Աբ գա րեան, ծնեալ
յԷջմիածին1984,ձեռնադրեալ`2010:

85. Տ. Թով մա ա բե ղայ Խա չատ րեան, ծնեալ
իՉարենցաւան1987,ձեռնադրեալ`2011:

86. Տ. Համ բար ձում ա բե ղայ Ա րա բեան, ծնեալ
յԵրեւան1987,ձեռնադրեալ`2011:

87. Տ. Մի նաս ա բե ղայ Հախ վեր դեան, ծնեալ
յԵրեւան1987,ձեռնադրեալ`2012:

88. Տ. Յու սիկ ա բե ղայ Սմ բա տեան, ծնեալ
յԷջմիածին1988,ձեռնադրեալ`2012:

89. Տ. Ա հա րոն ա բե ղայ Շահ վեր դեան, ծնեալ
յԷջմիածին1984,ձեռնադրեալ`2012:

90. Տ. Տիրայր ա բե ղայ Յակոբեան, ծնեալ
իՎանաձոր1986,ձեռնադրեալ`2013:

91. Տ. Ա ղան ա բե ղայ Երնջակեան, ծնեալ
յԵրեւան1987,ձեռնադրեալ`2013:

92. Տ. Դերենիկ ա բե ղայ Սահակեան, ծնեալ
իՄեղրաձոր1988,ձեռնադրեալ`2013:

ՍԱՐԿԱՒԱԳՈՒՆՔ
(ՄԻԱԲԱՆ)

1. Նարեկ սար կա ւագ Յակոբեան, ծնեալ
իՄեղրի1977,ձեռնադրեալ`2001:

2. Վա րազ դատ սար կա ւագ Քո չա րեան, ծնեալ
յԱպարան1978,ձեռնադրեալ`2001:

3. Յով հան նէս սար կա ւագ Ա ղա ջա նեան, ծնեալ
իԳրիբոյեդով1979,ձեռնադրեալ`2003:
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4. Ար տակ սար կա ւագ Տէր տէ րեան, ծնեալ
յԱռատաշէն1979,ձեռնադրեալ`2003:

5. Յով հան նէս սար կա ւագ Ա սատ րեան, ծնեալ
յԷջմիածին1979,ձեռնադրեալ`2003:

6. Սա մուէլ սար կա ւագ Մկրտ չեան, ծնեալ
իԼՂՀ1981,ձեռնադրեալ`2003:

7. Էդ գար սար կա ւագ Ծա տու րեան, ծնեալ
իՄասիս1981,ձեռնադրեալ`2003:

8. Գե ղամ սար կա ւագ Ա ւե տի սեան, ծնեալ
իԳաւառ1979,ձեռնադրեալ`2003

9. Ռո բերտ սար կա ւագ Ա ւա գեան, ծնեալ
իԼՂՀ1977,ձեռնադրեալ`2005:

10. Ար մէն սար կա ւագ Բա յա դեան, ծնեալ
իՎանաձոր1978,ձեռնադրեալ`2005:

11. Ար ման սար կա ւագ Ա հա րո նեան, ծնեալ
յՕշական1980,ձեռնադրեալ`2005:

12. Գա րիկ սար կա ւագ Աս րեան, ծնեալ
իԼՂՀ1980,ձեռնադրեալ`2006:

13. Ար սէն սար կա ւագ Զոհ րա բեան, ծնեալ
իՆորՈւղի1982,ձեռնադրեալ`2006:

14. Յա րու թիւն սար կա ւագ Տէր տէ րեան, ծնեալ
յԱրարատ1977,ձեռնադրեալ`2006:

15. Տիգ րան սար կա ւագ Յա կո բեան, ծնեալ
յԱրմաւիր1980,ձեռնադրեալ`2006:

16. Ս տե փան սար կա ւագ Սահ րա դեան, ծնեալ
իԹբիլիսի1982,ձեռնադրեալ`2006:

17. Վա հէ սար կա ւագ Մի քա յէ լեան, ծնեալ
իՎանաձոր1984,ձեռնադրեալ`2006:
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18. Ար տակ սար կա ւագ Ղե ւոն դեան, ծնեալ
յԷջմիածին1984,ձեռնադրեալ`2006:

19. Ռու դիկ սար կա ւագ Հայ րա պե տեան, ծնեալ
իՊտղունք1980,ձեռնադրեալ`2006:

20. Գա րուշ սար կա ւագ Ա սատ րեան, ծնեալ
յԷջմիածին1981,ձեռնադրեալ`2006:

21. Վազ գէն սար կա ւագ Մով սի սեան, ծնեալ
իՆ.Բազմաբերդ1983,ձեռնադրեալ`2006:

22. Հայկ սար կա ւագ Թա դէո սեան, ծնեալ
իՄրգաւան1984,ձեռնադրեալ`2006:

23. Վա հէ սար կա ւագ Են գի բա րեան, ծնեալ
յԷջմիածին1985,ձեռնադրեալ`2006:

24. Ա րա րատ սար կա ւագ Սարգ սեան, ծնեալ
իԳիւմրի1985,ձեռնադրեալ`2006:

25. Յա րու թիւն սար կա ւագ Ե րա նեան, ծնեալ
յԱռատաշէն1986,ձեռնադրեալ`2007:

26. Գա րիկ սար կա ւագ Նա դա նեան, ծնեալ
յՈսկեհատ1985,ձեռնադրեալ`2007:

27. Կա րէն սար կա ւագ Թո րո սեան, ծնեալ
յԷջմիածին1986,ձեռնադրեալ`2007:

28. Մի քա յէլ սար կա ւագ Յա կո բեան, ծնեալ
յԵրեւան1987,ձեռնադրեալ`2007:

29. Ար սէն սար կա ւագ Հ մա յեա կեան, ծնեալ
յԷջմիածին1986,ձեռնադրեալ`2007:

30. Սար գիս սար կա ւագ Գա լամ դա րեան, ծնեալ
յԵրեւան1986,ձեռնադրեալ`2007:

31. Գա րե գին սար կա ւագ Սո ղո մո նեան ծնեալ
յԷջմիածին1985,ձեռնադրեալ`2007:
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32. Ա րա մա յիս սար կա ւագ Գ րի գո րեան, ծնեալ
իԳիւմրի1983,ձեռնադրեալ`2008:

33. Ներ սէս սար կա ւագ Ղա զա րեան, ծնեալ
իՍեւան1987,ձեռնադրեալ`2008:

34. Ժո րա սար կա ւագ Սարգ սեան, ծնեալ
իՄեղրի1987,ձեռնադրեալ`2008:

35. Դա ւիթ սար կա ւագ Սա րի բե կեան, ծնեալ
յԵրեւան1987,ձեռնադրեալ`2008:

36. Ռաֆիկ սար կա ւագ Խաչատրեան, ծնեալ
յԱրմաւիր1987,ձեռնադրեալ`2008:

37. Նա րեկ սար կա ւագ Պետ րո սեան, ծնեալ
իԼՂՀ1988,ձեռնադրեալ`2008:

38. Դա ւիթ սար կա ւագ Թո րո սեան, ծնեալ
յԷջմիածին1988,ձեռնադրեալ`2009:

39. Սար գիս սար կա ւագ Ծա տու րեան, ծնեալ
յԱշտարակ1986,ձեռնադրեալ`2009:

40. Մի քա յէլ սար կա ւագ Մար գա րեան, ծնեալ
յԷջմիածին1988,ձեռնադրեալ`2009:

41. Սե ւակ սար կա ւագ Սա րի բե կեան, ծնեալ
յԷջմիածին1987,ձեռնադրեալ`2009:

42. Սար գիս սար կա ւագ Ա բեան, ծնեալ
իՄասիս1988,ձեռնադրեալ`2009:

43. Վար դան սար կա ւագ Աս լա նեան, ծնեալ
յԵրեւան1989,ձեռնադրեալ`2009:

44. Գա գիկ սար կա ւագ Յա կո բեան, ծնեալ
իՋերմուկ1988,ձեռնադրեալ`2009:

45. Վո լո դեայ սար կա ւագ Նա ջա րեան, ծնեալ
իԾովազարդ1988,ձեռնադրեալ`2009:
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46. Ար տակ սար կա ւագ Ս տե փա նեան, ծնեալ
իՀալէպ1987,ձեռնադրեալ`2009:

47. Գէորգ սար կա ւագ Գէո զա լեան, ծնեալ
յՈսկեհատ1988,ձեռնադրեալ`2010:

48. Հ րայր սար կա ւագ Ս րա պիո նեան, ծնեալ
յԱրտաշար1989,ձեռնադրեալ`2010:

49. Յով հան նէս սար կա ւագ Յա կո բեան, ծնեալ
յԱպագա1988,ձեռնադրեալ`2010:

50. Հ րայր սար կա ւագ Մու րա դեան, ծնեալ
յԷջմիածին1982,ձեռնադրեալ`2010:

51. Ար թուր սար կա ւագ Աբ գա րեան, ծնեալ
իՄեծամոր1985,ձեռնադրեալ`2010:

52. Սմ բատ սար կա ւագ Խան վե լեան, ծնեալ
իԹումանեան1986,ձեռնադրեալ`2010:

53. Ար թուր սար կա ւագ Խու նո յեան, ծնեալ
իՀրազդան1988,ձեռնադրեալ`2010:

54. Ա րա մա յիս սար կա ւագ Թախ մա զեան, ծնեալ
իՔարակերտ1989,ձեռնադրեալ`2010:

55. Գա րիկ սար կա ւագ Կա դեան, ծնեալ
յԷջմիածին1989,ձեռնադրեալ`2010:

56. Ա րիս տա կէս սար կա ւագ Սարգ սեան, ծնեալ
յԷջմիածին1989,ձեռնադրեալ`2010:

57. Դա ւիթ սար կա ւագ Հայ րա պե տեան, ծնեալ
յԷջմիածին1989,ձեռնադրեալ`2010:

58. Ա ւե տիս սար կա ւագ Ա սատ րեան, ծնեալ
յՈսկեհատ1989,ձեռնադրեալ`2010:

59. Վար դան սար կա ւագ Զեյ նա լեան, ծնեալ
իԼուկաշին1989,ձեռնադրեալ`2010:
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60. Հ րայր սար կա ւագ Յա կո բեան, ծնեալ
իԵրեւան1989,ձեռնադրեալ`2010:

61. Գ րի գոր սար կա ւագ Թի լի քեան, ծնեալ
իԵրեւան1989,ձեռնադրեալ`2010:

62. Ար սէն սար կա ւագ Մատ թե ւո սեան, ծնեալ
իՀորս1989,ձեռնադրեալ`2010:

63. Ար թուր սար կա ւագ Ա րա մեան, ծնեալ
իԵրեւան1989,ձեռնադրեալ`2010:

64. Ռա ֆա յէլ սար կա ւագ Պետ րո սեան, ծնեալ
յԷջմիածին1989,ձեռնադրեալ`2010:

65. Հ րա չեայ սար կա ւագ Ղա զա րեան, ծնեալ
իԾովինար1990,ձեռնադրեալ`2010:

66. Մհեր սար կա ւագ Յարոյեան, ծնեալ
իՄեծամոր1987,ձեռնադրեալ`2011:

67. Դաւիթ սար կա ւագ Հայրապետեան, ծնեալ
յԱշտարակ1987,ձեռնադրեալ`2011:

68. Արման սար կա ւագ Շոխիկեան, ծնեալ
յԵրեւան1989,ձեռնադրեալ`2011:

69. Անդրանիկ սար կա ւագ Հայրապետեան, ծնեալ
յԷջմիածին1990,ձեռնադրեալ`2011:

70. Ատոմ սար կա ւագ Ղարագեօզեան, ծնեալ
իԳիւմրի1990,ձեռնադրեալ`2011:

71. Արմէն սար կա ւագ Գրիգորեան, ծնեալ
յԷջմիածին1990,ձեռնադրեալ`2011:

72. Ֆրունզէ սար կա ւագ Յովհաննիսեան, ծնեալ
յԷջմիածին1990,ձեռնադրեալ`2011:

73. Մարտուն սար կա ւագ Շահուերդեան, ծնեալ
յԱյգեհատ1990,ձեռնադրեալ`2011:
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74. Գեւորգ սար կա ւագ Յակոբեան, ծնեալ
յԱռատաշէն1990,ձեռնադրեալ`2011:

75. Արամ սար կա ւագ Նազարեան, ծնեալ
յԷջմիածին1990,ձեռնադրեալ`2011:

76. Նորվան սար կա ւագ Իսախանեան, ծնեալ
յԷջմիածին1990,ձեռնադրեալ`2011:

77. Գրիշա սար կա ւագ Պետրոսեան, ծնեալ
իԳիւմրի1990,ձեռնադրեալ`2011:

78. Արման սար կա ւագ Աբրահամեան, ծնեալ
իԳիւմրի1990,ձեռնադրեալ`2011:

79. Սեւակ սար կա ւագ Դերմենջեան, ծնեալ
իՎանաձոր1990,ձեռնադրեալ`2011:

80. Գեւորգ սար կա ւագ Քեշիշեան, ծնեալ
յԱշտարակ1990,ձեռնադրեալ`2011:

81. Դաւիթ սար կա ւագ Ղարիբեան, ծնեալ
իՍեւան1990,ձեռնադրեալ`2011:

82. Սիմոն սար կա ւագ Իգիթեան, ծնեալ
յՕշական1990,ձեռնադրեալ`2011:

83. Վարդան սար կա ւագ Ալեքսանդրեան, ծնեալ
իԳիւմրի1990,ձեռնադրեալ`2011:

84. Սահակ սար կա ւագ Սիմոնեան, ծնեալ
իՄեծՊամաճ1990,ձեռնադրեալ`2011:

85. Գրիգոր սար կա ւագ Նաջարեան, ծնեալ
իԾովազարդ1990,ձեռնադրեալ`2011:

86. Լեւոն սար կա ւագ Չիլինգարեան, ծնեալ
յԱռատաշէն1990,ձեռնադրեալ`2011:

87. Բենիամին սար կա ւագ Ոսկանեան, ծնեալ
իՋրվէժ1990,ձեռնադրեալ`2011:
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88. Մխիթար սար կա ւագ Կարապետեան, ծնեալ
իՄեղրաձոր1990,ձեռնադրեալ`2011:

89. Յովհաննէս սար կա ւագ Մանուկեան, ծնեալ
յԵրեւան1990,ձեռնադրեալ`2011:

90. Ռուբիկ սար կա ւագ Արզումանեան, ծնեալ
յԱրտիմէտ1991,ձեռնադրեալ`2012:

91. Լեւոն սար կա ւագ Բադիրեան, ծնեալ
յԵրեւան1992,ձեռնադրեալ`2012:

92. Գոռ սար կա ւագ Գիւրջեան, ծնեալ
իՄարտակերտ1992,ձեռնադրեալ`2012:

93. Գեւորգ սար կա ւագ Գեւորգեան, ծնեալ
իՄերձաւան1991,ձեռնադրեալ`2012:

94. Պապ սար կա ւագ Զաքարեան, ծնեալ
իԶովունի1992,ձեռնադրեալ`2012:

95. Գագիկ սար կա ւագ Յովհաննիսեան, ծնեալ
յԵրեւան1989,ձեռնադրեալ`2012:

96. Դաւիթ սար կա ւագ Յովհաննիսեան, ծնեալ
իՄաստարա1991,ձեռնադրեալ`2012:

97. Յակոբ սար կա ւագ Մալխասեան, ծնեալ
իԿարճաղբիւր1991,ձեռնադրեալ`2012:

98. Տիգրան սար կա ւագ Մակարեան, ծնեալ
յԱրտիմէտ1991,ձեռնադրեալ`2012:

99. Արման սար կա ւագ Մարտիրոսեան, ծնեալ
իԳեղակերտ1991,ձեռնադրեալ`2012:

100. Յովհաննէս սար կա ւագ Մարուքեան, ծնեալ
յԷջմիածին1991,ձեռնադրեալ`2012:

101. Գեւորգ սար կա ւագ Միրզոյեան, ծնեալ
իՉինարի1990,ձեռնադրեալ`2012:
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102. Արթուր սար կա ւագ Միքայէլեան, ծնեալ
յԱռատաշէն1990,ձեռնադրեալ`2012:

103. Լեւոն սար կա ւագ Սահակեան, ծնեալ
յԵրեւան1991,ձեռնադրեալ`2012:

104. Էդգար սար կա ւագ Սիմոնեան, ծնեալ
յԱրտաշար1991,ձեռնադրեալ`2012:

105. Գեւորգ սար կա ւագ Ստեփանեան, ծնեալ
իՉարենցաւան1991,ձեռնադրեալ`2012:

106. Արթուր սար կա ւագ Վարդանեան, ծնեալ
յԵրեւան1986,ձեռնադրեալ`2012:

107. Աշոտ սար կա ւագ Տիգրանեան, ծնեալ
յԷջմիածին1992,ձեռնադրեալ`2012:

108. Նուէր սար կա ւագ Աբգարեան, ծնեալ
յՈսկեհատ1991,ձեռնադրեալ`2012:

109. Հրանտ սար կա ւագ Աղասեան, ծնեալ
յԵրեւան1991,ձեռնադրեալ`2012:

110. Մեսրոպ սար կա ւագ Աշուրեան, ծնեալ
իԲերքանուշ1987,ձեռնադրեալ`2012:

111. Յովհաննէս սար կա ւագ Գալստեան, ծնեալ
իԼուկաշին1991,ձեռնադրեալ`2012:

112. Ռուբէն սար կա ւագ Կարապետեան, ծնեալ
յՈսկեհատ1992,ձեռնադրեալ`2012:

113. Լեւոն սար կա ւագ Յակոբեան, ծնեալ
իԶուարթնոց1991,ձեռնադրեալ`2012:

114. Սարգիս սար կա ւագ Յակոբեան, ծնեալ
յԵրեւան1991,ձեռնադրեալ`2012:

115. Նարեկ սար կա ւագ Մարդիրեան, ծնեալ
յԷջմիածին1992,ձեռնադրեալ`2012:
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116. Դաւիթ սար կա ւագ Մովսէսեան, ծնեալ
յԷջմիածին1991,ձեռնադրեալ`2012:

117. Վահան սար կա ւագ Սահակեան, ծնեալ
յԵրեւան1988,ձեռնադրեալ`2012:

118. Նաիրի սար կա ւագ Սրապիոնեան, ծնեալ
յԱրտաշար1991,ձեռնադրեալ`2012:

119. Յակոբ սար կա ւագ Տէր-Սահակեան, ծնեալ
յԵրեւան1991,ձեռնադրեալ`2012:

120. Ազատ սար կա ւագ Մաղաքեան, ծնեալ
յԷջմիածին1991,ձեռնադրեալ`2012:

121. Յովհաննէս սար կա ւագ Օհանեան, ծնեալ
յԱշտարակ1991,ձեռնադրեալ`2012:

(ՃԵՄԱՐԱՆԱԿԱՆ)

1. Արթուր սարկաւագ Յակոբեան, ծնեալ
յԷջմիածին1987,ձեռանդրեալ՝2013:

2. Իշխան սարկաւագ Գէորգեան, ծնեալ
իՍիսիան1988,ձեռանդրեալ՝2013:

3. Վահէ սարկաւագ Թորոսեան, ծնեալ
իԳիւմրի1989,ձեռանդրեալ՝2013:

4. Հրայր սարկաւագ Ծատուրեան, ծնեալ
յԱշտարակ1991,ձեռանդրեալ՝2013:

5. Մելքոն սարկաւագ Բարսեղեան, ծնեալ
յԵրեւան1992,ձեռնադրեալ՝2013:

6. Սերոբ սարկաւագ Իսախանեան, ծնեալ
յԷջմիածին1992,ձեռանդրեալ՝2013:

7. Մարգար սարկաւագ Հագէեան, ծնեալ
յԵրանոս1992,ձեռանդրեալ՝2013:
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8. Լորիս սարկաւագ Անդրէասեան, ծնեալ
յԱռատաշէն1992,ձեռանդրեալ՝2013:

9. Գագիկ սարկաւագ Մարտիրոսեան, ծնեալ
յԵղուարդ1992,ձեռանդրեալ՝2013:

10. Վիրաբ սարկաւագ Սարգսեան, ծնեալ
յԷջմիածին1992,ձեռանդրեալ՝2013:

11. Ստեփան սարակաւագ Ասատրեան, ծնեալ
յԱրտաշատ1992,ձեռանդրեալ՝2013:

12. Նարեկ սարկաւագ Թորգոմեան, ծնեալ
յԱպարան1992,ձեռանդրեալ՝2013:

13. Վանանդ սարկաւագ Բաղդասարեան, ծնեալ
իՍարալանջ1992,ձեռանդրեալ՝2013:

14. Յովհաննէս սարկաւագ Անդրեան, ծնեալ
իԼՂՀ1992,ձեռանդրեալ՝2013:

15. Աւետիք սարկաւագ Նահապետեան, ծնեալ
յԱպարան1992,ձեռանդրեալ՝2013:

16. Երեմ սարկաւագ Քարամեան, ծնեալ
յԵրանոս1992,ձեռանդրեալ՝2013:

17. Էդգար սարկաւագ Մինասեան, ծնեալ
յԵրեւան1992,ձեռանդրեալ՝2013:

18. Արշակ սարկաւագ Յովհաննիսեան, ծնեալ
յԷջմիածին1992,ձեռանդրեալ՝2013:

19. Յարութիւն սարկաւագ Մարտիրոսեան, ծնեալ
յԱւշար1993,ձեռանդրեալ՝2013:

20. Հայկ սարկաւագ Տէրտէրեան, ծնեալ
յԷջմիածին1993,ձեռանդրեալ՝2013:

21. Գարեգին սարկաւագ Գեղամեան, ծնեալ
իՄասիս1993,ձեռանդրեալ՝2013:
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ԳԵՐԱԳՈՅՆ ՀՈԳԵՒՈՐ

ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

  Նախագահ` 
   Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գա րե գին Բ
   Կա թո ղի կոս Ա մե նայն Հա յոց

 Ատենապետք`
  Ամենապատիւ Տ. Նուրհան Պատրիարք
 Ա մե նա պա տիւ Տ. Մես րոպ Պատ րիարք

 

 Անդամք`
 

1. Տ.ՊարգեւարքեպիսկոպոսՄարտիրոսեան
2. Տ.ԽաժակարքեպիսկոպոսՊարսամեան
3. Տ.ՅովնանարքեպիսկոպոսՏէրտէրեան
4. Տ.ԳարեգինարքեպիսկոպոսԲէքչեան
5. Տ.ԵզնիկարքեպիսկոպոսՊետրոսեան
6. Տ.ՆաւասարդարքեպիսկոպոսԿճոյեան
7. Տ.ԱբրահամարքեպիսկոպոսՄկրտչեան
8. Տ.ԵզրասարքեպիսկոպոսՆերսիսեան
9. Տ.ՎազգէնեպիսկոպոսՄիրզախանեան
10. Տ.ԱրշակեպիսկոպոսԽաչատրեան
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11. Տ.ՀայկազունեպիսկոպոսՆաջարեան
12. Տ.ՎահանեպիսկոպոսՅովհաննէսեան
13. Ակադ.ՏիարՌադիկՄարտիրոսեան
14. Ակադ.ՏիարՎլադիմիրԲարխուդարեան
15. Ակադ.ՏիարՎիլէնՅակոբեան
16. ՏիարՎահրամՆերսիսեանց
17. ՏիարՋէյմսԳալուստեան
18. ՏիարՎարուժանԱլթըպարմաքեան
19. ՏիարԱլբերտօՃէրէճեան
20. ՏիարՌուբէնՎարդանեան

ՎԵՐՍՏՈՒԳԻՉ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ

1.ՏիարՌոբերտՀամբարձումեան
2.ՏիարԽաչատուրՄութաֆեան
3.ՏիարԼիւդւիգՀարոյեան
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ԹԵՄԱԿԱՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹԻՒՆՔ 

ԵՒ ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ 

ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԻՒՆՔ

 
Հա յաս տան

1. Արարատեան Հայրապետական թեմ, Երեւան.
Առաջնորդականփոխանորդ`

 Տ. Նա ւա սարդ ար քե պիս կո պոս Կ ճո յեան
հեռ.+374(10)58-75-06

2. Շիրակիթեմ,Գիւմրի.
 Առաջնորդ`

Տ. Մի քա յէլ ե պիս կո պոս Ա ջա պահեան
 հեռ.+374(312)5-37-77
3. Գուգարացթեմ,Վանաձոր.
 Առաջնորդ`
 Տ. Սե պուհ ար քե պիս կո պոս Չուլ ջեան
 հեռ.+374(322)2-03-86
4. Արմաւիրիթեմ,Արմաւիր.
 Առաջնորդ`
 Տ. Սիօն ե պիս կո պոս Ա դա մեան
 հեռ.+374(237)2-21-01
5. Սիւնեացթեմ,Գորիս. 
 Առաջնորդականտեղապահ`
 Տ. Մա կար վար դա պետ Յա կո բեան
 հեռ.+374(284)2-59-13
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6.Արագածոտնիթեմ,Օշական.
 Առաջնորդ`
 Տ. Մկր տիչ ե պիս կո պոս Պ ռօ շեան
 հեռ.+374(232)6-10-67
7.Կոտայքիթեմ,Ծաղկաձոր.
 Առաջնորդ`
 Տ. Ա ռա քել արքե պիս կո պոս Քա րա մեան
 հեռ.+374(223)6-06-29
8.Գեղարքունիքիթեմ,Գաւառ.
 Առաջնորդ`

Տ. Մար կոս ե պիս կո պոս Յով հան նի սեան
հեռ.+374(264)3-00-38

9.ՎայոցՁորիթեմ,Եղեգնաձոր.
 Առաջնորդ`
 Տ. Աբ րա համ արքե պիս կո պոս Մկրտ չեան

հեռ.+374(281)2-07-88
10.Տաւուշիթեմ,Իջեւան.
 Առաջնորդ`
 Տ. Եզ նիկ ար քե պիս կո պոս Պետ րո սեան

հեռ.+374(263)4-03-01
11.Արթիկիթեմ,Արթիկ.
 Առաջնորդ`
 Տ. Յովակիմ ե պիս կո պոս Մանուկեան
 հեռ.+374(244)5-22-24
12.Արցախիթեմ,Շուշի.
 Առաջնորդ`
 Տ. Պար գեւ ար քե պիս կո պոս Մար տի րո սեան
 հեռ.+374(477)3-11-21
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Ս փիւռք

12.Վրաստանիհայոցթեմ,Թբիլիսի.
 Առաջնորդ`
 Տ. Վազ գէն ե պիս կո պոս Միր զա խա նեան
 հեռ.+995-322-75-41-11
13.Ադրբեջանիհայոցթեմ.թա փուր

14.ՌուսաստանիեւՆորՆախիջեւանիհայոցթեմ,
Մոսկուա.

 Առաջնորդ`
 Տ. Եզ րաս արքե պիս կո պոս Ներ սի սեան

հեռ.+7(499)255-50-19

15.ՀարաւայինՌուսաստանիհայոցթեմ,
Կրասնոդար.

 Առաջնորդ`
 Տ. Մով սէս ե պիս կո պոս Մով սի սեան

հեռ.+7(8612)15-42-02

16.Ուկրաինայիհայոցթեմ,Լվով.
 Առաջնորդ`
 Տ. Գ րի գո րիս ար քե պիս կո պոս Բու նիա թեան

հեռ.+380(322)97-54-28

17.Ֆրանսիայիհայոցթեմ,ԱրեւմտեանԵւրոպայի
Հայրապետականպատուիրակութիւն,Փարիզ.

 Առաջնորդական Տեղապահ եւ Հայրապետական
Պատուիրակիպաշտօնակատար`

 Տ. Մես րոպ վար դա պետ Պար սա մեան
հեռ.+33(1)43-59-67-03
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18.ՄեծԲրիտանիայիեւԻռլանդիայիհայոցթեմ,
Լոնդոն.
Առաջնորդ`

 Տ. Վա հան ե պիս կո պոս Յով հան նի սեան
հեռ.+44-208-1278364

19.Յունաստանիհայոցթեմ,Աթէնք.
 Առաջնորդականտեղապահ`
 Տ. Խո րէն ա բե ղայ Ա ռա քե լեան

հեռ.+302(10)823-43-12

20.Ռումինիայիհայոցթեմ,Բուխարեստ.
 Առաջնորդ`
 Տ. Տա թեւ ե պիս կո պոս Յա կո բեան

հեռ.+402-131-40208

21.Բուլղարիայիհայոցթեմ,Սոֆիա.
 Առաջնորդականտեղապահ`
 Տ.ՀրաչքահանայՄուրադեան

հեռ.+359-2-988-02-08

22.Գերմանիայիհայոցթեմ,Քէօլն.
 Առաջնորդ`
 Տ. Գա րե գին ար քե պիս կո պոս Բէք չեան

հեռ.+49(221)712-62-23

23.Շուեյցարիայիհայոցթեմ,Ժնեւ.
 Առաջնորդականտեղապահ`
Տ.ԳուսանվարդապետԱլճանեան

հեռ.+41-22-731-37-15
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25. Կենտրոնական Եւրոպայի եւ Շուէդի Հայրապե-
տականպատուիրակութիւն,Վիեննա.

 ՀայրապետականՊատուիրակի
պաշտօնակատար`

 Տ. Տիրան վար դա պետ Պետրոսեան
հեռ.+43(1)718-09-65

26.ԱՄՆԱրեւելեանհայոցթեմ,Նիւ-Եօրք.
 Առաջնորդ`
 Տ. Խա ժակ ար քե պիս կո պոս Պար սա մեան

հեռ.+1(212)686-07-10

27.ԱՄՆԱրեւմտեանհայոցթեմ,ԼոսԱնջելէս. 
 Առաջնորդ`
 Տ. Յով նան ար քե պիս կո պոս Տէր տէ րեան

հեռ.+1(818)558-74-74

28.Կանադայիհայոցթեմ,Մօնրէալ.
 Առաջնորդ`
 Տ. Աբ գար վար դա պետ Յո վա կի մեան

հեռ.+1(514)279-80-08

29.Արգենտինայիհայոցթեմ,Բուենոս-Այրէս.
 Առաջնորդ`
 Տ. Գի սակ ար քե պիս կո պոս Մու րա դեան

հեռ.+54(11)477-235-58

30.Բրազիլիայիհայոցթեմ,Սան-Պաուլօ.
 Առաջնորդ`
 Տ.  Նա րեկ վար դա պետ Բէր բէ րեան

հեռ.+55(11)332-607-58
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31.Ուրուգուայիհայոցթեմ,Մօնտէվիդէօ.
 Առաջնորդ`
 Տ. Յա կոբ ար քե պիս կո պոս Գլն ճեան

հեռ.+598(2)209-01-65
32.Եգիպտոսիհայոցթեմ,Կահիրէ.
 (Եթովպիայ,Սուդան,ՀարաւայինԱֆրիկա).
 Առաջնորդ`
 Տ. Ա շոտ ե պիս կո պոս Մ նա ցա կա նեան

հեռ.+20(2)2590-13-85
33.Իրաքիհայոցթեմ,Բաղդադ.
 Առաջնորդ`
 Տ. Ա ւագ ար քե պիս կո պոս Ա սա տու րեան

հեռ.+964(1)815-18-56
34.Դամասկոսիհայոցթեմ,Դամասկոս.
 Առաջնորդ`
 Տ. Ար մաշ ե պիս կո պոս Նալ բան դեան

հեռ.+963(11)544-79-69
35.Ատրպատականիհայոցթեմ,Թաւրիզ.
 Թե մա կան խոր հուրդ
36.Թեհրանիհայոցթեմ,Թեհրան.
 Թե մա կան խոր հուրդ
37.Սպահանիհայոցթեմ,ՆորՋուղա.
 Թե մա կան խոր հուրդ
38.ԱւստրալիայիեւՆորԶելանդիայիհայոցթեմ,

ՀնդկաստանիեւԾայրագոյնԱրեւելքի
 Հայրապետականպատուիրակութիւն,Սիդնի.
 ԱռաջնորդեւՀայրապետականՊատուիրակ`
 Տ. Հայ կա զուն ե պիս կո պոս Նա ջա րեան

հեռ.+61(2)94-19-80-56



   257

ՊԱՇՏՕՆԷՈՒԹԻՒՆ 
ՄԱՅՐ ԱԹՈՌՈՅ


ԼՈՒՍԱՐԱՐԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆ

Լուսարարապետ`
 Տ. Յով նան ե պիս կո պոս Յա կո բեան


Ս. Գ ՐԻ ԳՈՐ ԼՈՒ ՍԱ ՒՈ ՐԻՉ ՄԱՅՐ Ե ԿԵ ՂԵ ՑԻ

Հոգեւորտեսուչ`
 Տ. Ա նու շա ւան ե պիս կո պոս Ժամ կո չեան

ԴԻՒԱՆԱՏՈՒՆ
Դիւանապետ`

 Տ. Ար շակ ե պիս կո պոս Խա չատ րեան

ԱՐԱՐՈՂԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԲԱԺԻՆ
Տնօրէն`

 Տ. Անանիա ա բե ղայ Ծատուրեան
 (Գաւազանակիր)

ՄԻՋԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՅԱՐԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԻ 
ԲԱԺԻՆ

Պատասխանատու`
 Տ. Յո վա կիմ ե պիս կո պոս Մա նու կեան

17 - Պաշտօնական Օրացոյց 2015
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ՄԻՋԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ԿԱՌՈՅՑՆԵՐ
ա. Հա յաս տա նի Աստուածաշն չա յին  

ըն կե րու թիւն
 Գլխաւորքարտուղար`
 Տ. Եզ նիկ ար քե պիս կո պոս Պետ րո սեան

բ. ԵՀԽ Հա յաս տա նեան Կ լոր սե ղան  
գրա սե նեակ

 Գործադիրտնօրէն`
 Տիար Կա րէն Նա զա րեան

գ.ԷԿԼՕՖ Բա րե գոր ծա կան հիմ նադ րամ
 Գարծադիրտնօրէն`
 Տիար Տիգ րան Յով հան նի սեան

ԲԱՆԱԿԻ ՀՈԳԵՒՈՐ 
ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹԻՒՆ

Առաջնորդ`
 Տ. Վր թա նէս ե պիս կո պոս Աբ րա հա մեան

ՎԱՆՈՐԷԻՑ ՏԵՍՉՈՒԹԻՒՆ
Տեսուչ`
  Տ. Ար տակ ե պիս կո պոս Տիգ րա նեան

Ա.Սբ.Խոր-Վիրապիվանք
Բ.Սբ.Հռիփսիմէիվանք
Գ.Սբ.Գայանէիվանք
Դ.Սբ.Շողակաթիվանք
Ե.Սբ.Գեղարդիվանք
Զ.Սբ.Առաքելոցվանք
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ՄԱՅՐԱՎԱՆՔԻ ՏԵՍՉՈՒԹԻՒՆ
Տեսուչ`
 Տ. Յովնան ե պիս կո պոս Յակոբեան

ՎԱՐՉԱ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆ
Տնօրէն`
  Տ. Մու շեղ ե պիս կո պոս Բա բա յեան

ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ  
ՀԱՐՑԵՐԻ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ

Տնօրէն`
  Տ. Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանեան

ԱՐՏԱՔԻՆ ՅԱՐԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ
Տնօրէն`
  Տ. Նաթան արքեպիսկոպոս Յովհաննիսեան

ԿԱԴՐԵՐԻ ԲԱԺԻՆ
Տնօրէն`
  Տ. Կիւ րեղ ա բե ղայ Դաւ թեան

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆ
Տնօրէն`
  Տի կին Սոֆեայ Յովհաննիսեան

ՀՈԳԵՒՈՐ-ԿՐԹԱԿԱՆ
ԲԱՐՁՐԱԳՈՅՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Վերատեսուչ`
  Տ. Գէորգ ե պիս կո պոս Սա րօ յեան
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ա.ԳէորգեանՀոգեւորՃեմարան
 (Աստուածաբանականհամալսարան).

 Տեսուչ`
 Տ. Գէորգ ե պիս կո պոս Սա րօ յեան

բ.ՍեւանիՎազգէնեանՀոգեւորԴպրանոց.
 Տեսուչ`

Տ. Յա րու թիւն ա բե ղայ Կի րա կո սեան
գ.ՀառիճիԹրբանճեանՀոգեւորԸնծայարան.

 Տեսուչ`
  Տ. Ն շան ա բե ղայ Հ մա յեա կեան

ՀՈԳԵՒՈՐ-ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
ա.Էօռնեկեանհանրակրթականդպրոց.

 Տնօրէն`
  Տիար Յիւ րի Ջի լա վեան 
բ.ԿալկաթայիՀայոցՄարդասիրական
 ճեմարան.

 Տեսուչ`
  Տ. Զաւէն աբեղայ Եազիչեան

ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ
 ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹԵԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Տնօրէն`
  Տ. Վար դան վարդապետ Նա ւա սար դեան

ՀԱՅՈՐԴԵԱՑ ՏՆԵՐ
Հոգեւորտեսուչ`
  Տ. Կո մի տաս վար դա պետ Յով նա նեան
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ՔՐԷԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ
ՀՈՎՈՒՈՒԹԻՒՆ

Հոգեւորտեսուչ`
  Տ. Ռու բէն ա բե ղայ Զար գա րեան

ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆ,
ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ՄԱՄԼՈՅ ԲԱԺԻՆ

Տնօրէն`
 Տ. Շա հէ վարդապետ Ա նա նեան

ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ
ՎԱՉԷ ԵՒ ԹԱՄԱՐ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ

 Տնօրէն`
 Տ. Արարատ քահանայ Պօղոսեան

ԱՐԽԻՒ ԵՒ ԹԱՆԳԱՐԱՆՆԵՐ
Տնօրէն`

 Տ. Ա սո ղիկ քա հա նայ Կա րա պե տեան
 ա. ՄայրՏաճարիգանձարան
 բ.ՀինՎեհարան

գ.«Ալէք-ՄարիՄանուկեան»գանձատուն
դ.«Խրիմեան»թանգարան

 ե.«ՌուբէնՍեւակ»թանգարան

ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
Տնօրէն`

 Տ. Վահ րամ քա հա նայ Մե լի քեան
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ՀԱՄԱՑԱՆՑԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆՆԵՐԻ 
ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ

Տնօրէն`
 Տիկին Փօլա Մարի Տէր-Մաթօյեան

«ՇՈՂԱԿԱԹ»  
ՀԵՌՈՒՍՏԱԸՆԿԵՐՈՒԹԻՒՆ

Տնօրէն`
 Տի կին Մա նեայ Ղա զա րեան

«ԻԶՄԻՐԼԵԱՆ»  
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Գործադիրտնօրէն`
  Տիար Արմէն Չարչեան

ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆ
Տնօրէն`
  Տիար Սահակ Վարդանեան

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆՆԵՐԻ 
ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ

Տնօրէն`
  Տ. Իսահակ վարդապետ Պօղոսեան

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ  
ԳՐԱՏՆԵՐԻ ՑԱՆՑ

 Տնօրէն`
  Տիար Էդուարդ Եղիազարեան
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 Իզմիրլեան............................................ 1908-1910
127.Տ.ԳէորգԵՏփղիսեցիՍուրէնեանց. 1911-1930
128.Տ.ԽորէնԱՄուրադբէկեան.............. 1932-1938
129.Տ.ԳէորգԶՉէորեքչեան.................... 1945-1954
130.Տ.ՎազգէնԱՊալճեան..................... 1955-1994
131.Տ.ԳարեգինԱՍարգիսեան.............. 1995-1999
132.Տ.ԳարեգինԲՆերսիսեան........................ 1999
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Պաշ տօ նա կան օ րա ցոյց

ՄայրԱթոռՍուրբԷջմիածնի

2015թ.

 

Կազ մող օ րա ցոյ ցիս`
ՇԻՐԱԿԻ ԹԵՄԻ ԱՌԱՋՆՈՐԴ

Տ. ՄԻՔԱՅԷԼ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԱՋԱՊԱՀԵԱՆ

Հրատ. բաժնի տնօ րէն՝ Շահէ Վրդ. Անանեան

Սրբագրիչ՝ Ս. Գրիգորեան

Էջադրումը՝ Ղեւոնդ քահանայ 
Մայիլեանի

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆ

Ս. ԷՋՄԻԱԾԻՆ – 2015

Թուղթ՝ կաւճապատ 80 գր., չափսը՝ 60x84 1/32,

ծաւալը՝ 17 մամուլ, տպաքանակը՝ 10.000:

Տպագիր հրատարակութեան 149-րդտարին: 


