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ՄԵՐ ԺԱՄԱԳԻՐՔԸ
 

 Ժա մագր քով ա ռաջ նոր դու ե լու հա մար ա ռա ջին 
հեր թին պէտք է ի մա նալ, թէ տու եալ օ րը ի՞նչ օր 

է՝ տէ րու նի, սրբոց, թէ՝ պա հոց: Այ նու հե տեւ ե կե ղե
ցու ա մե նա մեայ հրա տա րա կու ող օ րա ցոյ ցով պէտք է 
գտնել տու եալ օ րու այ ձայ նը:

 Տէ րու նի են հա մար ւում այն օ րե րը, ո րոնք կապ 
ու նեն մեր  Տի րոջ՝  Յի սուս Ք րիս տո սի ան ձի, տնօ
րի նու թիւն նե րի, ա ւե տա րան նե րում նկա րագ րու ած 
դրուագ նե րի հետ:  Տէ րու նի են հա մար ւում տա րու այ 
բո լոր կի րա կի օ րե րը, սբ. Ծ նուն դը, Ա նու ա նա կո չու
թիւ նը՝ Ծնն դեան ու թե րորդ օ րը,  Քա ռա սու նե րորդ 
օ րը՝  Տեառ նըն դա ռա ջը,  Ծաղ կա զար դը,  Վեր ջին ընթ
րի քը,  Մատ նու թիւ նը,  Խա չե լու թիւ նը,  Թա ղու մը,  Յա
րու թիւ նը՝  Զա տի կը,  Համ բար ձու մը,  Հո գե գա լուս տը, 
 Պայ ծա ռա կեր պու թիւ նը՝  Վար դա վա ռը, սբ.  Խա չին, 
ե կե ղե ցուն եւ սբ. Աս տու ա ծած նին նու ի րու ած տօ նե
րը:

Սր բոց օ րեր են հա մար ւում  Յով հան նէս Մկրտ չի, 
Աս տու ա ծա մօր ծնող նե րի՝  Յո վա կի մի եւ Ան նա յի, սբ. 
Ս տե փան նո սի, ա ռա քեալ նե րի, մար գա րէ նե րի, հայ
րա պե տե րի եւ այլ սուր բե րի յի շա տակ նե րին նու ի րո 
ւած օ րե րը:

 Պա հոց են հա մար ւում է Ա ռա ջա ւո րաց պահ քի, 
 Մեծ պահ քի, Ե ղիա կան պահ քի օ րե րը, ինչ պէս նաեւ 
սբ. Գ րի գոր  Լու սա ւոր չի,  Վար դա վա ռի, սբ. Աս տու ա
ծա ծնի,  Խաչ վե րա ցի,  Վա րա գայ սբ.  Խա չի,  Յիս նա
կաց, սբ.  Յա կո բի եւ սբ. Ծնն դեան տօ նե րին նա խոր
դող հինգ օ րե րը:  Պա հոց են հա մար ւում նաեւ չո րեք
շաբ թի եւ ուր բաթ օ րե րը. չո րեք շաբ թին՝ սբ. Աս տուա
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ծած նին, իսկ ուր բա թը՝ սբ.  Խա չին նու ի րու ած: Այս 
հա շու ար կով տա րու այ մէջ մի ջին հա շու ով 158160 օր 
պա հոց օ րեր են լի նում:

 Շա րա կան նե րը, որ պէս կա նոն, երգ ւում են հա մա
ձայն ութ ձայ նի կամ ե ղա նա կի, ո րոնք ու նեն ի րենց 
յա տուկ ա նուն նե րը. 

1. ԱՁ.՝ այբ ձա կամ ա ռա ջին ձայն, 2. ԱԿ.՝ այբ կէն 
կամ երկ րորդ ձայն, 3. ԲՁ.՝ բէն ձա կամ եր րորդ ձայն, 
4. ԲԿ.՝ բէն կէն կամ չոր րորդ ձայն, 5. ԳՁ.՝ գիմ ձա 
կամ հին գե րորդ ձայն, 6. ԳԿ.՝ գիմ կէն կամ վե ցե րորդ 
ձայն, 7. ԴՁ.՝ դա ձա կամ եօ թե րորդ ձայն, 8. ԴԿ.՝ դա 
կէն կամ ու թե րորդ ձայն:

Օ րու այ ձայ նե րը փոխ ւում են յա ջոր դա բար՝ ԱՁ.
ից սկսու ած մին չեւ ԴԿ. եւ այդ պէս շա րու նակ:  Բա
ցա ռու թիւն է  Մեծ պահ քի ա ռա ջին կի րա կին՝  Բուն 
բա րե կեն դա նը, ո րի ձայ նը, ան կախ նա խորդ օ րու այ 
ձայ նից, ըն դուն ւում է ԴԿ.: Այդ պէս է ար ւում, որ պէս զի 
 Յա րու թեան օ րու այ՝  Զատ կի ձայ նը միշտ լի նի ա ռա
ջին ձայն՝ ԱՁ.:

 Մաղ թան քը ժա մօրհ նող հո գե ւո րա կա նի կարճ 
ա ղօթքմաղ թանքն է:  Քա րոզ բա ռը նշա նա կում է 
մու նե տիկ, բարձ րա ձայն յայ տա րա րու ող խօսք:  Քա
րոզ նե րը ըն թեր ցում է սար կա ւա գը: Այն ժո ղովր դին 
ուղ ղու ած զգաս տու թեան կոչ է:  Քա րոզ նե րը նա խա
պատ րաս տում են հա ւա տա ցեալ նե րին ա ղօթ քի եւ 
հիմ ա կա նում գրու ած են յոր դո րա կան ո ճով:  Քա
րոզ նե րին, որ պէս կա նոն, յա ջոր դում են ա ղօթք նե րը: 

 Ժա մեր գու թիւն նե րը, որ պէս կա նոն, սկսւում են 
 Հայր մեր  Տէ րու նա կան ա ղօթ քով, որն ար տա սա նում 
է ժա մօրհ նո ղը՝ դա սի ա ւագ հո գե ւո րա կա նը, ո րին 
յա ջոր դում են մաղ թանք նե րը, սաղ մո սա սա ցու թիւն
նե րը, քա րոզ նե րը, ա ղօթք նե րը, ա ւե տա րա նա կան 
ըն թեր ցում ե րը եւ այլն:  Սաղ մո սա սա ցու թիւն նե րը 
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եւ քա րոզ նե րը սար կա ւագ նե րի դա սի պար տա կա
նու թիւնն է, ա ղօթք նե րը, ա ւե տա րա նա կան ըն թեր
ցում ե րը՝ քա հա նա յի (տէ րու նա կան օ րե րին՝ պա
տա րա գիչ քա հա նա յի), մաղ թանք նե րը՝ ժա մօրհ նող 
հո գե ւո րա կա նի:  Մեր ե կե ղե ցում ըն դու նու ած կար գի 
հա մա ձայն « Հայր մեր»ի, քա հա նա յի ա ղօթք նե րի եւ 
ա ւե տա րա նի ըն թեր ցա նու թեան ժա մա նակ ժա մեր
գու թեա նը ներ կայ ժո ղո վուր դը պէտք է ոտ քի կանգ
նի:

 Հայ ե կե ղե ցու ծի սա կար գում ժա մեր գու թիւն նե րի 
թի ւը ինն է. 1. գի շե րա յին ժա մեր գու թիւն, 2. ա ռա ւօ
տեան ժա մեր գու թիւն, 3. ա րե ւա գա լի ժա մեր գու թիւն, 
4. ճա շու եր րորդ ժա մի ժա մեր գու թիւն, 5. ճա շու վե
ցե րորդ ժա մեր գու թիւն, 6. ճա շու ին նե րորդ ժա մեր
գու թիւն, 7. ե րե կո յեան ժա մեր գու թիւն, 8. խա ղա ղա
կան ժա մեր գու թիւն, 9. հանգս տեան ժա մեր գու թիւն:

 Վե րո յիշ յալ 9 ժա մեր գու թիւն նե րը հնում կա տար
ւում էին ա մէն օր: Այժմ ա մէն օր կա տար ւում են գի
շե րա յին եւ ա ռա ւօ տեան ժա մեր գու թիւն նե րը միա սին՝ 
ա ռա ւօ տեան, եւ ե րե կո յեան ժա մեր գու թիւ նը՝ ե րե կո
յեան:  Մեծ պա հոց օ րե րին, բա ցի շա բաթկի րա կի 
օ րե րից, կա տար ւում են նաեւ միւս ժա մեր գու թիւն նե
րը, ըստ հե տե ւեալ կար գի. գի շե րա յին, ա ռա ւօ տեան, 
ա րե ւա գա լի ժա մեր գու թիւն նե րը՝ ա ռա ւօ տեան, ճա շու 
եր րորդ, վե ցե րորդ, ին նե րորդ եւ ե րե կո յեան ժա մեր
գու թիւն նե րը՝ կէ սօ րին, խա ղա ղա կա նը՝ ե րե կո յեան 
(եր կու շաբ թի, ե րեք շաբ թի եւ հինգ շաբ թի), հանգս
տեա նը՝ ե րե կո յեան (չո րեք շաբ թի եւ ուր բաթ):

1. ԳԻՇԵՐԱՅԻՆ ԺԱՄԵՐԳՈՒԹԻՒՆ:  Կա տար ւում 
է ի դէմս  Հայր Աս տու ծոյ: Հ նում այն կա տար ւում էր 
կէս գի շե րին:  Քու նը Աստ ծու կող մից մեզ շնոր հու ած 
բա րիք է եւ մենք շնոր հա կա լու թիւն եւ գո հու թիւն ենք 
յայտ նում Աստ ծուն՝ այդ շնոր հած բա րի քի հա մար 
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եւ խնդրում, որ գի շե րու այ շա րու նա կու թիւ նը անց նի 
խա ղաղ, իսկ յա ջորդ օ րը՝ ա ռա քի նի եւ ա նա րատ: Այ
սօր գի շե րա յին ժա մեր գու թիւ նը կա տար ւում է ա ռա
ւօ տեան:

2. ԱՌԱՒ0ՏԵԱՆ ԺԱՄԵՐԳՈՒԹԻՒՆ: Ե կե ղե ցու 
հնա գոյն ծի սա կան ա մե նօ րեայ ա րա րո ղու թիւն նե րից 
է:  Կա տար ւում է ի դէմս Որ դի Աստ ծու: Այն կա տար
ւում է ար շա լոյ սին եւ խորհր դան շում է Ք րիս տո սի 
ե րե ւա լը իւ ղա բեր կա նանց, հռչա կում Ք րիս  տո սի յա
րու թեան ա ւե տի սը եւ փրկա գոր ծու թեան խոր հուր դը:

3. ԱՐԵՒԱԳԱԼԻ ԺԱՄԵՐԳՈՒԹԻՒՆ:  Նախ կի նում 
ե ղել է ա ռա ւօ տեան ժա մեր գու թեան մի մա սը: Ա րե
ւա գա լի ժա մեր գու թիւ նը կա տար ւում է ա րե ւա ծա գին՝ 
«Ա րե ւա գա լի ժա մին», «ի դէմս  Հոգ ւոյն Աս տու ծոյ»: 
Տ նօ րի նա կան խոր հուրդն է Ք րիս տո սի յա րու թիւ նը եւ 
ե րե ւու մը ա շա կերտ նե րին:  Ժա մեր գու թեան ըն թաց
քում Ք րիս տո սի յա րու թիւ նը նոյ նաց ւում է ա րե ւի ծագ
մա նը:  Հաս տա տու ել է Եզր կա թո ղի կո սի (630641 
թթ.) կող մից եւ ճո խա ցու ել ԺԲ դա րում՝ սբ.  Ներ սէս 
Շ նոր հա լու գրած եր գե րով: 

4. ՃԱՇՈՒ ԵՐՐՈՐԴ ԺԱՄԻ ԺԱՄԵՐԳՈՒ ԹԻՒՆ: 
 Կա տար ւում է ի դէմս  Սուրբ  Հո գու իջ ման, խորհր
դան շում է Ե ւա յի ճա շա կու մը ար գե լու ած պտու ղից եւ 
Ք րիս տո սով դա տա պար տու թիւ նից ա զա տագ րու մը, 
ինչ պէս ա սում ժա մագր քի խրա տը՝ «ի դէմս իջ ման 
 Հոգ ւոյն Սր բոյ եւ ի դէմս նա խա մօրն ճա շակ ման, եւ 
ա զա տու թեանն Ք րիս տո սի»:  Կա տար ման ժա մա նա
կը ա ռա ւօ տեան ժա մը 9ն  է:  Ժա մեր գու թիւ նը նաեւ 
ա պաշ խա րու թեան խոր հուրդ պա րու նա կող մի ա րա
րո ղու թիւն է:

Այս ժա մեր գու թիւ նը հնում կա տար ւում էր ա մէն 
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օր: Ինչ պէս այս, այն պէս էլ յա ջոր դող վե ցե րորդ եւ 
ին նե րորդ ժա մի ժա մեր գու թիւն նե րը ա պաշ խա րու
թեան յա տուկ ի մաստ նե րով լի ա րա րո ղու թիւն ներ են, 
ո րոնց հիմ ա կան գա ղա փա րը ամ փո փու ած է «Ո ղոր
մեա ինձ Աս տու ած» սաղ մո սի մէջ: Դ րա հա մար էլ յա
ճախ այս ե րեք ժա մեր գու թիւն նե րը կոչ ւում են «ե րեք 
ո ղոր մեա»ներ ա նու նով:

5. ՃԱՇՈՒ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԺԱՄԻ ԺԱՄԵՐԳՈՒ
ԹԻՒՆ:  Կա տար ւում է ի դէմս  Հայր Աստ ծու եւ խորհր
դան շում է յի շա տա կը Ք րիս տո սի խա չե լու թեան եւ 
չար չա րանք նե րի, ինչ պէս ա սում է ժա մագր քի խրա
տը՝ «ի դէմս  Հօր Աս տու ծոյ եւ ի դէմս չար չա րա նաց 
եւ խա չե լու թեան Որդ ւոյն Աս տու ծոյ»:  Կա տար ման 
ժա մա նա կը ցե րե կու այ ժա մը 12ն  է: Այս ժա մեր գու
թեամբ հա ւա տա ցեա լը Աստ ծուց խնդրում է օգ նու
թիւն իր մարդ կա յին տկար բնու թեան հա մար: 

6. ՃԱՇՈՒ ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԺԱՄԻ ԺԱՄԵՐԳՈՒ
ԹԻՒՆ:  Կա տար ւում է ի դէմս Որ դի Աստ ծու եւ խորհր
դան շում է Ք րիս տո սի մա հը, ո րով եւ մարդ կու թեան 
ա զա տագ րու մը դժոխ քի իշ խա նու թիւ նից, ինչ պէս 
ա սում է ժա մա գրքի խրա տը՝ «ի դէմս Որդ ւոյն Աս
տու ծոյ, այլ եւ ի դէմս մա հու անն եւ բա նա կան հոգ ւոյն 
ա ւանդ մանն»: Այն կա տար ւում է ժա մը 15ին: 

 Ճա շու այս ե րեք ժա մեր գու թիւն նե րը այ սօր կա
տար ւում են միա սին,  Հա յաս տա նում՝  Մեծ պա հոց 
օ րե րին, իսկ Ս փիւռ քի ո րոշ գա ղութ նե րում՝ կի րա կի 
օ րե րին, ս. պա տա րա գից ա ռաջ:

7. ԵՐԵԿՈՅԵԱՆ ԺԱՄԵՐԳՈՒԹԻՒՆ:  Կա տար ւում 
է մայ րա մու տից ա ռաջ, ին նե րորդ ժա մի ժա մեր գու
թիւ նից յե տոյ ըն կած ժա մա նա կա մի ջո ցին, ե րե կո յի 
ժա մին՝ ըստ  Ժա մագր քի բա ցատ րու թեան: Ուղ ղո
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ւած ի դէմս Որ դի Աստ ծու: Տ նօ րի նա կան յի շա տակն 
է Քրիս տո սի խա չից ի ջե ցու ե լը եւ պա տան քով գե րեզ
ման դրու ե լը, այ սինքն՝ թա ղու մը: Այս հա րուստ բո
վան դա կու թեան եւ մա նա ւանդ սքան չե լի կար գա ւո
րու թեան պատ ճա ռով ե րե կո յեան ժա մեր գու թիւ նը իր 
մէջ ու նի պարզ եւ հա կիրճ, գրա ւիչ եւ ա ռինք նող մի 
զօ րու թիւն, ո րին են թարկ ւում է գի տա կից իւ րա քան
չիւր հա ւա տա ցեալ:

8. ԽԱՂԱՂԱԿԱՆ ԺԱՄԵՐԳՈՒԹԻՒՆ:  Կա տար
ւում է ի դէմս  Սուրբ  Հո գու՝ մայ րա մու տից յե տոյ՝ քնե
լուց ա ռաջ:  Խորհր դան շում է Ք րիս տո սի գե րեզ ման 
դնե լը, դժոխ քի ա ւե րու մը եւ ար դար նե րի հո գի նե րին 
խա ղա ղու թիւն տա լը: Ն պա տակն է ան դոր րու թիւն եւ 
խա ղա ղու թիւն բե րել ա մե նօ րեայ մեղ քե րով ծան րա
բեռ նու ած մար դու հո գուն:

9. ՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ԺԱՄԵՐԳՈՒԹԻՒՆ: « Հա սա րա
կաց ա ղօ թից ժա մե գու թեանց» շար քից վեր ջինն է 
հանգս տեան ժա մեր գու թիւ նը՝ ուղ ղու ած ի դէմս  Հօր 
Աս տու ծոյ: Իբ րեւ տնօ րի նա կան խոր հուրդ գտնում 
ենք հե տե ւեալ բա ցատ րու թիւ նը. « Զի պահ պա նո ղա
կան ա ջով  Միած նի պա հես ցի զմեզ ի խա ւա րա յին գի
շե րիս»: 



ՀՐԱԺԱՐՈՒՄՆ

Հ րաժարիմք ի սատանայէ եւ յամենայն խա
բէութենէ նորա, ի պատրանաց նորա, ի

խորհրդոց նորա, ի գնացից նորա, ի չար կամաց
նորա,իչարհրեշտակացնորա,իչարպաշտօնէից
նորա,իչարկամարարացնորա,եւյամենայնչար
զօրութենէնորահրաժարելովհրաժարիմք:

 Զայս ե րիցս կրկնէ՝ ե րես ի յա րեւ մուտս եւ ձեռս ի կոր ու նե լով. 
և ա պա դառ նայ յա րե ւելս եւ սկսանի զդաւանութիւն ուղղափառ 

հաւատոյ՝ բա ցագ լուխ  եւ ձեռ նա մած կեր պիւ  և ա սէ.

ԴԱՒԱՆՈՒԹԻՒՆՀԱՒԱՏՈՅ

Խոստովանիմք եւ հաւատամք ամենակա
տարսրտիւզՀայրնԱստուած՝անեղ,ան

ծին եւ անսկիզբն, այլ եւ ծնող Որդւոյ եւ բղխող
ՀոգւոյնՍրբոյ:

Հաւատամք զԲանն Աստուած՝ անեղ, ծնեալ եւ
սկսեալ ի Հօրէ նախ քան զյաւիտեանս. ո՛չ յետոյ
եւո՛չկրտսեր,այլորքա՛նՀայրնՀայր՝ընդնմինեւ
ՈրդինՈրդի:

ՀաւատամքզՍուրբՀոգինԱստուած՝անեղ,ան
ժամանակ,ո՛չծնեալ,այլբղխեալիՀօրէ,էակիցՀօր
եւփառակիցՈրդւոյ:

Հաւատամք զԵրրորդութիւնն սուրբ. մի բնու
թիւն,միաստուածութիւն,ո՛չերեքաստուածք,այլ
միԱստուած,միկամք,միթագաւորութիւն,միիշ
խանութիւն,արարիչերեւելեացեւաներեւութից:
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ՀաւատամքյԵկեղեցիսուրբ,զթողութիւմեղաց՝
հաղորդութեամբսրբոց:

Հաւատամք զմինն յերից անձանց զԲանն Աս
տուած՝ ծնեալ ի Հօրէ նախ քան զյաւիտեանս, ի
ժամանակի իջեալ յԱստուածածին կոյսն Մարիամ,
առեալ յարենէնորա՝միաւորեացընդիւրումԱս
տուածութեանն,իննամսեայժուժկալեալյարգանդի
անարատ կուսին, եւ եղեւ Աստուածն կատարեալ՝
մարդկատարյալ՝հոգւովեւմտօքեւմարմնով.մի
անձն,միդէմեւմիաւորեալմիբնութիւն:

Աստուածն մարդացեալ առանց փոփոխման եւ
առանցայլայլութեան,անսերմնյղութիւնեւանա
պական ծնունդ. որպէս ո՛չ է սկիզբն Աստուածու
թեաննորա, եւ ո՛չ վախճանմարդկութեաննորա.
զիՅիսուսՔրիստոսերէկեւայսօր՝նոյնեւյաւի
տեան:

ՀաւատամքզՏէրնմերՅիսուսՔրիստոսշրջալի
վերայերկրի,յետերեսունամացեկեալիմկրտու
թիւն.Հայրիվերուստվկայեալ՝դա՛էՈրդիիմսի
րելի. եւ Հոգին Սուրբ աղաւնակերպ իջեալ ի վե
րայնորա:Փորձեալիսատանայէեւյաղթեալնմա:
Քարոզեալ մարդկան զփրկութիւն: Աշխատեալ
մարմնով,վաստակեալ,քաղցեալեւծարաւեալ:Յե
տոյեկեալկամաւիչարչարանս.խաչեալեւմեռեալ
մարմնովն,եւկենդանիԱստուածութեամբն:Մար
միննեդեալիգերեզմանի`միաւորեալԱստուածու
թեամբն,եւՀոգւովնիջեալիդժոխս`անբաժանելի
Աստուածութեամբն:Քարոզեալհոգւոցն,աւերեալ
զդժոխսեւազատեալզհոգիսն:Յետերիցաւուրց
յարուցեալիմեռելոցեւերեւեալաշակերտացն:

ՀաւատամքզՏէրնմեր ՅիսուսՔրիստոս՝նովին
մարմնովն համբարձեալ յերկինս եւ նստեալ ընդ
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աջմէՀօր:Այլեւգալոցէնովինմարմնովնեւփա
ռօքՀօր`իդատելզկենդանիսեւզմեռեալս:Որեւ
յարութիւնամենայնմարդկան:

Հաւատամքեւզհատուցումնգործոց.արդարոցն՝
կեանք յաւիտենական, եւ մեղաւորացն՝ տանջանք
յաւիտենական:

ԶՂՋՈՒՄՆ

 Մեղայ ամենասուրբ Երրորդութեանն՝ Հօր
եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ: Մեղուցեալ

եմ Աստուծոյ: Խոստովանիմ առաջի Աստուծոյ, եւ
սրբուհւոյ Աստուածածնին, եւ առաջի քո, հայր
սուրբ,զամենայնմեղս,զորգործեալեմ:Քանզիմե
ղայխորհրդով,բանիւեւգործով,կամայեւակա
մայ, գիտութեամբ եւ անգիտութեամբ. մեղայ Աս
տուծոյ:

Մեղայհոգւովսեւզօրութեամբսորա,մտօքսեւ
շարժմամբ սորա, մարմնովս եւ զգայութեամբ

սորա: Մեղայ զօրութեամբ հոգւոյս. խորաման
կութեամբ, անզգամութեամբ, յանդգնութեամբ եւ
երկչոտութեամբ, շռայլութեամբ եւ ժլատությամբ,
զեղխութեամբեւանիրաւութեամբ,չարահաւանու
թեամբ, յուսահատութեամբ եւ թերամտութեամբ.
մեղայԱստուծոյ:

Մեղայ չար խորհրդով մտացս. նենգութեամբ.
ատելութեամբ, խեթիւ, մախանօք, յաչաղանօք,

թուլութեամբ, պոռնկական խորհրդով, արուական,
իգական, անասնական, գրաստական, գազանական,
իգիշերիեւտուընջեան.երազականգիջութեամբեւ
անրջականգարշաղտեղութեամբ.մեղայԱստուծոյ:
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Մեղայ ցանկութեամբ մարմնոյս. հեշտու
թեամբ, պղերգութեամբ, յօրանջմամբ քնոյ,

շարժութեամբմարմնոյս,եւզազրագործութեամբի
պէսպէս ախտս, հեշտալրութեամբ լսելեացս, արա
տութեամբ աչացս, ցանկութեամբ սրտիս, իգու
թեամբ ռնգացս, պագշոտութեամբ բերանոյս, ան
ժուժկալութեամբ, շուայտութեամբ եւ արբեցու
թեամբ.մեղայԱստուծոյ:

Մեղայ չարութեամբ լեզուիս. ստախօսութեամբ,
սուտ երդմամբ, երդմնազանցութեամբ, հա

կառակութեամբ, վիճաբանութեամբ, բանսարկու
թեամբ, շոգմոգութեամբ, քսու, դատարկաբանու
թեամբ եւ ծաղու, զրախօսութեամբ, հերձախօսու
թեամբ եւ անիծաբանութեամբ, տրտնջելով, դժգո
հելով,բամբասելովեւհայհոյելով.մեղայԱստուծոյ:

 Մեղայզօրութեամբձեռացս.ագահելով,զրկելով,
հարկանելով,սպանանելովեւընդքարշսածե

լով.մեղայԱստուծոյ:

Մեղայամենայնյօդուածովքշինուածոյսեւամե
նայն անդամօք մարմնոյս, հնգեակ զգայարա

նօքսեւվեցեկիշարժմամբս,վերամբարձոտնահա
րութեամբեւվայրաքարշմեղկութեամբ,յաջեւյա
հեակխոտորելով,զառաջնոցնմեղանչելովեւվերջ
նոցնչարնշաւակգոլով.մեղայԱստուծոյ:

Այլ եւ մեղայ եօթնիցս յանցանօք՝ մահացու մե
ղօք.հպարտութեամբ՝եւմասամբքնորին,նա

խանձու՝եւմասամբքնորին,բարկութեամբ՝եւմա
սամբք նորին, ծուլութեամբ՝ եւ մասամբք նորին,
ագահութեամբ՝եւմասամբքնորին,որկրամոլութ
յամբ՝եւմասամբքնորին,բղջախոհութեամբ՝եւմա
սամբքնորին.մեղայԱստուծոյ:
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ԱյլեւմեղայամենայնպատուիրանացնԱստու
ծոյ,յանձնառելեացնեւհրաժարելեացն,զիո՛չ

զյանձնառականսն կատարեցի եւ ո՛չ ի հրաժարե
լեացնհեռացայ:Զօրէնսառի՝եւյօրինացնհեղգա
ցայ, ի կարգս Քրիստոնէութեան հրաւիրեցայ՝ եւ
գործովս անարժան գտայ. գիտելով զչարն՝ կամաւ
կորացայեւիբարեացգործոցինձէնհեռացայ.վա՛յ
ինձ, վա՛յ ինձ, վա՛յ ինձ: Զո՞րն ասեմ, կամ զո՞րն
խոստովանիմ, զիանթիւ են յանցանքիմ,անասե
լիենանօրէնութիւնքիմ,աններելիենցաւքիմեւ
անբժշկելիենվերքիմ.մեղայԱստուծոյ:

Հա՛յրսուրբ,զքեզունիմմիջնորդհաշտութեան
եւբարեխօսառՄիածինՈրդինԱստուծոյ,զի

իշխանութեամբդ,զորտուեալէքեզ՝արձակեսցես
զիսիկապիցմեղացիմոց,աղաչեմզքեզ:

ԱՐՁԱԿՈՒՄՆ

Ո ղորմեսցի քեզ մարդասէրն Աստուած եւ
թողութիւն շնորհեսցէամենայն յանցանաց

քոց,խոստովանեցելոցնեւմոռացելոցն:Եւեսկար
գաւսքահանայականիշխանութեանեւհրամանաւն
Աստուածային,թէ՝ Զորարձակիցէքյերկրի՝եղեցի
արձակեալյերկինս,նովինբանիւնարձակեմզքեզ
յամենայն մասնակցութենէ մեղաց քոց՝ ի խորհր
դոց,իբանից,եւիգործոց.յանունՀօրեւՈրդւոյ
եւՀոգւոյնՍրբոյ:Եւդարձեալտամզքեզիխոր
հուրդսսուրբեկեղեցւոյ,զիզորինչգործիցեսբա
րիս,եղիցիքեզիբարեգործութիւնեւիփառսհան

դերձեալկենացն.ամէն:



Ողորմութեամբ Տեառն լի եղեւ երկիր, եւ 
Բանիւ Տեառն երկինք հաստատեցան, 

եւ Հոգւով բերանոյ նորա ամենայն 
զօրութիւնք նորա:



ԿԱՐԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ 

ՀԱՍԱՐԱԿԱՑ ԱՂՕԹԻՑ  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ Ս. ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ

ՈՐ ԿԱՏԱՐԻ Ի ՄԷՋ ԳԻՇԵՐԻ Ի ԴԷՄՍ ՀՕՐ ԱՍՏՈՒԾՈՅ

Օրհ նեալ  Տէր մեր  Յի սուս Ք րիս տոս. ա մէն:

 Հա՛յրմեր,որյերկինսես,սուրբեղիցիանուն
քո:Եկեսցէ՛արքայութիւնքո. եղիցինկամ

քո՝որպէսյերկինսեւյերկրի:Զհացմերհանապա
զորդտո՛ւրմեզայսօր:Եւթո՛ղմեզզպարտիսմեր,
որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց: Եւ
մի՛տանիրզմեզիփորձութիւն,այլփրկեա՛զմեզ
ի չարէ: Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ
փառքյաւիտեանս.ամէն:

 Տէ՛ր,եթէզշրթունսիմբանաս,բերանիմերգես
ցէ՛զօրհնութիւնսքո:

 Տէ՛ր,եթէզշրթունսիմբանաս,բերանիմերգես
ցէ՛զօրհնութիւնսքո:

Օրհնեալ համագոյ եւ միասնական անբաժանե
լի սուրբ Երրորդութիւնն՝ Հայր եւ Որդի եւ Հոգի
սուրբ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից.
ամէն:

Սաղմոս Գ.
 Տէ՛ր,զի՞բազումեղեննեղիչքիմ,եւբազումք

յարեանիվերայիմ:

2  ԺԱՄԱԳԻՐՔ 2016
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Բազումքասէինզանձնիմմէ՝թէչիքփրկութիւն
սորաառԱստուածիւր:

Այլդու,Տէ՛ր,օգնականիմես,փառքիմեւբարձ
րացուցիչգլխոյիմոյ:

ՁայնիւիմովեսառՏէրկարդացի,եւլուաւինձ
իլեռնէսրբոյիւրմէ:

Եսննջեցիեւիքունեղէ,զարթեայ,եւՏէրըն
դունողիմէ:

Ոչերկեայցեսիբիւրաւորզօրացնոցա,ոյքշուր
ջանակիպատեալպաշարեալպահէինզիս:

Արի՛,Տէր,եւփրկեա՛զիս,Աստուածիմ,զիդու
հարերզամենեսեան՝ոյքէինընդիսթշնամութեամբ
ի տարապարտուց, եւ զատամունս մեղաւորաց
փշրեսցես:

Տեառնդէփրկութիւն,իվերայժողովրդեանքո՝
օրհնութիւնքո:

Սաղմոս ՁԷ.

ՏէրԱստուածփրկութեանիմոյ,իտուէկարդացի
եւիգիշերիառաջիքո:

Մտցենաղօթքիմառաջիքո, Տէր,խոնարհեսցի
ունկնքոիխնդրուածսիմ:

Զի լցաւչարչարանօքանձնիմ,եւկեանքիմի
դժոխսմերձեցան,եւհամարեցայեսընդայնոսիկ՝
որքիջանենիգուբ:

Եղէեսորպէսմարդառանցօգնականի,եւիմե
ռեալսազատ,

Որպեսզվիրաւորս,որքննջենիգերեզմանի.
Զորս դու ո՛չ յիշեցեր, նոքա ի ձեռանէ քումմէ

մերժեցան:
Եդին զիս ի գբի ներքնումն, ի խաւարի եւ ի

ստուերսմահու:
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Յիսհաստատեցաւսրտմտութիւնքո,զամենայն
զբօսանսքոածերիվերայիմ:

Հեռի արարեր յինէն զծանօթս իմ, եւ եդին զիս
նշաւակիւրեանց:

Մատնեցայ եւ ոչ ելանէի, աչք իմ տկարացան
յաղքատութենէ:

ԱղաղակեցիառՏէրզօրհանապազեւհամբարձի
առքեզզձեռսիմ:

Միթէ մեռելոց առնիցե՞ս զսքանչելիս քո, կամ
բժիշկքյարուցեալ՝խոստովանառնիցի՞նառքեզ:

Միթէպատմեսցէ՞ոքերբէքիգերեզմանիզողոր
մութիւնսքո,կամզճշմարտութիւնսքոիկորստեան:

Միթէճանաչիցի՞նիխաւարիսքանչելիքքո,կամ
արդարութիւնքոյերկիրմոռացեալ:

Եսառքեզ,Տէ՛ր,աղաղակեցի,առաւօտուաղօթք
իմժամանեսցենառքեզ:

Ընդէ՞ր,Տէ՛ր,մերժեսզանձնիմ,կամդարձուցա
նեսզերեսսքոյինէն:

Տնանկեւվաստակաւորեմեսիմանկութենէիմ
մէ,իբարձրութենէխոնարհեցայեւապշեցայ:

Յիս հաստատեցաւ բարկութիւն քո, արհաւիրք
քոխռովեցուցինզիս:

Շրջեցանզինեւորպէսջուր,զօրամենայնպաշա
րեցինզիսիմիասին:

Հեռիարարերյինէնզբարեկամսիմեւզծանօթս
իմ,վասնթշուառութեանիմոյ:

Սաղմոս ՃԲ.

Օրհնեա՛,անձնիմ,զՏէր,եւամենայնոսկերքիմ,
զանունսուրբնորա:

Օրհնեա՛,անձնիմ,զՏէր,եւմի՛մոռանարզամե
նայնտուրսնորա:
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Ո քաւէ զմեղս քո, բժշկէ զամենայն հիւանդու
թիւնսքո:

Ո փրկէ յապականութենէ զկեանս քո, պսակէ
զքեզողորմութեամբեւգթութեամբ:

Ոլնուիբարութենէզցանկութիւնքո,նորոգեսցի
որպէսարծուոյմանկութիւնքո:

ԱռնէողորմութիւնսՏէր,եւիրաւունսամենայն
զրկելոց:

ԵցոյցՏէրզճանապարհսիւրՄովսիսի,եւորդւոցն
Իսրայելիզկամսիւր:

Գթած, ողորմածէ Տէր, երկայնամիտեւբազու
մողորմ:

Ո՛չիսպառբարկանայմեզՏէր,եւո՛չյաւիտեան
պահէոխս:

Ո՛չըստմեղացմերոցարարմեզՏէր,եւո՛չըստ
անօրէնութեանմերումհատոյցմեզ:

Այլորպէսբարձրեներկինքյերկրէ,այնպէսզօ
րացոյցՏէրզողորմութիւնիւրիվերայերկիւղածաց
իւրոց:

Որչափհեռիենարեւելքյարեւմտից,այնչափհե
ռիարարիմէնջզանօրէնութիւնսմեր:

Որպէսգթայհայրիվերայորդւոցիւրոց,այնպէս
գթասցիՏէրյերկիւղածսիւր:

Զինագիտացզստեղծուածսմեր,եւյիշեացթէ
հողեմք:

Մարդոյորպէսխոտոյենաւուրքիւր,որպէսծա
ղիկվայրի՝այնպէսծաղկէ:

Շնչէինմահողմ,եւո՛չէ,եւո՛չեւսերեւիտե
ղինորա:

ԲայցողորմութիւնՏեառնմնայյաւիտեանսյա
ւիտենիցիվերայերկիւղածացիւրոցեւարդարու
թիւննորայորդւոցմինչեւյորդիս:
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Ոյքպահենզուխտսնորա,յիշենզպատուիրանս
նորաեւառնենզնա:

Տէր յերկինսպատրաստեացզաթոռիւր,արքա
յութիւննորաամենեցունտիրէ:

Օրհնեցէ՛ք զՏէր, ամենայն հրեշտակք նորա՝
հզօրքզօրութեամբ,ոյքառնէքզբաննորա,իլսել
ձայնիպատգամացնորա:

Օրհնեցէ՛ք զՏէր, ամենայն զօրութիւնք նորա,
պաշտօնեայքեւարարողքկամացնորա:

Օրհնեցէ՛քզՏէր,ամենայնգործքնորա,զիընդ
ամենայնտեղիսէտէրութիւննորա.օրհնեա՛,անձն
իմ,զՏէր:

Սաղմոս ՃԽԲ.

 Տէ՛ր, լո՛ւր աղօթից իմոց, ո՛ւնկն դիր խնդրուա
ծացիմոցճշմարտութեամբքով:

Լո՛ւրինձարդարութեամբքով,եւմի՛մտաների
դատաստանընդծառայիքում,զիո՛չարդարանայ
առաջիքոամենայնկենդանի:

Հալածեաց թշնամին զանձն իմ, խոնարհ արար
յերկիրզկեանսիմեւնստոյցզիսիխաւարի,որպէս
մեռեալյաւիտենից:

Ձանձրացաւյիսհոգիիմ,եւսիրտիմխռովեցաւ
յիս:

Յիշեցի զաւուրսն զառաջինս, խորհեցայ յամե
նայնգործսքո. յարարածսձեռացքոցխորհեցայ,
եւհամբարձիառքեզզձեռսիմ:

Անձնիմորպէսզերկիրծարաւիէառքեզ,վաղ
վաղակիլո՛ւրինձ,Տէ՛ր,զինուաղեցաւյինէնհոգի
իմ:

Մի՛ դարձուցաներ զերեսս քո յինէն, նմանիցիմ
այնոցիկ,ոյքիջանենիգուբ:
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Լսելիարաինձառաւօտուզողորմութիւնսքո,զի
եսիքեզ,Տէ՛ր,յուսացայ:

Ցո՛յց ինձ ճանապարհ՝ յոր եւ գնացից, զի առ
քեզ,Տէ՛ր,համբարձիզանձնիմ:

Փրկեա՛ զիս ի թշնամեաց իմոց, Տէ՛ր, զի զքեզ
ապաւէնինձարարի:

Ուսո՛ինձառնելզկամսքո,զիդուեսԱստուած
իմ:

Հոգիքոբարիառաջնորդեսցէինձյերկիրուղիղ:
Վասնանուանքո, Տէ՛ր,կեցուսցեսզիս,արդա

րութեամբքովհանցեսինեղութենէզանձնիմ:
Ողորմութեամբքովսատակեա՛զթշնամիսիմեւ

կորո՛զամենայննեղիչսանձինիմոյ,զիեսծառայ
քոեմ:

 ՓառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍըրբոյ.այժմեւ
միշտեւյաւիտեանըսյաւիտենից.ամէն:

ԵՐԳ
 Տեառն Ներսիսի    Հա յոց Կա թո ղի կո սի ա սա ցեալ  

ի պաշ տա ման գի շե րոյ.

(Աւագ) Յիշեսցուքիգիշերիզանունքո,Տէ՛ր:
Բըղխեսցենսիրտքմերզբանբարի,եւլեզուքմեր

պատմեսցենզգործսերկնաւորթագաւորիդ:
Ի մէջ գիշերի յարուցեալ խոստովանեսցուք

ըզքեզ,Տէ՛ր:
Զաղօթսմերտացուքքեզ,Տէ՛ր,իգաւիթըսքոի

մէջնորԵրուսաղէմի:
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Ի գիշերի համբարձցուք ըզձեռըս մեր սրբու
թեամբառքեզ,Տէ՛ր:

Ի ձայն գոհութեան, ամենայն հոգիք, օրհնեցէք
ըզՏէր:

Փոխ.  Զարթի՛ք,փառքիմ,զարթի՛ք,եւեսզարթե
այցառաւօտուց.ալէլուիա:

Զարթի՛ք ընդ զըւարթունս, մանկունք վերինըն
Սիոնի.ալէլուիա:

Զարթի՛ք, որդիք լուսոյ, ի յօրհնութիւն Հօրըն
լուսոյ.ալէլուիա:

Զարթի՛ք,փըրկեալքարեամբ,եւտուքըզփառըս
փրկողին.ալէլուիա:

Զարթի՛ք,նորժողովուրդք,նորերգսառեալնո
րոգողին.ալէլուիա:

Զարթի՛ք, հարսունք հոգւով սպասեալք գալոյ
սուրբփեսային.ալէլուիա:

Զարթի՛ք,վառեալքլուսովըստիմաստունսուրբ
կուսանացն.ալէլուիա:

Զարթի՛ք,պատրաստեցէքիւղլապտերացզջերմ
արտասուս.ալէլուիա:

Զարթի՛քեւմի՛նընջէք,նմանյիմարկուսիցնիր
հէք.ալէլուիա:

Զարթի՛ք, երկիրպագցուք եւ արտասուօք զայս
ասասցուք.ալէլուիա:

Փոխ.  Զարթի՛ր, ընդէ՞ր նընջես, Տէ՛ր, մի՛ մերժեր
ըզմեզիսպառ:

Արի՛,Տէ՛ր,օգնեա՛մեզ,տացուքանուանըդքում
ըզփառս:

Այժմեւյաւէտ.ՀօրեւՈրդւոյ,եւՍուրբՀոգւոյն.
ամէն:

Փոխ.  Զարթուցեալքս ի զբաղմանէ գիշերային
հանգստենէ:



24 Ժամագիրք

ՇնորհեսցէմեզմարդասէրՏէրմըխիթարութիւն
եւիսփոփանսեկեղեցւոյ:

Ահիւեւդողութեամբկացցուքիյաղօթս:
Եկեալխոստովանեսցուքըզյանցանս:
Եւ գըտցուք ի Քրիստոսէ զքաւութիւն եւ զմեծ

զողորմութիւն:
Ամէն.ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:
կց. Անբաժանելի եւ համագոյ Երրորդութեանդ՝

համաձայնեալք ընդ զօրս երկընից, փառս մատու
ցանեմք:

Փառըքքեզ:
Որ յանարուեստ յաթոռ բարձրացեալ հանգչիս,

սուրբԱստըւած,հըզօրեւսքանչելագործ:
Փառըքքեզ:
Որ յանէից գոյացուցեր զամենայն արարածս,

սուրբԱստըւած,անճառՀօրանեղՈրդի:
Փառըքքեզ:
Որ տեսչութեամբ խնամես զամենայն արարածս,

սուրբԱստըւած,բըղխումնանսպառաղբեր:
Տէ՛ր,ժողովըրդապետքԵկեղեցւոյիքէնհայցեն՝

ասելով.Հովիւբարի,ողորմեա՛բանաւորհօտի:
Ամէն.ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:
Ամէն,ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

ՔԱՐՈԶ
(Աշկ.)  Զարթուցեալքսամենեքեանիհանգստենէ

քընոյ,զորշնորհեացմեզմարդասէրնԱստուածի
մխիթարութիւն եւ ի սփոփանս տկարութեան մե
րում, եւ եկեալքս միաբան հոգեւոր երգով ի փա
ռաբանութիւն եւ ի պատիւ ամենասուրբ անուան
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ՏեառնմերոյեւփրկչինՅիսուսիՔրիստոսի:Ահիւ
եւդողութեամբկացցուքյաղօթսառաջինորա,եւ
գոհացարուքզնմանէիգիշերայինժամուսյայսմիկ,
վասն իրաւանց եւ արդարութեան նորա: Որ ընտ
րեաց զմեզ ողորմութեամբն իւրով. եւ շնորհեաց
մեզ բերել զնմանութիւն երկնային հրեշտակացն ի
փառաբանիչսՏեառնԱստուծոյամենեցունեւմեզ
լինիլ:Եւմեքայսուհետեւսրբելովզանձինսմերի
խղճէեւիչարգործոց,համբարձցուքզձեռսմերի
սրբութիւն՝առանցբարկութեանեւերկմտութեան:
Հաւատով խնդրեսցուք ի նմանէ զքաւութիւն եւ
զթողութիւնյանցանացմերոց,խոստովանլինելով
զգաղտնիս սրտից մերոց ծածկագիտին Աստուծոյ,
որպէս զի ընդունելով զպաղատանս մեր աղօթիւք
եւ բարեխօսութեամբ ամենայն սրբոց, շնորհեսցէ
մեզ մարդասէրն Աստուած կեալ առաքինութեամբ
եւանարատվարուքըստկամացնորայայսմաշ
խարհիս: Եւ արժանաւոր լինելով յաւիտենական
եւերկնայինխորանացն,զորխոստացաւսիրելեաց
իւրոցճշմարիտնԱստուած,ՅիսուսՔրիստոս.Տէ՛ր
մեր,կեցո՛եւողորմեա:

Կեցո՛,Տէ՛ր:
Զմնացուածգիշերիսխաղաղութեամբանցուցա

նել՝հաւատովիՏեառնէխնդրեսցուք:
Շնորհեա՛,Տէ՛ր:
Զհրեշտակ խաղաղութեան պահապան անձանց

մերոց՝իՏեառնէխնդրեսցուք:
Շնորհեա՛,Տէ՛ր:
Զքաւութիւնեւզթողութիւնյանցանացմերոց՝ի

Տեառնէխնդրեսցուք:
Շնորհեա՛,Տէ՛ր:
Զսրբոյ խաչին մեծ եւ կարող զօրութիւնն ան

ձանցմերոց՝իՏեառնէխնդրեսցուք:
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Շնորհեա՛,Տէ՛ր:
Եւեւսմիաբանվասնճշմարիտեւսուրբհաւա

տոյսմերոյ՝զՏէրաղաչեսցուք:
Տէ՛ր,ողորմեա՛:
Զանձինս մեր եւ զմիմեանս Տեառն Աստուծոյ

ամենակալինյանձնարասցուք:
ՔեզՏեառնդյանձնեղիցուք:
Ողորմեաց մեզ, Տէր Աստուած մեր, ըստ մեծի

ողորմութեանքում.ասասցուքամենեքեանմիաբա
նութեամբ.

Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողորմեա՛:

Եւ ասի Տէր ողորմեա՝ ըստ պատշաճի աւուրն: Ի կիւ
րակէս և ի տօնս տէրունականս՝ երեք Տէր ողորմեա. իսկ 
ի տօնս սրբոց՝ յիսուն Տէր ողորմեա. եւ յաւուրս պահոց՝ 
հարիւր Տէր ողորմեա:

ԵՐԳ

 Տեառն Ներսիսի Հա յոց  Կա թողի կո սի՝ ող բեր գու թիւն ան
ձին զղջա ցե լոյ, եւ բո ղոք իւ րա քան չիւ րոյ դի մի  

խոս տո վա նա բար:

Աշխարհամենայն,
Առիսնայեցեալ,
Ախտակիցլերուք:
Բանամըզշրթունս,
Բարբառիմլեզուաւս,
Բողոքեմզանձնէս:
Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,
ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողորմեա՛:

 Գողեղէմեղաց,
Գըտողկորստեան,
Գուբինձփորեցի:
Դաւեցիզանձնիմ,
Դաւաճանեցի,
Դարանգործեցի:
Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,
ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողորմեա՛:
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Երբեմնէիլոյս,
Եւայժմեմխաւար
Եւըստուերմահու:
Զիա՞րդպատմեցից
Զթիւմեղացիմոց,
Զիբազումենյոյժ:
Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,
ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողորմեա՛:

Էրկինքեւերկիր,
Եկա՛յք,ողբացէ՛ք
Եղկելիզանձնիմ:
Ընտրեցիըզչարն,
Ընկալայկամաւ
Ըզհոյլսմեղաց:
Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,
ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողորմեա՛:

 Թաթաւիմտըղմով,
Թաւալիմիմեղս,
Թօթափիլչկարեմ:
Ժանտախտիւլըցեալ,
Ժահահոտեղէ
Ժամանակսբազումս:
Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,
ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողորմեա՛:

Իբացմեկնեցայ
Իսուրբխորհրդոց,
Իբարեացգործոց:
Լաւվարկաւանձնիմ,

Լուսոյնհեռանալ,
Լինիլընդխաւար:
Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,
ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողորմեա՛:

 Խորհուրդըքչարին
Խաբենըզհոգիս,
Խորասոյզառնեն:
Ծածկենանդընդօք,
Ծիծաղինգլորմամբս,
Ծանակզիսառնեն:
Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,
ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողորմեա՛:

 Կամաւկորացայ,
Կարկամեալանձամբս,
Կանգնիլո՛չկարեմ:
Հուրմեղացկիզող,
Հըրդեհեացորյիս,
Հոգեւորբարիս:
Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,
ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողորմեա՛:

 Ձաղկեցայմեղօք,
Ձաղեցինտեսողք,
Ձանձրացաւհոգիս:
Ղեղիդառնութեան
Ղօղեալիսիրտիմ,
Ղամբարիմշիջաւ:
Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,
ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողորմեա՛:
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 Ճաշակմամբմեղաց
Ճաշեցիըզմահ,
Ճոխսաղքատացայ:
Մեռեալեմհոգւովս,
Մոլորեալմտօքս,
Միայնկամմարմնովս:
Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,
ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողորմեա՛:

 Յորոգայթմահու
Յորսողինանկայ,
Յաղթեցայյախտից:
Նետիցթըշնամւոյն
Նշաւակեղէ,
Նորմիշտխոցոտիմ:
Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,
ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողորմեա՛:

 Շուրջպատեալզինեւ
Շունքբազումքեղեն,
Շաղախինարեամբս:
Որսեղէչարին,
Ուռկանաւմեղաց
Որսացաւզանձնիմ:
Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,
ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողորմեա՛:

 Չարաչարվըշտօք
Չարչարիանձնիմ,
Չունիմդադարումն:
Պարտապանգըտայ

Պարտուցյանցանաց,
Պարտեալսիմեղաց:
Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,
ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողորմեա՛:

 Ջանամզըղջանալ,
Ջեռանիմդարձեալ,
Ջեռնումհրովմեղաց:
Ռաբբիկոչեցայ,
Ռակայանուանիմ
Ռամկականվարուքս:
Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,
ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողորմեա՛:

 Սիրովցանկութեան,
Սաստիկբարկութեան,
Սիրտիմխոցեալէ:
Վիրօքյանցանաց
Վըշտանայհոգիս,
Վարանեալշրջիմ:
Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,
ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողորմեա՛:

 Տիրեցինինձչարք,
Տարագիրհանին
Տիրականգրկացն:
Րաբունւոյնբարւոյ
Րախճականձայնին
Րոտինսո՛չլուայ:
Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,
ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողորմեա՛:
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 Ցանկութիւնչարեաց
Ցանկալիդիմօք:
Ցաւեցոյցզաչսիմ:
Ւիւրաքանչիւրոց
Ւիւսմամբխուռնախտից,
Ւիւծեալէհոգիս:
Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,
ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողորմեա՛:

 Փութացի՛ր,անձնիմ,
Փախչիլիչարեաց,

Փափագիլբարեաց:
Քեզմիշտմերձծանիր,
Քունմահուեկեալ,
Քըննողդատաւոր:
Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,
ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողորմեա՛:

 Աստուածածնինբարե
խօսութեամբ.Յիշեա՛,
Տէ՛ր,եւողորմեա՛:

ԵՐԳԱՂՕԹԱԿԱՆ
  Նորին տեառն Ներսիսի   Հա յոց  Կա թո ղի կո սի՝ երգ 

աղօթական ի դէմս սրբոյ  Եր րոր դու թեանն, նաեւ իւ րա
քան չիւ րոյ դի մի Եր րոր դու թեանն ա ռանձ նա կի.

Ա ռաւօտլուսոյ,
Արեգակնարդար,
Առիսլոյսծագեա՛:
ԲըղխումնիՀօրէ,
Բըղխեա՛իհոգւոյս,
Բանքեզիհաճոյս:

 Գանձդողորմութեան,
Գանձիդծածկելոյ
Գըտողզիսարա՛:
Դուռնողորմութեան,
Դաւանողիսբա՛ց,
Դասեցո՛վերնոցն:

Երրեակմիութիւն,
Եղելոցխնամող,
Եւինձողորմեա՛:
Զարթիր,Տէր,յօգնել,
Զարթո՛ըզթմրեալս,
Զուարթնոցնըմանիլ:

ԷդՀայրանըսկիզբն,
ԷակիցՈրդի,
ԷմիշտՍուրբՀոգի:
Ընկա՛լզիս,գըթած,
Ընկա՛լ,ողորմած,
Ընկա՛լ,մարդասէր:
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Թագաւո՛րփառաց,
Թողութեանցտուող,
Թո՛ղինձզյանցանս:
Ժողովողբարեաց,
Ժողովեա՛եւզիս
Ժողովսանդրանկաց:

Իքէն,Տէր,հայցեմ,
Իմարդասիրէդ,
Ինձբըժշկութիւն:
Լե՛րկեանքմեռելոյս,
Լոյսխաւարելոյս,
Լուծանողցաւոյս:

Խորհրըդոցգիտող,
Խաւարիսշնորհեա՛
Խորհուրդլուսաւոր:
ԾընունդՀօրծոցոյ,
Ծածկելոյսստուերաւ
Ծագեա՛զլոյսփառաց:

 Կենարա՛րփրկիչ,
Կեցո՛ըզմեռեալս,
Կանգնեա՛զգըլորեալս:
Հաստեա՛հաւատով,
Հաստատեա՛յուսով,
Հիմնեցո՛սիրով:

 Ձայնիւսաղաչեմ,
Ձեռօքսպաղատիմ,
Ձիրբարեացշնորհեա՛:
Ղամբարամբլուսոյ,
Ղեկավարճարտար,
Ղօղեալսամրացո՛:

 Ճառագայթփառաց,
Ճանապարհինձցո՛յց,
Ճեպելիյերկինս:
ՄիածինըդՀօր,
Մոյծզիսյառագաստ
Մաքուրհարսանեացդ:

 Յորժամգասփառօք
Յահագինաւուրն,
Յիշեա՛զիս,Քրիստոս:
Նորոգողհնութեանց,
Նորոգեա՛եւզիս,
Նորոգզարդարեա՛:

Շ նորհատուբարեաց,
Շնորհեա՛զքաւութիւն,
Շնորհեա՛զթողութիւն:
Ուրախացո՛,Տէր,
Ոգւոյսփրկութեամբ,
Ոյրվասնեմիսուգ:

 Չարմշակողին,
Չարսերմանցնորին
Չորացո՛զպըտուղն:
Պարգեւիչբարեաց,
Պարգեւեա՛իմոց
Պարտեացսթողութիւն:

 Ջուրշնորհեա՛աչացս,
Ջերմհեղուլարտօսր,
Ջընջելըզյանցանս:
Ռետինըդքաղցու,
Ռամհոգւոյսարբո՛,
Ռա՛հցոյցինձլուսոյ:
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 ՍէրանունՅիսուս,
Սիրովքովճըմլեա՛,
Սիրտիմքարեղէն:
Վասընգըթութեան,
Վասնողորմութեան,
Վերըստինկեցո՛:

 Տենչալւոյդտեսլեամբ
Տո՛ւրինձյագենալ,
ՏէրՅիսուսՔրիստոս:
Րաբունդերկնաւոր,
Րոտեա՛զաշակերտս
Րամիցերկնայնոց:

 Ցօղարեանքո,Տէր,

Ցօղեա՛իհոգիս,
Ցընծասցէանձնիմ:
Իիւծեալըսմեղօք,
Իիւծեալաղաչեմ,
Իիւսեալինձբարիս:

Փրկիչբոլորից,
Փութա՛զիսփրկել
Փորձութեանցմեղաց:
Քաւիչյանցանաց,
Քաւեա՛զօրհնաբանս,
Քեզերգելզփառս:
 ՍուրբԱստուածածնին
բարեխօսութեամբ.Յի
շեա՛,Տէր,եւողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
Զ քէնգոհանամք,Տէ՛րԱստուածմեր,որշնորհե

ցերմեզհանգիստքնոյխաղաղութեամբեւզարթու
ցեալ ժամացուցեր զմեզ կանխել յերկրպագութիւն
ահաւոր եւ փառաւորեալ անուանդ քում սրբոյ:
Տո՛ւրմեզ,Տէ՛ր,աղաչեմքզքեզ,զմնացուածսգիշե
րիսխաղաղութեամբանցուցանել,եւզամենայնժա
մանակսկենացպանդխտութեանմերոյ երկիւղիւդ
քովամրացո՛եւպահեա՛,որպէսզիզգուշութեամբ
եւանարատվարուքկրօնաւորեալքյայսմաշխար
հիս, ժամանեսցուք յանքոյթ եւ ի խաղաղ նաւա
հանգիստ յաւիտենական ի կեանսդ, շնորհօք եւ
մարդասիրութեամբՏեառնմերոյեւՓրկչինՅիսու
սիՔրիստոսի,ընդորումքեզՀօրեւՀոգւոյդՍրբոյ
վայելէփառք,իշխանութիւնեւպատիւ,այժմեւ
միշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:
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 Խա ղա ղու թիւն ա մե նե ցուն:

Աս տու ծոյ երկիր պա գես ցուք:

 Նայեա՛ց, Տէ՛ր բարերար, ողորմութեամբ քով
յերկրպագուս եւ ի փառաբանիչս անուանդ քում
սրբոյ:Տէ՛րզօրութեանց,խաղաղացո՛զանձինսմեր
յամենայն սատանայական խռովութեանց եւ յաշ
խարհական զբօսանաց. զհրեշտակ խաղաղութեան
քո առաքեա՛ առ մեզ, որ եկեալ պահեսցէ զմեզ
անխռովսիտուէեւիգիշերի,յարթնութեանեւի
հանգստեանմերում,որպէսզիբարեպաշտութեամբ
եւ արժանաւորապէս քեզ՝  Տեառնդ ծառայելով
ի կեանս յայսոսիկ, ժամանեսցուք յաւիտենական
երկնից արքայութեան քո, զոր պատրաստեցեր ի
սկզբանէաշխարհիսրբոցքոց:Եւընդնոսինգոհա
նալովփառաւորեսցուքզՀայրեւզՈրդիեւզՍուրբ
Հոգիդ.այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից:

Օրհ նեալ  Տէր մեր  Յի սուս Ք րիս տոս. ա մէն:
Ա լէ լուիա, ա լէ լուիա.

Աստ ասի սաղմոս ըստ ձայնին, եւ զկնի սաղմոսին ասի 
ըստ ձայնին կանոնագլուխ:

  
ԿԱՆՈՆԱԳԼՈՒԽՔ

Կարգաւըստութձայնիցն

ԱՁ. - Սաղմոս ԼԴ.

 Դատեա,Տէր,զայնոսիկ,ոյքդատենզիս.ալէ
լուիա:
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Մարտի՛ր ընդ այնոսիկ՝ ոյք մարտընչին ընդ իս.
ալէլուիա:

Ա՛ռըզզէնեւզասպարքո,եւարի՛յօգնելինձ.հան
ըզսուրքոընդդէմհալածչացիմոց,արգե՛լըզնոսա.
եւասա՛դուցանձնիմ,թէփրկութիւնքոեսեմ:

Ամաչեսցենեւյամօթլիցին՝ոյքխնդրէինզանձն
իմ.դարձցինյետսեւամաչեսցեն,ոյքխորհէինինձ
չար:

Եղիցին նոքա որպէս փոշի առաջի հողմոյ, եւ
հրեշտակՏեառննեղեսցէզնոսա:

Եղիցինճանապարհքնոցաիխաւարեւիգայ
թակղութիւն, եւ հրեշտակ Աստուծոյ հալածեսցէ
զնոսա:

Ի նանիր թագուցին ինձ որոգայթ յապականու
թեանիւրեանց,եւինանիրնախատեցինզանձնիմ:

Սաղմոս ԼԵ.

Փոխ.  Տէ՛ր,յերկինսէողորմութիւնքո.ճշմարտու
թիւքոմինչեւյամպս.ալէլուիա,ալէլուիա:

Արդարութիւնքոորպէսլերինք,Աստուած.իրա
ւունքքոորպէսխորքբազումք.զմարդիկեւզանա
սունսկեցուցանեսդու,Տէ՛ր:

Որպէս զի բազում արարեր զողորմութիւն քո,
Աստուած, այլ որդիք մարդկան ի հովանի թեւոց
քոցյուսասցին:

Արբեսցիննոքաիպարարտութենէտանքո, եւ
զուղխսփափկութեանքոտացեսըմպելնոցա:

Իքէնէ,Տէ՛ր,աղբիւրկենաց,եւլուսովերեսաց
քոցտեսանեմքզլոյս:

Ծագեա՛զողորմութիւնսքո՝ոյքճանաչենզքեզ,
զարդարութիւնսքո՝ոյքուղիղեւսրտիւք:

3  ԺԱՄԱԳԻՐՔ 2016
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Մի՛եկեսցենիվերայմերոտքամբարտաւանից,
եւձեռքմեղաւորացմի՛դողացուսցենզմեզ:

Անդանկցինամենեքեան՝ոյքգործենզանօրէնու
թիւն.մերժեսցինեւայլմի՛կարասցենհաստատիլ:

 ՓառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ.այժմեւ
միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն. ալէլուիա,
ալէլուիա:

ԱԿ. - Սաղմոս ԺԳ.

Ա սաց անզգամն ի սրտի իւրում՝ թէ ոչ գոյ
Աստուած.ալէլուիա:

Ապականեցանեւպըղծեցանյանօրէնութեանիւ
րեանց, եւո՛չ ոքէորառնէզքաղցրութիւն.ալէ
լուիա:

Աստուած յերկնից նայեցաւ յամենայն որդիս
մարդկան՝տեսանելթէիցէ՞իմաստուն,որխնդրիցէ
զԱստուած:

Ամենեքեանխոտորեցանիմիասինեւանպիտա
նացան:

Ոչո՛քէ,որառնէզբարի,եւչէ՛ոքմինչեւիմի:
Որպէսո՛չծանիցենամենեքեանոյքգործենզա

նօրէնութիւն:
Ոյքուտէինզժողովուրդիմորպէսկերակուրհա

ցի,եւառԱստուածո՛չկարդացին:

Սաղմոս ԾԴ.

Փոխ.  Զիոչգոյրնոցափոխանակ,եւո՛չերկեան
յԱստուծոյ.ալէլուիա,ալէլուիա:
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Ձգեացզձեռնիւրիհատուցանելնոցա,եւնոքա
պղծեցինզօրէնսնորա:

Բաժանեցան ի սրտմտութենէ երեսաց նորա, եւ
եհասիսիրտսնոցա:

Կակուղէինբանքնոցաքանզձէթ,եւինքեանք
որպէսսլաք:

Ընկեա՛իՏէրզհոգսքո,եւնակերակրէզքեզ,եւ
ո՛չտայյաւիտեանսասանութիւնարդարոյ:

Դու,Աստուած,իջուսցեսզնոսաիգուբսապա
կանութեան. արք արիւնահեղք եւ նենգաւորք մի՛
հասարակեսցեն զաւուրս իւրեանց. այլ ես ի քեզ,
Տէր,յուսացայ:

 ՓառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ.այժմեւ
միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն. ալէլուիա,
ալէլուիա:

ԲՁ. - Սաղմոս Հ.

Իքեզ, Տէր, յուսացայ, մի՛ ամաչեցից յաւի
տեան.ալէլուիա:

Յարդարութեան քում փրկեա զիս եւ ապրեցո՛
զիս.ալէլուիա:

Խոնարհեցո՛առիսզունկնքո,եւկեցո՛զիս:
Լե՛րիմ,Աստուած,ապաւէնեւտեղիամուրկե

ցուցանել զիս, զիհաստատութիւն եւապաւէն իմ
դուես:

Աստուածիմ,փրկեա՛զիսիձեռացմեղաւորի,ի
ձեռացանօրինիեւանիրաւի:

Դու ես համբերութիւն իմ, Տէր, Տէր, յոյս իմ ի
մանկութենէիմմէ:
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Ի քեզ հաստատեցայ ես յարգանդէ, յորովայնէ
մօրիմոյդուեսապաւէնիմ,առիքէնէօգնութիւն
իմյամենայնժամ:

Սաղմոս ՀԱ.

Փոխ. Երկիրպագցեն նըմա ամենայն թագաւորք
երկրի, եւ ամենայն ազգք ծառայեսցեն նմա. ալէ
լուիա,ալէլուիա:

Զիփրկեացզաղքատնիձեռացհզօրի,զաղքատն
եւզտնանկնորոյո՛չէիւրօգնական:

Անխայեսցէնայաղքատնեւիտնանկնեւզան
ձինստնանկացկեցուսցէ.իվաշխիցչարացփրկես
ցէզանձինսնոցա:

Պատուականէանուննորաառաջինոցա.կեցցէ
եւտացինմայոսկւոյնԱրաբացւոց:

Յաղօթսկացցենառնայամենայնժամ,եւզօրհ
նապազօրհնեսցենզնա:

Եղիցիհաստատութիւնընդամենայներկիր,եւի
վերայգլխոցլերանց:

ԲարձրասցիքանզԼիբանանպտուղնորա,ծաղ
կեսցենիքաղաքիՏեառնորպէսխոտերկրի:

ԵղիցիանունՏեառնօրհնեալյաւիտեան,զիյա
ռաջքանզարեւէանուննորա:

Ինաօրհնեսցինամենայնազգքերկրի,եւամե
նայնազինքերանիցեննմա:

Օրհնեալ Տէր Աստուած Իսրայելի, որ առնէ
զսքանչելիսմիայն,եւօրհնեալէանունսուրբփա
ռացնորայաւիտեան.լցցիփառօքնորաամենայն
երկիր.եղիցի,եղիցի:

 ՓառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ.այժմեւ
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միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն. ալէլուիա,
ալէլուիա:

ԲԿ. - Սաղմոս ՁԸ.

 Զողորմութիւնսըսքո,Տէր,յաւիտեանօրհնե
ցից.ալէլուիա.

Յազգէյազգպատմեցիցզճշմարտութիւնսքոբե
րանովիմով.ալէլուիա:

Ասացեր թէ՝ աշխարհս ողորմութեամբ շինեսցի,
յերկինսպատրաստեղիցիճշմարտութիւնքո:

Եդիուխտընտրելոցիմոց,երդուայԴաւթիծա
ռայիիմոյ.

Յաւիտեանհաստատեցիցզզաւակքո,եւշինեցից
յազգէյազգզաթոռքո:

Խոստովանեղիցիներկինքսքանչելեացքոց,Տէր,
եւճշմարտութիւնքոյեկեղեցիսսրբոց:

Ո՞վէյամպս,որհաւասարիքեզ,կամո՞վնմանի
ցիՏեառնյՈրդիսԱստուծոյ:

Սաղմոս ՃԵ.

Փոխ.  Դարձուցերզօգնութիւնիսրոյնորա,եւո՛չ
ընկալարզնաիպատերազմի.ալէլուիա,ալէլուիա:

Անարգեցերզսրբութիւննորա,եւզաթոռնորա
յերկիրկործանեցեր:

Նուազարարերզաւուրսժամանակացնորա,եւ
հեղերզնովաւզամօթ:

Մինչեւ յե՞րբդարձուցանեսզերեսսքոիսպառ,
բորբոքեսցի՞որպէսհուրբարկութիւնքո:

Իսկարդյիշեա՛եւտե՛ս՝թէո՛վէիմհանգիստ.մի
թէիզո՞ւրինչստեղծերզամենայնորդիսմարդկան:
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Ո՞վ էմարդոր կեցցէ եւ ո՛չտեսցէզմահ, կամ
փրկեսցէզանձնիւրիձեռացդժոխոց:

Ո՞ւր են ողորմութիւնք քո, Տէր, առաջինք, զոր
երդուարԴաւթիճշմարտութեամբքով:

Յիշեա՛զնախատինսծառայիքո,զորընկալայի
ծոցիմյազգացբազմաց:

Զորնախատեցինթշնամիքքո,Տէ՛ր,նախատեցին
փոխանակօծելոյքո:

ՕրհնեալՏէ՛րԱստուածյաւիտեանսյաւիտենից.
եղիցի,եղիցի:

ՓառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ.այժմեւ
միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն. ալէլուիա.
ալէլուիա:

ԳՁ. - Սաղմոս ՃԵ.

 Խոստովան եղերուք Տեառն՝ զի քաղցր է.
ալէլուիա:

Զիյաւիտեանէողորմութիւնորա.ալէլուիա:
Ո՞խօսեսցիըզզօրութիւնսՏեառն,լսելիարասցէ

զամենայնօրհնութիւնսնորա:
Երանի՝ոյքպահենզիրաւունս,եւառնենզարդա

րութիւնյամենայնժամ:
Յիշեա՛զմեզ,Տէ՛ր,ընդհաճոյսժողովրդեանքո,

եւա՛յցարամեզիփրկութեանքում:
Տեսցուքմեքզքաղցրութիւնընտրելոցքոց, ու

րախեղիցուքմեքյուրախութիւնազգիքո,եւգո
վեսցուքմեքիժառանգութեանքում:
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Մեղաքմեքընդհարսնմեր,անօրինեցաքեւյան
ցեաք:

Փոխ.  Մատնեացզնոսաիձեռսհեթանոսաց,տի
րեցիննոցաատելիքիւրեանց,եւթշնամիքիւրեանց
նեղեցինզնոսա,եւխոնարհեղենիներքոյձեռաց
նոցա.ալէլուիա,ալէլուիա:

Բազումանգամփրկեացզնոսա,եւնոքադառ
նացուցինզնաիխորհուրդսիւրեանց,եւկորացան
յանօրէնութեանիւրեանց:

ՀայեցաւՏէրինեղութիւնսնոցա,իլսելձայնի
աղօթիցնոցա:

Յիշեաց զուխտ իւր եւ զղջացաւ ըստ բազում
ողորմութեան իւրում. ետ զնոսա ի գթութիւնս
առաջիամենայնգերչացնոցա:

Փրկեա՛ զմեզ, Տէ՛ր Աստուած մեր, եւ ժողովեա՛
զմեզիհեթանոսաց:

Խոստովանեղիցուքանուանքումսրբոյ,եւպար
ծեսցուքյօրհնութիւնսքո:

Օրհնեալ Տէր Աստուած Իսրայելի յաւիտեանս
յաւիտենից:

Եւասասցէամենայնժողովուրդն.եղիցի,եղիցի:

 ՓառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ.այժմեւ
միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն. ալէլուիա,
ալէլուիա:
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ԳԿ.- Սաղմոս ՃԺԸ.

Ա րարի իրաւունս եւ արդարութիւն. ալէ
լուիա:

Մի՛մատներզիսիձեռըսնեղչացիմոց.ալէլուիա:
Ընկա՛լըզծառայսքոիբարի,զիմիամբարտա

ւանքզզուեսցենզիս:
Սպասեցինաչքիմփրկութեանքում,Տէր,եւբա

նիցարդարութեանքո:
Արա՛ընդծառայիքում,Տէ՛ր,ըստողորմութեան

քում.զարդարութիւնսքոուսո՛ինձ:
Ծառայ քո եմ ես, իմաստո՛ւն արա զիս, եւ ծա

նեայցզվկայութիւնսքո:
ԺամէպաշտելզՏէր.խափանեցինզօրէնսքո:

Փոխ.  ՄերձեսցինխնդրուածքիմառաջիքոՏէ՛ր.
ըստբանիքումիմաստունարազիս.ալէլուիա,ալէ
լուիա:

Մտցենաղօթքիմառաջիքո,Տէ՛ր,եւբանիւքով
փրկեա՛զիս:

Բղխեսցենշրթունքիմզօրհնութիւնսքո,յորժամ
ուսուսցեսինձզարդարութիւնսքո:

Խօսեսցի լեզու իմ զբանս քո, զի ամենայն պա
տուիրանքքոարդարութեամբեն:

Եղիցիձեռնքոիկեցուցանելզիս,զիզպատուի
րանսքոընտրեցի:

Ցանկացայփրկութեանքում, Տէ՛ր,եւօրէնքքո
խօսքիմէին:

Կեցցէանձնիմ,օրհնեսցէզքեզ,եւիրաւունքքո
օգնեսցենինձ:

Մոլորեցայեսորպէսզոչխարկորուսեալ.խնդրեա՛
զծառայսքո,զիզպատուիրանսքոեսո՛չմոռացայ:
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 ՓառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ.այժմեւ
միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն. ալէլուիա,
ալէլուիա:

ԴՁ. - Սաղմոս ՃԽԵ.

Օրհնեա՛, անձն իմ, զՏէր, օրհնեցից զՏէր ի
կեանսիմ.ալէլուիա:

Սաղմոս ասացից Աստուծոյ իմոյ՝ մինչեւ եմ ես.
ալէլուիա:

Մի՛յուսայքյիշխանս՝յորդիսմարդկան,զիո՛չ
գոյփրկութիւնինոսա:

Ելցէհոգիինոցանէ,եւդարձցինանդրէնիհող.
եւյայնմաւուրկորիցենամենայնխորհուրդքնո
ցա:

Երանիազգի՝որոյՏէրԱստուածՅակովբայօգ
նականէնմա,եւյոյսնորաիՏէրԱստուածէ:

Ոարարզերկինսեւզերկիր,զծով,եւզամենայն
որէինոսա:

Ո պահէ զճշմարտութիւն յաւիտեան, եւ առնէ
իրաւունսզրկելոց:

Փոխ.  Գովեա,Երուսաղէմ,ըզՏէր.ալէլուիա:
Եւօրհնեա՛զԱստուածքո,Սիոն:
Զիզօրացոյցզնիգսդրանցքոց,եւօրհնեացզոր

դիսքոիքեզ:
Ոեդզսահմանսքոիխաղաղութիւն,պարարտու

թեամբցորենոյլըցոյցզքեզ:
Առաքէ զԲան իւր յերկիր. վաղվաղ ընթանան

պատգամքնորա:
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Դնէզձիւնորպէսզասր,եւզմէգորպէսփոշիցա
նեցաց:

Արկանէ զսառն որպէս պատառս. առաջի ցրտոյ
նորաո՞կարէկեալ:

ԱռաքէզԲանիւրեւհալէզնոսա.շնչեսցենհողմք,
եւգնասցենջուրք:

ՊատմէզբանիւրՅակովբայ,զարդարութիւնեւ
զիրաւունսԻսրայելի:

Ո՛չայսպէսարարամենայնազգացՏէր,եւզդա
տաստանսիւրո՛չյայտնեացնոցա:

 ՓառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ.այժմեւ
միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն. ալէլուիա,
ալէլուիա:

ԴԿ. - Սաղմոս ԺԷ.

 Սիրեցիցըզքեզ,Տէր,զօրութիւնիմ.ալէլուիա:
Տէրհաստատիչիմ,ապաւէնիմեւփրկիչ

իմ.ալէլուիա:
Աստուածօգնականիմ,եւեսյուսամինա.ապա

ւէնիմեղջիւրփրկութեանիմոյընդունելիիմէ:
Օրհնելով կարդացից առ Տէր, եւ ի թշնամեաց

իմոցապրեցայց:
Շուրջեղենզինեւերկունքմահու,եւուղխքանօ

րէնութեանխռովեցուցինզիս:
Վիշտքդժոխոցպաշարեցինզիս,ժամանեցինինձ

որոգայթքմահու:
ԻնեղութեանիմումեսառՏէրկարդացի,եւառ

Աստուածիմաղաղակեցի:
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Փոխ. Զ գեցուցեր ինձ զօրութիւն ի պատերազմի,
եւ զյարուցեալսն ի վերայ իմ ներքոյ իմ արարեր.
ալէլուիա,ալէլուիա:

Զթշնամիսիմհալածականսարարեր,եւզատելիս
իմսատակեցեր:

Աղաղակեցին,եւոչոքէր,որփրկէրզնոսա,կար
դացինառՏէր,եւոչլուաւնոցա:

Մանրեցիցզնոսաորպէսփոշիառաջիհողմոյ.եւ
որպէսկաւգռեհացկոխեցիցզնոսա:

ՓրկեսցէզիսՏէրիհակառակութենէժողովրդոց,
եւկացուսցէզիսգլուխհեթանոսաց:

Ժողովուրդզորո՛չգիտէի,ծառայեացինձեւի
լուրականջացլուաւինձ:

Որդիքօտարացստեցինինձ.որդիքօտարացմա
շեցանեւկաղացանիշաւղացիւրեանց:

ԿենդանիէՏէրեւօրհնեալէԱստուած.եւբարձր
եղիցիԱստուածփրկութեանիմոյ:

Աստուածէ,որխնդրէզվրէժիմեւհնազանդառ
նէզժողովուրդսընդինեւ:

Փրկիչիմիթշնամեացիմոցբարկացողաց,յայն
ցանէորքյարուցեալենիվերայիմ՝բարձրարարեր
զիսեւյառնէանիրաւէփրկեցերզիս:

Վասնայսորիկխոստովանեղէցքեզիհեթանոսս
եւանուանքումսաղմոսասացից:

Մեծարարերզփրկութիւնթագաւորինորա,առ
նելողորմութիւնընդօծելոյնորաԴաւթի,եւընդ
զաւակինորայազգէմինչեւյազգ:

 ՓառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ.այժմեւ
միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն. ալէլուիա,
ալէլուիա:
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Բայց թէ կանոնագլուխն ընդ սաղմոսին ասի՝ յետին 
գոբղայն որ է այլոց մարգարէից՝ եւս ասի: Իսկ եթէ ոչ 
ա սի ընդ սաղմոսին, որպէս է սովորութիւն ոմանց, զկնի 
կանոնագլխոյն ասի. Եւ ևս խաղաղութեան: Օրհնութիւն 
և փառք: Եւ ապա պաշտօն առնի ըստ ձայնին, եւ զկնի 
հանգստեան աւետարան ընթերցեալ լինի: Իսկ եթէ հան
դիսի օր լինի կամ խաչի տօն՝ Այսօր անճառ ասի, և խաչե
լության աւետարան ընթերցեալ լինի: Զկնի աւե տարանին՝ 
Նորոգող տիեզերաց, ապա՝ Հոգւոցն հանգուցելոց:  

Իսկ ոմանք ընդ օրհնութեանն կցորդեն զպաշտօնն, 
եւ զկնի օրհնութեանն զաւետարան ընթեռնուն. եւ զկնի՝ 
Հոգւոցն հանգուցելոց եւ Քրիստոս Որդի Աստուծոյ:

ԿԱՆՈՆԱԳԼՈՒԽ
ԲունԲարեկենդանինեւՆորԿիւրակէին

Սաղմոս ՃԽԵ.

Օրհնեա՛, անձն իմ, զՏէր, օրհնեցից զՏէր ի
կեանսիմ,սաղմոսասացիցԱստուծոյիմոյ՝

մինչեւեմես:
Մի՛ յուսայք յիշխանս՝ յորդիսմարդկան,զի ո՛չ

գոյփրկութիւնինոսա:
Ելցէհոգիինոցանէ՝եւդարձցինանդրէնիհող,

եւյայնմաւուրկորիցենամենայնխորհուրդքնո
ցա:

Երանիազգի՝որոյՏէրԱստուածՅակովբայօգ
նականէնմա,եւյոյսնորաիՏէրԱստուածէ:

Ոարարզերկինսեւզերկիր,զծով,եւզամենայն
որինոսա:

Ո պահէ զճշմարտութիւն յաւիտեան, եւ առնէ
իրաւունսզրկելոց:
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Տայհացքաղցելոց,եւարձակէզկապեալսՏէր:
Տէրբանայզաչսկուրաց,եւկանգնէզգլորեալս

Տէր:
Տէր սիրէ զարդարս, Տէր պահէ զպանդուխտս.

զորբսեւզայրիսընդունիՏէր,եւզճանապարհսամ
բարշտացկորուսանէ:

Թագաւորեսցէ Տէր յաւիտեան. Աստուած քո,
Սիոն,յազգէմինչեւյազգ:

 Փոխ. Օրհնեցիցըզքեզգոհութեամբիկեանսիմ.
սաղմոսասացիցքեզ,Քրիստոսթագաւոր,յաղթա
կաննորերգովօրհնութեամբ:

Սաղմոս ՃԽԶ.

Օրհնեցէ՛քզՏէր,զիբարիենսաղմոսք.Աստու
ծոյմերումքաղցրեղիցիօրհնութիւն:

ՇինէզԵրուսաղէմՏէր,եւզցրուեալսնԻսրայելի
ժողովէ:

Բժշկէզբեկեալսիրտս,եւպատէզամենայնվէրս
նոցա:

Ոթուէզբազմութիւնաստեղաց,եւզամենեսեան
զնոսայանուանէկոչէ:

ՄեծէՏէրմեր,եւմեծէզօրութիւննորա.իմաս
տութեաննորաո՛չգոյբաւ:

ԸնդունիրզհեզսՏէր,եւխոնարհառնէզամբար
տաւանսմինչեւյերկիր:

Օրհնեցէ՛քզԱստուածխոստովանութեամբ.սաղ
մոսասացէ՛քնմաօրհնութեամբ:

Ոզգեցոյցզերկինսամպովք,եւպատրաստարար
զանձրեւիւրյերկիր:
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Բուսոյցզխոտիլերինս,եւզդալարիիծառայու
թիւնմարդկան:

Ոտայանասնոցկերակուր, ձագուցագռաւուց,
ոյքկարդանառնա:

Ո՛չթէընդզօրութիւնսձիոյկամեցաւՏէր,եւո՛չ
ընդիրանսառնհսկայիհաճեցաւ:

Այլ հաճեցաւ Տէրընդերկիւղածսիւր, եւ ընդ
այնոսիկ՝ոյքյուսանյողորմութիւննորա:

Փոխ.  Քաղցրասցին քեզ, Քրիստոս, գոհութիւնք
երկիւղածաց անուան քո, զոր յուսացուցեր ողոր
մութեամբ քով ի խորհուրդըս կենսաբեր գալըս
տեանըդքոյ:

Գովեա՛,Երուսաղէմ,ըզՏէր:
Եւօրհնեա՛զԱստուածքո,Սիոն:
Զիզօրացոյցզնիգսդրանցքոց,եւօրհնեացզոր

դիսքոիքեզ:
Ոեդզսահմանսքոիխաղաղութիւն,պարարտու

թեամբցորենոյլցոյցզքեզ:
Առաքէ զբան իւր յերկիր, վաղվաղ ընթանան

պատգամքնորա:
Դնէզձիւնորպէսզասր,եւզմէգորպէսփոշիցա

նեաց:
Արկանէ զսառն որպէս պատառս, առաջի ցրտոյ

նորաո՞կարէկեալ:
ԱռաքէզԲանիւրեւհալէզնոսա.շնչեսցենհողմք,

եւգնասցենջուրք:
ՊատմէզԲանիւրՅակովբայ,զարդարութիւնեւ

իրաւունսԻսրայելի:
Ո՛չայսպէսարարամենայնազգացՏէր,եւզդա

տաստանսիւրո՛չյայտեացնոցա:
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Փոխ. Զ քեզ,Քրիստոս,գովէԵկեղեցիփըրկեալքո
սուրբ. ցընծալով տեսանէ ըզքեզ ըզփրկողդ եկեալ
հայրական իշխանութեամբ ի պըսակել ըզսուրբըս
քո:

ԿԱՆՈՆԱԳԼՈՒԽ  Մե ծի Ուր բա թու
Սաղմոս ՃԽԵ.

Իշխանք հալածեցին զիս նանիր. ալէլուիա:
Եւիբանիցքոցերկեաւսիրտիմ.ալէլուիա:

Ցնծացայ ես ի բանսքո, որպէսայն՝ որգտանէ
աւարբազում.ալէ.ալէ:

Զմեղս ատեցի եւ անարգեցի, եւ զօրէնս քո սի
րեցի:

Եօթնանգամյաւուրօրհնեցիցզքեզ,վասնիրա
ւանցեւարդարութեանքո:

Խաղաղութիւնբազումէայնոցիկ՝ոյքսիրենզօ
րէնսքո,եւո՛չգոյինոսագայթակղութիւն:

Սպասեցիփրկութեանքում, Տէ՛ր,եւզպատուի
րանսքոսիրեցի:

Պահեացանձնիմզվկայութիւնսքո,եւսիրեաց
զնոսայոյժ:

Պահեցիցզպատուիրանսեւզվկայութիւնսքո,զի
ամենայնճանապարհքիմառաջիքոեն:

Փոխ.  Մերձեսցինխնդրուածքիմառաջիքո,Տէ՛ր,
ըստ բանի քում իմաստուն արա՛ զիս. ալէլուիա,
ալէլուիա:
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Մտցենաղօթքիմառաջիքո,Տէ՛ր,եւբանիւքով
փրկեազիս:

Բղխեսցենշրթունքիմզօրհնութիւնսքո,յորժամ
ուսուսցեսինձզարդարութիւնսքո:

Խօսեսցի լեզու իմ բանս քո, զի ամենայն պա
տուիրանքքոարդարութեամբեն:

Եղիցիձեռնքոիկեցուցանելզիս,զիզպատուի
րանսքոընտրեցի:

Ցանկացայփրկութեանքում, Տէ՛ր,եւօրէնքքո
խօսքիմէին:

Կեցցէանձնիմ,օրհնեսցէզքեզ,եւիրաւունքքո
օգնեսցենինձ:

Մոլորեցայեսորպէսզոչխարկորուսեալ.խնդրեա՛
զծառայսքո,զիզպատուիրանսքոեսոչմոռացայ:

 ՓառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ.այժմեւ
միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն. ալէլուիա,
ալէլուիա:

Եւ դնեն զգրա կալն, եւ զսուրբ ա ւե տա րանն ի վե րայ, եւ 
զսաղ մո սա րանն, եւ ա սեն եր կու քա հա նայք զսաղ մոսն՝ ͞գ, 
͞գ (երեքերեք), փոխս: Ըն դէ՞ր խռո վե ցան հե թա նոսք...  Տէր, 
զի բա զում ե ղեն... Ի կար դալ ի մում լու ար...: Եւ այլքն ե ղա
նա կեն ձայ նիւ կցորդ. Իշ խանք ժո ղո վե ցան ի միասին վասն 
Տեառն եւ վասն օծելոյ նորա: Ե րիցս ան գամ ա սասցեն, եւ 
զյե տինն բարձր:
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ԿԱՆՈՆԱԳԼՈՒԽՄԵԾԻՇԱԲԱԹՈՒՆ

Դատեա՛ Տէր զայ նո սիկ: Տե՛ս ի թիւն 32: Բայց թէ կա նո
նագ լուխն ընդ սաղ մո սի ասի՝ յե տին գուբ ղայն, որ է այ լոց 
մար գա րէից, եւս ա սի: Իսկ ե թէ ոչ ա սի ընդ սաղ մո սին, որ
պէս է սո վո րու թիւն ո մանց, զկնի կա նո նագլ խոյն ա սի: Եւ 
եւս խա ղա ղու թեան: Օրհ նութիւն եւ փառք: Եւ ա պա պաշ
տօն առ նի ըստ ձայ նին, եւ զկնի հանգս տեան ա ւե տա րան 
ըն թեր ցեալ լի նի: Իսկ ե թէ հանգս. օր լի նի, կամ խաչի տօն 
լի նի՝ Այ սօր ան ճառ ա սի, եւ խա չե լու թեան ա ւե տա րան ըն
թեր ցեալ լի նի: Զկ նի ա ւե տա րա նին՝  Նո րո գող տիե զե րաց. 
Ա պա  Հոգ ւոցն հան գու ցե լոց: Իսկ ո մանք ընդ օրհ նու թեան 
կցոր դեն զպաշ տօնն, եւ զկնի օրհ նու թեանն զա ւե տա րանն 
ըն թեռ նուն եւ զկնի  Հոգ ւոցն հան գու ցե լոց, եւ Ք րիս տոս 
որ դի Աս տու ծոյ:

ԵՐԳ
 Տեառն Ներսիսի  Հա յոց  Կա թո ղի կո սի, ա սա ցեալ  

յա ղագս մե ծի Ուր բա թու գի շե րին ա ւե տա րա նացն:
ԴԿ.

Առաջին սաղմոս

 Սաղ մոս՝ Գլ. Բ.Ընդէրխռովեցան:Տէ՛ր,զիբազում:
Իկարդալիմում:Իշխանքժողովրդոցժողովեցանի
միասինվասնՏեառնեւվասնօծելոյնորա:

Այսօրանճառլուսոյնծագումն
Իփրկութեանմերկատարումըն,
Խոնարհիիվերնատունն՝
Իստուերականտօնիցլըրումն:
Նախքանզընթրիսընխորհըրդոյ,
Սփածաւղենջակարկողնլուսոյ,

4  ԺԱՄԱԳԻՐՔ 2016
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Եւջուրառեալծառայաբար
Զոտըսլուանայրզաշակերտացն:

 ԲանինՀօրփառացլուսոյ՝
Պետրոսմերձիլյոտսոչներէր
Այնըմձեռաց,որոյենգործք
Երկնիցերկինքեւերկրաւորք.
Որովկուրացաչըքբացան
Խուլքեւհամերքարձակեցան,
Որվերածեացզինքնիծովէն
Սաստեացալեացն,եւլըռեցին:

 Գըլխոյնընտրեալհօտինփոքու
Սաստէրզխորհուրդնոչգիտելոյ.
Որովդառնայրեւհնազանդէր
Զոտսեւզգըլուխսմաքրելմաղթէր:
Գըլխոյդասէ,չէինչպիտոյ
Լուացումընջրոյ,զիլուացեալէ,
Ոտիցընպէտքենմաքրութեան,
Յօդիլիզլուխըսսըրբութեամբ:

 Դասուցիւրոցաշակերտաց,
Զորնախբանիւվարդապետաց,
Այսօրգործովըզծայրագոյնն
Եցոյցյինքեանզխոնարհութիւն.
Սպասաւորեալհողեղինաց
Այն,որանտեսնէհրեղինաց,
Տարեալպաշտօնիւրծառայիցն
Այն,որպաշտինիսրովբէից:

Ե թէՏէրս,ասէ,էից
Եւվարդապետըսբոլորից,
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Զաշակերտացդեւզծառայից
Զոտըսլուացիիհնոյաղտից,
Միմեանցեւդուքհամաբնութեամբ
Ցուցէքըզնոյնխոնարհութիւն.
Բարձրացելոյնիկործանումն
Եւանկելոյբնութեանդկանգնումն:

 Զորմաքրեցերյաւազանին
Մաքուրձեռօքզոտըսնոցին
Եւուսուցերխոնարհութեամբ
Յաղթողլինելչարհըպարտին.
Եւզիմլըւա՛զտիղմընմեղաց,
Աղաչանօքսըրբոյգընդին.
Եւըզգընացսուղղեա՛զոտին
Խոնարհութեամբելիւքյերկինս:

Օր թի. Ա ւե տա րան  Յովհ. ԺԴ. 16: Ա մէն ա մէն:  Վերջ ԺԸ. 
1. եւ ա շա կերտքն իւր:

Երկ րորդ  Սաղ մոս

 Սաղ մոս՝ Խ.Երանիորխորհի:
ԽԱ. Որպէսփափագի:ԽԲ.  Դատարա՛:
Բանանօրէնութեանեդինիվերայ,Տէր,Տէր,մի՛

թողուրզիս:

Է լիցզօրէնսընՄովսիսի,
ԶորխօսեցաւիՍինայի.
Եկերըզգառնօրինակին՝
Եւըզբաղարջնընդեղեգին,
Ըզհիննինորըսփոխելով,
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Զստուերնիլոյսճշմարտելով.
Փոխանգառիննինքընգոլով,
ԳառնԱստուծոյնըւիրելով:

Ընդբաղարջինհացանխմոր՝
Ետզմարմինիւրզերկնաւոր,
Ըզկուսածինն,անսերմնաւոր,
Զանապականնեւզհոգեւոր.
Ընդոչխարինարեանուխտին՝
Ետմեզզարիւննիւրուխտկրկին,
Եւեղեգանդառնագունին՝
Փոխանըզվարսաստուածային:

 Թագաւորնարարածոց
Զհացնկենացետքաղցելոց,
Եւըզբաժակնուրախարար,
ՈրքյԱդամայտըրտմեցելոց.
Այսնորուխտէիմոյարեան,
Փոխանհընոյուխտինարեանց.
Զորյիշատակիմառնիցէք,
Մինչեւեկիցեսմիւսանգամ:

 Ժողովեալքսիքէնհայցեմք,
Ընդժողովեալմետասանին,
Որզկենարարըդքոմարմին
Բաշխեալետուրընդբաժակին.
Շնորհեա՛եւմեզ,Տէ՛ր,ընդնոսին,
Հաղորդլինելքումսեղանին,
Կենացհացիդ,յորփափագիմք,
Եւըմպելւոյդ՝ումծարաւիմք:

Ի յընտրելոցաշակերտացն,
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Յուդասմեկնեալիսուրբգառանցն,
ԶբարձողմեղացզգառնԱստուծոյ՝
Մատնէրիմահընդարծաթոյ.
Իյընթրիսընհոգեւոր,
Մերձիժպիրհնեւնենգաւորըն,
Ուտելովընդվարդապետըն
Յաճախէզխաբեութիւն:

 Լոյսընխօսէրաղերսալի,
Խաւարելոյնվասընդարձի.
Միոմնիձէնջ,ասէ,եղբա՛րք,
Զիսմատնելոցէառիմահ:
Պետրոսլուեալզայնզարհուրէր,
ԵւակնարկէրառՅովհաննէս,
Հարցանելթէո՞վիցէ՝
Դաւաճանողվարդապետին:

Օր թի. Ա ւե տա րան  Ղուկ. ԻԲ. 1:  Մեր ձե ցաւ տօն բաղ.  Վերջ 
65. հայ հո յու թեամբ խօ սէին ի նա:

Եր րորդ սաղ մոս

 Սաղ մոս ԾԸ. Փրկեա զիս ի: Աստուած մերժեցեր:
ԼուրԱստուածաղօթից:

Փրկեա զիս ի թշնամեաց իմոց, Աստըւած, եւ ի
հալածչացիմոցապրեցո՛զիս:

Խ նամովսիրոյնյիւրսիրելեացն,
Ըզտըրտմութիւննփարատեաց.
ԹացեալպատառտայՅուդայի,
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Նշաւակեալզգողընմատնիչ.
Զորառեալեւմերկացաւ,
Յաստուածայինհոգւոյնշնորհաց,
Մատնեցաւնախաչարին,
Ընդմատնութեանվարդապետին:

 Ծայրագոյնլուսոյնզըրկեալ,
Խաւարասէրնարտաքսելեալ,
Տէրընյայտնէրլոյսեղելոցն,
Ըզգայթակղիլնիգիշերի.
Պետրոսխօսէրխրախուսելի,
Եւկըշտամբիւրհաւախօսի.
Զիւրնյաշխարհէզփոխիլնասէր,
ԵւըզգալուստՀոգւոյնպատմէր:

 Կեդրոնեանյայնկոյսձորոյ,
Իվերնատուննելխորհրդոյ,
Եմուտպարտէզընդպարտիզի,
ԵմոյծզԱդամյադինդրախտին.
Մուծցեսեւզմեզ,Տէ՛ր,ընդնըմին,
Ուստիհաներնախզառաջինն.
Զիժառանգելըզհայրենին
Արժանասցուքմեքվերըստին:

 Հոգայրըզկրիցընտրտմաբար,
Երիւքնեղեալառանձնաբար.
Փըրկելզաշխարհսհոգիսյօժար,
Բայցէբնութինմարմնոյստըկար.
Ո՛չոմնուժեղեւզօրաւոր,
Եւոմնանզօր,վըտանգաւոր,
Այլմիեւնոյնգոլմիաւոր,
Կըրէրըզկիրսընկամաւոր:
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 Ձայնիւմաղթէրաղօթական՝
ՎասնիմառՀայրիւրէական.
Ծունըրդնէրխոնարհական,
Որումկըրկնիծունրամենայն.
Եթէփըրկիլմարդկանհնարէ՝
Առանցմահուիմ,որգրեալէ՝
Բաժակմահուսյինէնանցցէ՝
Ո՛չիմկամաւ,այլքոյդեսցէ:

Ղօղեալյերկիւղքըրտանցհոսման
Ոլոռնաձեւկայլակվիժման.
Իզօրանալհրեշտակմերձեալ՝
Զօրինականգիրընլըցեալ,
Զիկատարեալէառզբնութիւն,
ԱստուածընԲանըզմարդկութեան.
Պարտէրզերկիւղեւզտըրտմութիւն
Յիւրումընկրելտնօրէնութիւն:

Օր թի. Ա ւե տա րան  Մարկ. ԺԴ. 27: Եւ ա սէ ցնա  Յի սուս. 
 Վերջ 72. եւ սկսաւ լալ:

 Չոր րորդ  Սաղ մոս
 Սաղ մոս ՀԸ.: Աստուած,մտինհե.:
ՀԵ. Որհովուեսդիս.:ՑնծացէքառԱստ.:
Նոքա ի ձեռանէ քումմէ մերժեցան. մեք ժողո

վուրդքեւխաշնարօտիքո:

 Ճառագայթփառացէին
Որըստբութեանըսմարդկային,
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Տագնապեցարիգիշերին,
ԱղօթեցերառՀայրյերկինս.
Ծագեա՛իմեզզլոյսդերկնային
Եւփարատեա՛զերկիւղչարին.
Մասունքհոգւոցմերեւմարմին,
Յերկիւղքոսուրբբեւեռեսցին:

 ՄերձեալՅուդաս,որմատնելոց
Հանդերձդասունփարիսեցւոց,
Անկաննըմանստորանկելոցն,
Որքյաւիտեանչենկանգնելոց.
Յուդասնենգաւհամբուրելով,
Առիթմահունըշանտալով,
Փոխանսիրո,զնամատնելով,
Չարընդբարւոյվըճարելով:

ՅայնժամառգութսիրոյնՊետրոս
Ըզծառային,անունՄաղքոս,
Եհատսուսերբզականջնաջոյ,
ՈրոչլըւաւՏեառնիւրոյ.
ԻսկՏէրնմերարագապէս
Յունկընմերձեալբըժըշկապէս,
Առողջացոյցաստուածապէս,
Զորո՛չտեսինկուրացնհանդէս:
 Նորհօտինփոքուցըրուեալ,
Քանզիզհովիւընքաջհարեալ.
Պետրոսմիայնըզհետերթեալ.
Իյաղջկանէվիմինշարժեալ.
Նըշանակեալհաւընխօսէր.
ԱռիՊետրոսՏէրնակնարկէր,
Զբանընյիշէրդառնարտասուէր,
Իգլորմանէնդարձեալկանգնէր:



57Գիշերային ժամերգութիւն

Շ նորհեալվիմինեկեղեցւոյ,
Զորպահեցերիհոսելոյ,
Եւկանգնեցերիգլորելոյ
Վասընսըրտիւնարտասուելոյ.
Կանգնեաեւզիս,Տէր,ընդնըմին
Իգլորմանէսայթաքողին,
Տալովաչացյորդարտասուս
Եւջուրնըմանծովուգըլխոյս:

Ո՜վ,կամաւզանկապելին,
Կապեալըզձեռսնարձակողին,
Իյապարանսընտանէին
ԿայիափայեւԱննային.
Ծառայնզերեսնայնապտակէր,
Յորմէսրովբէնթեւասքօղէր.
Թուքարձակեալպիղծբերանով
Յայնորկուրինլոյսծագեացթքովն:

Օր թի. Ա ւե տա րան  Մատթ. ԻԶ. 31:  Յայն ժամ ա սէ ցնո սա. 
 Վերջ 56. եւ փա խեան:


Հին գե րորդ  Սաղ մոս

 Սաղ մոս ՃԸ.: Աստուած օրհնութեան: Ասաց Տէր
ցՏէրիմ:Խոստովանեղերուք:

Խօսեցանզինէն լեզուաւնենգաւորաւեւբանիւ
ատելութեանզիսպաշարեցին:

 Չարկապանացմարդկանլուծիչ,
Որկապեցարընդկապելոյն,
Զիսարձակեա՛յինքնակապէս,
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Մեղացկապիցդըժոխայնոյն.
Որընդմեղօքպարտաւորին
Կացեր,անմեղդիյատենին,
Յորժամփառօքգասհայրենի,
Մի՛դատեսցեսզիսընդնոսին:

 ՊատկառանօքհիննԱդամայ,
Որձաղեցարվասըննորա,
Ջընջեա՛զամօթմեղացլըրբին,
Որովզերեսսիմծածկեցին.
Որներեցերչարծառային,
Ածելձեռօքքեզապտակին,
Հարուժգնակիըզդէմսչարին,
Որպէսեւզիսեհարուժգին:

 Ջահընլուսոյյառաւօտին,
Իյուրբաթունհընոյզատկին,
Կայրառաջիդատաւորին,
Ծառայննըստէրիյատենին.
ԻհարցանելՊիղատոսի
Տէրնո՛չառնէրպատասխանի,
Զիկանխասացգիրընլըցցի՝
Եղէեսմարդ,որոչխօսի:

 Ռամկականդասքզինուորացն
Արկինհանդերձնախատանաց,
Այնմ,որոյզգեստընէլոյսփառաց՝
Իբրեւզօթոցզինքեամբարկած.
Իծունրիջեալկատակէին,
Զգլուխնեղեգամբհարկանէին.
Պըսակիփշոցբոլորէին
Ըզփուշմեղացընբարձողին:
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 Սոսկալինքերովբէից
Բառնայրինքեամբըզփայտխաչին.
ՄինչիտեղիԳողգոթային,
Յորումեդեալմարդնառաջին.
Ետունըմպելգինիզմըռսեալ
Եւկերակուրլեղեաւխառնեալ.
Որովզպտղոյնդառընճաշակ
Փոխեացմեզքաղցրեւախորժակ:

 Վերնականքընզարհուրեալ
ՏեսինըզՏէրընմերկացեալ,
Եւըզհանդերձսընբաժանեալ,
Պատմուճանինվիճակարկեալ.
Ըզձեռսնեւզոտսընծակեցին,
Ըստյայտնապէսդաւթեանձայնին.
Ընդփայտխաչինբեւեռեցին
Զմատունսն,որգրեացիտախտակին:

Օր թի. Ա ւե տա րան  Մատթ. ԻԶ 57: Իսկ նո ցա կա լեալ: 
 Վերջ 75. ե լաց դառ նա պէս:

 Վե ցե րորդ  Սաղ մոս

Սաղ մոս ՃԺԷ.  Խոստովան եղերուք Տեառն զի
բա. մին չեւ ցայն տունն որ ա սէ՝ Բացէք ինձ զդրունս
արդարութեան:

ԽոստովանեղերուքՏեառն,զիբարիէ,զիյաւի
տեանէողորմութիւննորա:

 Տարածեալձեռքընդձեռաց,
Ոտքընդոտիցընթանալեաց,
Փայտընդփայտի,դառընպըտղոյ
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Կեանքընդմահուփոխարկելով.
Իմէջերկուցանօրինաց
Կայրմերկացեալտուողնօրինաց,
Զորոչտեսինազգընկուրաց,
Բայցիմիոյնյաւազակաց:

 Րոպէիցարեգականն
Ըզտիւնարարգիշերանման,
Զըստուերընքօղարկմերկութեան
Զիմի՛տեսցէակնանարժան.
Իմէջօրեայննըսեմացաւ.
ՅորժամԱդամմեղօքմեռաւ,
Իյիններորդնիլոյսդարձաւ.
Յորժամմահուամբմահընլուծաւ:

 Ցօղէրարտօսըրցաւագին
ՄայրՏեառն,որկայրմերձառխաչին.
Յորժամլըսէրըզծարաւին,
ԲարբառելոյիւրՄիածնին.
Ետունքացախ,խառնեալլեղի
Այնմ,որբղխեացգետյադենի.
Եւիվիմէնվըտակբարի,
Արբոյցտոհմինդառնացողի:

 Ւիւծեալյերրորդժամուօձին
ԸզմիտսնախնւոյմօրնԵւայի,
Իվեցնանկեալմարդնառաջին
Հաւանականբանիւնորին,
ԻսոյնժամուՏէրնիխաչին,
Զիքաւեսցէզմեղըսնոցին.
ԵւյորժամելԱդամընհին,
Եդզաւազակնիմէջդրախտին:
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 Փարելիբարբառընդիմ՝
ԷլիԷլիառՀայրգոչէր.
ԶհոգինկամաւՀօրնաւանդէր,
Զհոգիսմարդկաննոյնընծայէր.
Երկիրհիմամբքսասանեցաւ,
Եւվարագոյրնընդմէջհերձաւ.
Վէմքիյինքեանցպատառեցան,
Եւգերեզմանքմահուբացան:

 Քարոզի իսքանչելեացս,
Աստուածմարմնովվասնիմխաչեալ.
Մերովբնութեամբըսմեռանի,
Աստուածանմահխոստովանի.
Կըրկնավըտակկողինաղբերք
Եկեղեցիիւրհաստատի,
Ջրովընմաքրի,զարիւննըմպէ,
ԶՈրդիընդՀօրփառաւորէ:

Օր թի.  Ա ւե տա րան Յովհ. ԺԸ. 2:  Գի տէր եւ  Յու դա.  Վերջ 
27. հաւ խօ սե ցաւ:

ԿԱՆՈՆԱԳԼՈՒԽ Մեծի շաբաթուն

ԴատեաՏէրզայնոսիկոյքդատեն.(տե՛ս յերեսն 32).
զմահուԴատեանասա:
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ԵՐԳ
 Նորին Ներսիսի  Հա յոց  Կա թո ղի կո սի՝ ա սա ցեալ յա ղագս 

մե ծի Ուր բա թու ցե րե կին: 

ԲԿ. ԴԿ.

 Նորոգողտիեզերաց,
Որզգեցուցերմեզլոյսփառաց,
Արկարըզքեւիզինուորաց
Քղամիդկարմիրնախատանաց.
Մերկեա՛յինէնըզքուրձմեղաց,
Ըզտըրտմագինարեամբներկած,
Եւըզգեցո՛զուրախալին՝
Ըզպատմուճաննիմզառաջին:

Երկնաւորթագաւորիդ
Իծունրիջեալխաղառնէին.
Ծածկեալըզգլուխըդկռփէին,
Եւեղեգամբհարկանէին.
Եւզիմանկեալմինչիգետին՝
Իհնազանդելկամացչարին,
Մի՛թողուցուսխաղալսովին,
Այլկանգնեսցեսզիսվերըստին:

 Րամեալբոլորըդքոմարմին,
Յետվըճըռոյդատաւորին,
Սաստիկէառզհարուածգանին
Վասընգանիցնախաստեղծին.
Զիս,որյոտիցմինչեւցըգլուխ
Ցաւօքնեղիմանհնարին,
Առողջացոդարձեալկըրկին
Որպէսշնորհօքյաւազանին:
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Սըրբափայլպըճնեալզարդուն,
ԶորզզեցուցերԱհարօնին,
Փոխանպըսակիփշոցեդին՝
ՄըշակքայգւոյնԻսրայելին.
Ըզփուշմեղացհանցեսյինէն,
Զորյիսեհարիմթըշնամին,
Եւողջացո՛զխայթուածվիրին
Զիսպիքմեղացընջընջեսցին:

Օր թի. Ա ւե տա րան  Մատթ. ԻԷ. 1: Իբ րեւ այգ ե ղեւ.  Վերջ 
56. եւ մայր որդ ւոցն  Զե բե դեայ:

ԲՁ. ԴՁ.

Ե տունըմպելքեզըզլեղին
Եւըզքացախնիծարաւին.
Արբերկամաւ,զիքաղցրասցին
Ճաշակքպտղոյնդառնագունին.
Ըզդառնութիւնթունաւորին,
Զորիմասունսհոգւոյսարկին,
Հերքեա՛իբացհանդերձսովին,
Եւքաղցրասցիսէրքոիսմին:

Ս տեղնեալծառոյմահաբերին՝
Այնմորբուսաւիմէջդրախտին,
Փոխանբարձերըզփայտխաչին՝
ԻԳողգոթահաներտեղին.
Զիմառիմեղսանկեալզոգի,
Եւծանրագոյնբարձողբեռին,
Բա՛րձիյուսոյդըստոչխարին,
Հանիյերկինսյուխտեալտեղին:
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Իյուրբաթուժամերրորդին
Բեւեռեցար,Տէ՛ր,իխաչին,
Եւկապեցերըզթշնամին.
Լուծերզկապանսնախաստեղծին
Եւկապեցերըզթըշնամին.
Զիսամրացո՛ընդհովանեաւ
Կենդանարարքոնըշանին.
Եւիծագելնյարեւելից
Լուսաւորեալուսովնորին:

Է րանեալաւազակին
Բացերըզդուռնադինդրախտին,
Ըստհաւատոյսըրտինորին
Կատարեցերըզխընդրելին.
Տուրեւինձ,Տէ՛ր,ընդնըմին
Լըսելըզնոյնպատասխանին.
Այսօրընդիսիցեսյադին,
Իհայրենիսքոառաջին:

Օր թի. Ա ւե տա րան  Մար կ. ԺԵ. 1: Եւ վաղ վա ղա կի. Վերջ 
41. ե կեալ էին յԵ րու սա ղէմ:

ԱԿ. ԳԿ.

 ԲարբառելովզԷլիԷլին
Հիմունքերկրիտատանէին.
Եւվարագոյրհինօրինին
Վերուստիվայրպատառէին.
Արդընդվիմացն,որշարժէին,
Շարժեա՛զանշարժսիրտսիբարին.
Ընդպատառելվարագուրին,
Զիմպատառեա՛ըզգիրպարտին:
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Ա րեգականլոյսքօղարկեալ՝
Խաւարանայրմիջօրէին,
Եւգերեզմանըքբանային,
Մարմինքսրբոցընյառնէին.
Ընդխաւարիլլուսաւորացն,
Մաքրեա՛յինէնզգործխաւարին.
Ընդմեռելոցն,որքյառնէին,
Կանգնեազմեղօքմեռեալհոգիս:

 Նորսիրոյպատուիրանին
Գործովլըցողեղերբանին.
ԱղօթելովնառՀայրյերկինս՝
Թողուլզմեղս,որիխաչին,
Ինձորհոգւովսհաւատացեալ
Երկըրպագեմքքեզ,Միածին,
Թո՛ղըզլուծումընհրամանին,
Մի՛յիշեսցինմեղքնառաջին:

 Սարսեցինսանդարամետք
ԻյաւանդելառՀայրզհոգիդ.
Որիդժոխսիջերներքին,
Իբանտմահուեւխաւարին,
Կապեալզիշխանընմահածին՝
Հաներըզհոգիսն,որիբանտին,
Եւզիսհանցես,Տէ՛ր,ընդնոսին
Բանտէմեղացաղջամըղջին:

Օր թի. Ա ւե տա րան  Ղու կ.  ԻԲ. 69: Եւ իբ րեւ այգ ե ղեւ: Վերջ 
ԻԳ. 49. տե սա նէին զայն:

5  ԺԱՄԱԳԻՐՔ 2016
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ԱՁ. ԳՁ.

Աղբերացնանապական,
Որյետմահունանմահարար՝
Բըղխեալիքէնվտակկըրկին
Ինորոգումընկողածնին.
Բա՛ցըզբերանիմյարբուցումըն
Քոարեանկենարարին.
Լըւա՛դարձեալյաւազանին,
Թէո՛չշնորհօք,այլարտասուօք:

 Յանմահիդմեռանելոյ
Զմեռեալհոգիսկենդանացո՛.
Թաղմամբինորգերեզմանի՝
Զթաղեալսիմեղըսվերածեա՛,
Իգբիներքնումնիջանելով՝
Իգբոյնմեղացվերաբերեա՛.
Իստուերմահուքոբնակելով,
Լուսաւորեաեւզիսհոգւով:

 Սիրտիմառքեզաղաղակէ,
ԲանդորընդՀօրիսկզբանէ,
Որկամաւորվասընմարդկան
Կրեցերմարմնովզայսամենայն.
Ինձլըսելիարաըզձայն
Յարքայութեանըդքոկոչման,
Ընդժողովոցնանդանդրանկացն
Օրհնելըզքեզմիշտյաւիտեան:

Օրթի. Ա ւե տա րան  Յով հ. ԺԹ. 17: Եւ նո քա ա ռեալ. Վերջ 
37. յոր խո ցե ցինն:
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Ի հանդիսի տէրունիս կամ ի տօնս խաչի, զկ նի Այ սօր 
ան ճառ-ին ա սի սաղ մոս կցորդ.Նշանեցաւ.  Փոխ. Ի կար
դալ ի մում: Եւ ա պա ըն թեր ցեալ լի նի ա ւե տա րան խա չե
լու թեան ըստ ձայ նին, եւ զկնի ա սի շա րա կան՝  Նո րո գող: 
Իսկ ո մանք զա ւե տա րա նի շա րա կանն միայն ա սեն, եւ 
ո մանք զնո րո գողն  հա մայն ա սեն. կամք քո է:  Բայց յոր
ժամ զպաշ տա ման շա րա կանսն հանգս տեան ա սես՝ զկնի 
շա րա կա նացն ա սի սաղ մոս ըստ ձայ նին, եւ ըն թեր ցեալ 
լի նի ա ւե տա րան ըստ ձայ նին եւ զկնի ա ւե տա րա նին ա սի 
յԱս տուած ա նեղէն փոխ մի. զկնի Աս տու ած ա նեղին  Հոգ
ւոցն հան գու ցե լոց: Եւ ո մանք ընդ Աս տու ած ա նեղին, եր
բեմ, եր բեմ կցոր դեն Ա րա րիչ և մար դա սէրի զմի տունն, 
եւ կամ Ես ա սա ցիէն զմի տուն. կամք քո է: Եւ ա պա՝  Հոգ
ւոցն հան գու ցե լոց, Ք րիս տոս Որ դի Աս տու ծոյ,  Հայր մեր 
որ յեր կինս:

ՍԱՂՄՈՍՔ
Ըստութձայնիցնախքանզաւետարանն.

ԱՁ. - Սաղմոս Զ.

(Աւագ)  Տէ՛ր, մի սրտմտութեամբ քով յանդիմա
ներզիս,եւմիբարկութեամբքովխրատերզիս:

Ողորմեա՛ ինձ, Տէ՛ր, զիհիւանդեմ ես. բժշկեա՛
զանձնիմ,զիխռովեցանոսկորքիմ:

Անձն իմ յոյժ խռովեցաւ եւ դու, Տէ՛ր, մինչեւ
յե՞րբ:

Դա՛րձ, Տէ՛ր, եւ փրկեա՛ զանձն իմ. կեցո՛ զիս,
Տէ՛ր,ըստողորմութեանքում:

Զիո՛չոքէ,որիմահույիշէզքեզկամիդժոխս
խոստովանառնիցիառքեզ:
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Վաստակեցայ ես ի հեծութեան իմում, լուացի
զամենայնգիշերզմահիճսիմեւարտասուօքիմովք
զանկողինսիմթացի:

Խռովեցաւիսրտմտութենէակնիմեւմաշեցայ
եսիվերայամենայնթշնամեացիմոց:

Իբա՛ցկացէքյինէնամենեքեան,ոյքգործէքզա
նօրէնութիւն:

ԼուաւՏէրձայնիլալոյիմոյ,լուաւՏէրաղօթից
իմոց,եւՏէրզխնդրուածսիմընկալաւ:

Ամաչեսցեն եւ խռովեսցին յոյժ ամենայն թշնա
միքիմ,դարձցինյետսեւամաչեսցենյոյժվաղվա
ղակիեւխռովեսցին:

Ի Տէրունի աւուրս եթէ ԱՁ. է, ասա զայս սաղմոսս.

ԱՁ.  - Սաղմոս ԺԴ.

 Տէ՛ր,ո՞վկացցէիխորանիքում,կամո՞վբնա
կեսցէիլեառնսուրբքո:

Որ գնայ անբիծ, գործէ զարդարութիւն, խօսի
զճշմարտութիւնիսրտիիւրում:

Որո՛չնենգաւորեացլեզուաւիւրով,եւչարըն
կերիիւրումո՛չարար:

Նախատինսիմերձաւորացնաո՛չառնու,արհա
մարհեալէառաջինորաչարագործն:

ԶերկիւղածսՏեառնփառաւորառնէ,որերդնու
ընդընկերիիւրումեւո՛չստէ:

Զարծաթիւրիվարձուոչտայ,եւկաշառսիրա
ւանցո՛չառնու,որզայսարասցէ՝նամի՛սասանես
ցիյաւիտեան:
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ԱԿ. - Սաղմոս ԻԹ.

 Բարձրառնեմզքեզ, Տէ՛ր,զիընկալարզիս,եւ
ո՛չուրախարարերզթշնամինիմյիս:

ՏէրԱստուածիմ,կարդացիառքեզ,եւբժշկեցեր
զիս.Տէր՛,հաներիդժոխոցզանձնիմեւփրկեցեր
զիսյայնցանէ՝ոյքիջանենիգուբ:

Սաղմոսասացէ՛քՏեառն,սուրբքնորա,եւխոս
տովանեղերո՛ւքյիշատակիսրբութեաննորա:

Սրտմտութիւնէիբարկութեաննորա,եւկեանք
ենիկամացնորա:

Ընդերեկոյսհանգիցենլալիք.առաւօտուեղիցի
ուրախութիւն:

Եսասացիիբարեկենդանութեանիմում,թէո՛չ
սասանեցայցյաւիտեան:

Տէ՛ր, ի կամս քո ետուր գեղոյ իմոյ զօրութիւն.
դարձուցերզերեսսքոյինէն՝եւեսեղէխռովեալ:

Առ քեզ, Տէ՛ր, կարդացի, եւ առ Աստուած իմ
աղաղակեցի,զի՞նչօգուտէքեզյարենէիմմէ,թէ
իջանեմեսյապականութիւն:

Մի՞թէ հող խոստովան առնիցի առ քեզ կամ
պատմեսցէզճշմարտութիւնսքո:

ԼուաւինձՏէրեւողորմեցաւ,եւՏէրեղեւինձ
օգնական:

Դարձոյց զսուգ իմ յուրախութիւն. զերծ յինէն
զքուրձեւինձզգեցոյցզուրախութիւն:

Որպէսսաղմողասասցենքեզփառքիմեւայլմի՛
եւսզղջացայց. ՏէրԱստուածիմ, յաւիտեանխոս
տովանեղէցքեզ:
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ԲՁ. - Սաղմոս ԾԳ.

Աստուած,յանուանքումկեցո՛զիսեւիզօրու
թեանքումիրաւարա՛ինձ:

Աստուած,լո՛ւրաղօթիցիմոց,ո՛ւնկնդիրբանից
բերանոյիմոյ:

Օտարքյարեանիվերայիմեւհզօրքխնդրեցին
զանձնիմեւո՛չհամարեցանզքեզԱստուածառա
ջիիւրեանց:

Ահա՛ Աստուած օգնական իմ, եւ Տէր ընդունող
հոգւոյիմոյ:

Իդարձուցանելզչարնիթշնամիսիմ,ճշմարտու
թեամբքովսատակեա՛զնոսա:

Եսկամօքիմովքպատարագսմատուցիցքեզեւ
խոստովանեղէցանուանքում,Տէ՛ր,զիբարիէ:

Յամենայն նեղութենէ իմմէ փրկեցեր զիս եւ ի
թշնամիսիմետեսակնիմ:

ԲԿ. - Սաղմոս ԿԶ.

Աստուա՛ծ,ողորմեա՛մեզեւօրհնեա՛զմեզ,երե
ւեցո՛զերեսքոիմեզեւողորմեա՛մեզ:

Ճանաչելյերկրիզճանապարհսքո,յազինսամե
նայնզփրկութիւնսքո:

Խոստովան եղիցին առ քեզ ժողովուրդք, Աս
տուած, խոստովան եղիցին առ քեզ ժողովուրդք
ամենայն:

Ուրախեղիցինեւցնծասցենազինք,զիդուդա
տես զժողովուրդս ուղղութեամբ եւ ազգաց երկրի
դուառաջնորդես:

Խոստովան եղիցին առ քեզ ժողովուրդք, Աս
տուած,գոհասցինզքէնժողովուրդքամենայն:



71Գիշերային ժամերգութիւն

Երկիր ետ զպտուղ իւր եւ օրհնեաց զմեզ Աս
տուած՝Աստուածմեր:

Աստուածմերօրհնեսցէզմեզեւինմանէերկի
ցենամենայնծագքերկրի:

ԳՁ. - Սաղմոս ՁԴ.

 Հաճեցար, Տէ՛ր, ընդ երկիր քո, եւ դարձուցիր
զգերութիւնՅակոբայ:

Թողերզանիրաւութիւնժողովրդեանքոեւծած
կեցերզամենայնմեղսնոցա:

Լռեցուցերզամենայնսրտմտութիւնսքոեւդար
ձարիբարկութենէսրտմտութեանքո:

Դա՛րձառմեզ,Աստուածփրկիչմեր,եւդարձո՛
զսրտմտութիւնսքոիմէնջ:

Մի՛յաւիտեանբարկանարմեզ,Տէ՛ր,եւմի՛ձգեր
զբարկութիւնքոյազգէմինչեւյազգ:

Աստուած,դուդարձեալկեցուսցեսզմեզ,եւժո
ղովուրդքոուրախեղիցիիքեզ:

Ցո՛յց մեզ, Տէ՛ր զողորմութիւնս քո եւ զփրկու
թիւնսքոտո՛ւրմեզ:

Լուա՛քզինչխօսի ՏէրԱստուածմեր.խօսեսցի
զխաղաղութիւնժողովրդեանիւրոյառսուրբսիւր,
եւասէայնոսիկոյքդարձեալենառնասրտիւք:

Սակայն մերձ է առ երկիւղածս իւր փրկութիւն
նորա.բնակիլփառացնորայերկրիմերում:

Ողորմութիւն եւ ճշմարտութիւն պատահեսցին.
արդարութիւնեւխաղաղութիւնհամբուրեսցին:

Ճշմարտութիւն յերկրէ բուսաւ. արդարութիւն
յերկնիցերեւեցաւ:



72 Ժամագիրք

Տէր տացէ զքաղցրութիւն, եւ երկիր մեր տացէ
զպտուղ իւր. արդարութիւն նորա առաջին նորա
գնասցէ,դիցէիճանապարհիզգնացսիւր:

ԳԿ. - Սաղմոս ՃԱ.

Տէ՛ր, լո՛ւր աղօթից իմոց. աղաղակ իմ առ քեզ
եկեսցէ,եւմի՛դարձուցաներզերեսսքոյինէն:

Յաւուր նեղութեան իմոյ խոնարհեցո՛ առ իս
զունկնքո.յորումաւուրկարդամառքեզ՝վաղվա
ղակիլո՛ւրինձ:

Սպառեցանորպէսծուխաւուրքիմեւոսկերքիմ
որպէսխռիւչորացան:

Հարայեսորպէսխոտեւցամաքեցաւսիրտիմ.
մոռացայուտելզհացիմիձայնէհեծութեանիմոյ:

Կցեցաւոսկրիմիմարմինիմ.նմանեցայեսհա
ւալսանանապատի:

Եղէեսորպէսբույաւերակի.տքնեցայեւեղէես
որպէսճնճղուկմիայնիտանիս:

Նախատեցին զիս թշնամիք իմ զօրհնապազ, եւ
գովիչքիմինեւերդնուին:

Զմոխիրորպէսզհացկերիեւզըմպելինիմար
տասուօքխառնեցի:

Յերեսացբարկութեանսրտմտութեանքո,զիդու
բարձրացուցերեւխոնարհեցուցերզիս:

Աւուրքիմորպէսհովանիանցին, եւ ես որպէս
խոտցամաքեցայ:

Դու,Տէ՛ր,յաւիտեանկաս,եւյիշատակքոյազգէ
մինչեւյազգ:

ԴույարուցեալգթասցիսիվերայՍիոնի,ժամա
նակգթալոյնորահասեալէժամ:
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ԴՁ. - Սաղմոս ՃԺԸ.

 Մերձեսցինխնդրուածքիմառաջիքո,Տէր.ըստ
բանիքումիմաստունարա՛զիս:

ՄտցենաղօթքիմառաջիքոՏէ՛րեւբանիւքով
փրկեա՛զիս:

Բղխեսցենզշրթունքիմօրհնութիւնսքո,յորժամ
ուսուսցեսինձզարդարութիւնսքո:

Խօսեսցի լեզու իմ զբանս քո, զի ամենայն պա
տուիրանքքոարդարութեամբեն:

Եղիցիձեռնքոիկեցուցանելզիս,զիզպատուի
րանսքոընտրեցի:

Ցանկացայփրկութեանքում, Տէ՛ր,եւօրէնքքո
խօսքիմէին:

Կեցցէանձիմ,օրհնեսցէզքեզ,եւիրաւունքքո
օգնեսցենինձ:

Մոլորեցայեսորպէսզոչխարկորուսեալ.խնդրեա՛
զծառայսքո,զիզպատուիրանսքոեսոչմոռացայ:

ԴԿ. - Սաղմոս ՃԽԲ.

 Տէ՛ր, լո՛ւրաղօթիցիմոց, ունկնդիրխնդրուա
ծացիմոցճշմարտութեամբքով:

Լո՛ւրինձարդարութեամբքով,եւմի՛մտաների
դատաստանընդծառայիքում,զիո՛չարդարանայ
առաջիքոամենայնկենդանի:

Հալածեաց թշնամին զանձն իմ, խոնարհ արար
յերկիրզկեանսիմեւնստոյցզիսիխաւարիորպէս
մեռեալյաւիտենից:

Ձանձրացաւյիսհոգիիմ,եւսիրտիմխռովեցաւ
յիս:
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Յիշեցիզաւուրսնզառաջինս,խորհեցայյամենայն
իգործսքո. յարարածսձեռացքոցխորհեցայ, եւ
համբարձիառքեզզձեռսիմ:

Անձնիմորպէսզերկիրծարաւիէառքեզ.վաղ
վաղակիլո՛ւրինձ,Տէ՛ր,զինուաղեցաւյինէնհոգի
իմ:

Մի՛ դարձուցաներ զերեսս քո յինէն, նմանիցիմ
այնոցիկ,ոյքիջանենիգուբ:

Լսելիարա՛ինձառաւօտուցզօղորմութիւնսքո,
զիեսիքեզ,Տէ՛ր,յուսացայ:

Ցո՛յց ինձ ճանապարհ՝ յոր եւ գնացից. զի առ
քեզ,Տէ՛ր,համբարձիզանձնիմ:

Փրկեա՛ զիս ի թշնամեաց իմոց, Տէր, զի զքեզ
ապաւէնինձարարի:

Ուսո՛ինձառնելզկամսքո,զիդո՛ւեսԱստուած
իմ:

Հոգիքոբարիառաջնորդեսցէինձյերկիրուղիղ:
Վասնանուանքո, Տէ՛ր,կեցուսցեսզիս,արդա

րութեամբքովհանցեսինեղութենէզանձնիմ:
Ողորմութեամբ քով սատակեա՛, Աստուած,

զթշնամիս իմ, եւ կորո՛ զամենայն նեղիչս անձին
իմոյ,զիեսծառայքոեմ:

Ի  Տէ րու նի ա ւուրս ե թէ ձայնն ԴԿ. ի ցէ՝ ա սա՛ զսաղմոսս 
զայս.

Սաղմոս ՃԻԹ.

Ի խորոցկարդացիառքեզ,Տէ՛ր,Տէ՛ր,լո՛ւրձայ
նիիմում:

Եղիցինականջքքոիլսելզձայնաղօթիցիմոց:
Թէզանօրէնութիւնսիմքննես,Տէ՛ր,Տէ՛ր,իսկո՞

կարէկալառաջիքո,զիիքէնէքաւութիւն:
Վասնանուանքոհամբերի,Տէ՛ր,համբերանձն

իմբանիքում,յուսացաւանձնիմիՏէր:



75Գիշերային ժամերգութիւն

Իպահէառաւօտումինչեւյերեկոյ,իպահէառա
ւօտույուսացաւԻսրայէլիՏէր:

ԻՏեառնէէողորմութիւնբազում,եւինմանէէ
փրկութիւն.եւնափրկեացզԻսրայէլյամենայննե
ղութեանցնորա:

Զկ նի սաղ մո սացս՝ ըն թեր ցեալ լի նի ա ւե տա րան ըստ 
ձայ նին, եւ ըստ պատ շա ճի ա ւուրց, այ սինքն է՝  Հանգս
տեան,  Տա ճա րի եւ  Խա չե լու թեան:

ԱՒԵՏԱՐԱՆՔՀԱՆԳՍՏԵԱՆ
Ըստ ութ ձայնից

ԲԿ. ԴԿ.

Սրբոյ ա ւե տա րանիս Յիսուսի Քրիստոսի,  
որ ըստ  Մատ թէո սի (ԺԳ. 36-52):

Տեառն մե րոյ  Յի սու սի Ք րիս տո սի.

(Ա ւագ)  ՅայնժամթողեալՅիսուսիզժողովուրդսն,
եկնիտուն.մատեանառնաաշակերտքննորաեւ
ասեն.մեկնեա՛մեզզառակորոմանցնագարակի:Նա
պատասխանիետեւասէցնոսա.որսերմանէզսերմն
բարի՝ է Որդի մարդոյ. եւ ագարակն աշխարհս է.
սերմնբարինոքաեն,որորդիքնարքայութեանեն,
իսկորոմնորդիքչարինեն.եւթշնամին,որվարեաց
զայն՝սատանայէ,եւհունձքն`կատարածաշխար
հիսէ,եւհնձողքն`հրեշտակքեն:Որպէսժողովողի
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որոմննեւիհուրայրի,այնպէսեղիցիիկատարա
ծիաշխարհիս:ԱռաքեսցէՈրդիմարդոյզհրեշտակս
իւր,եւժողովեսցենյարքայութենէնորազամենայն
գայթակղութիւնս՝եւզայնոսիկոյքգործենզանօրէ
նութիւն,եւարկցենզնոսաիհնոցհրոյ.անդեղի
ցի լալ եւ կրճտել ատամանց: Յայնժամ արդարքն
ծագեսցինիբրեւզարեգակնյարքայութեաներկնից.
որունիցիականջսլսելոյ՝լուիցէ:Դարձեալ՝նմանէ
արքայութիւներկնիցգանձիծածկելոյ յագարակի,
զորգտեալմարդոյ՝թաքոյց.եւիխնդութենէանտի
երթայվաճառէզամենայնինչզորունիեւգնէզա
գարակնզայն:Դարձեալ՝նմանէարքայութիւներկ
նից առն վաճառականի, որ խնդրիցէ մարգարիտս
գեղեցիկս:Եւգտեալմիպատուականմարգարիտ,
երթեալ վաճառեաց զամենայն զոր ինչ ունէր եւ
գնեացզայնմարգարիտ:Դարձեալ`նմանէարքա
յութիւներկնիցուռկանիարկելոյիծովեւ յամե
նայն ազգաց ժողովելոյ. զոր իբրեւ լցաւ, հանեալ
իցամաքեւնստեալ՝ժողովեցինզբարիբարինյա
մանս,եւզխոտաննիբացընկեցին:Այնպէսեղիցի
իկատարածիաշխարհիս.ելցենհրեշտակքեւմեկ
նեսցենզչարսիմիջոյարդարոց,եւարկցենզնոսա
իհնոցհրոյն.անդեղիցիլալեւկրճտելատամանց:
Ասէ ցնոսա Յիսուս. իմացարո՞ւք զայս ամենայն.
ասենցնա.այո,Տէր:Եւնաասէցնոսա.Վասնայ
սորիկ ամենայն դպիր աշակերտեալ արքայութեան
երկնիցնմանէառնտանուտեառն,որհանէիգան
ձէիւրմէզնորեւզհին:
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ԲՁ. ԴՁ.

Սրբոյ ա ւե տա րանիս Յիսուսի Քրիստոսի,  
որ ըստ  Մար կո սի (Դ. 26-34):

 Տէրն մեր  Յի սուս Ք րիս տոս ասէ.

Եւասէր.այսպէսէարքայութիւնԱստուծոյ,որ
պէս զի այր մի արկանիցէ զսերմանիս յերկիր, եւ
ննջիցէ եւ յառնիցէ զցայգ եւ զցերեկ, եւ սերմա
նիքնբուսանիցինեւաճիցին.եւնաո՛չգիտէթէ
երկիրնինքնինբերէզպտուղ.նախզխոտնեւապա
զհասկն,ապազցորեաննատոքիհասկին:Այլյոր
ժամտայցէզպտուղն,վաղվաղակիառաքիմանգաղ,
զիհասեալենհունձք:Եւասէր.ո՞ւմնմանեցուս
ցուքզարքայութիւննԱստուծոյ,կամորո՞վառա
կաւառակեսցուքզնա:Որպէսհատնմանանխոյ,որ
յորժամսերմանիցիյերկրիփոքրագոյնէքանզա
մենայնսերմանիսորքենյերկրի,եւյորժամսերմա
նիցի,բուսանիեւլինիմեծքանզամենայնբանջար,
եւ արձակէ ոստս մեծամեծս, մինչեւ բաւական լի
նելընդհովանեաւնորաթռչնոցերկնիցբնակել:Եւ
այնպիսիառակօքխօսէրընդնոսազբանն,որպէս
կարող լինէին լսել. եւ առանց առակի ոչինչ խօ
սէրընդնոսա,բայցառանձիննաշակերտացնիւրոց
մեկնէրզամենայն:
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ԱԿ. ԴԿ.

Սրբոյ ա ւե տա րանիս Յիսուսի Քրիստոսի,  
որ ըստ  Ղու կա սու (ԺԲ. 32-48):

 Տէրն մեր  Յի սուս Ք րիս տոս ա սէ.

 Մի՛ երկնչիր, հօտ փոքրիկ, զի հաճեցաւ Հայր
ձեր տալ ձեզ զարքայութիւն: Վաճառեցէ՛ք զին
չս ձեր, եւ տո՛ւք զողորմութիւն, եւ արարէ՛ք ձեզ
քսակսառանցհնանալոյ,գանձանպակասյերկինս,
ուր ո՛չ գող մերձենայ, եւ ո՛չ ցեց ապականէ: Զի
ուրգանձնձերէ,անդեւսիրտքձերեղիցին:Եղի
ցինգօտիքձերպնդեալընդմէջսեւճրագունքլու
ցեալք:Եւդուքնմանողքմարդկան,որքակնունի
ցինտեառնիւրեանց՝թէե՞րբդառնայցէիհարսա
նեայց. զի յորժամգայցէ եւ բաղխիցէ, վաղվաղա
կիբանայցեննմա:Երանիիցէծառայիցնայնոցիկ,
զորսեկեալտէրնգտցէարթունս.ամէնասեմձեզ,
զիգօտիընդմէջածցէեւբազմեցուսցէզնոսաեւ
անցեալ պաշտեսցէ զնոսա: Եւ եթէ յերկրորդ կամ
յերրորդպահուեկեսցէեւգտցէայնպէս,երանելի
են ծառայքն այնոքիկ: Բայց զայն գիտասջիք՝ եթէ
գիտէրտանուտէրնյորումժամուգողգայ՝հսկէրեւ
չտարթոյլականհատանելիտանիւրում:Եւդուք
եղերուքպատրաստք,զիյորումժամուո՛չկարծի
ցէք՝գայՈրդիմարդոյ:ԱսէՊետրոս.Տէ՛ր,առմե՞զ
ասացերզառակդզայդ՝թէառամենեսեան:Եւասէ
Տէր.ո՞վիցէհաւատարիմտնտեսեւիմաստուն,զոր
կացոյցտէրիւրիվերայգերդաստանիիւրոյտալ
իժամուզկերակուրս:Երանիիցէծառայինայնմիկ,
զոր եկեալ տէր իւր գտանիցէ արարեալ այնպէս:
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Արդարեւասեմձեզ,զիիվերայամենայնընչիցիւ
րոցկացուսցէզնա:Ապաեթէասիցէծառայնայն
ի սրտի իւրում՝ յամէ տէր իմ ի գալ, եւ սկսանի
ցիհարկանելզծառայսնեւզաղախնայսն,ուտելեւ
ըմպելեւարբենալ,եկեսցէտէրծառայինայնորիկ
յաւուր յորումակնոչունիցիեւիժամու յորում
ոչգիտիցէ,ընդմէջկտրեսցէզնա,ևզմասննորա
ընդանհաւատսդիցէ:Եւծառայ,որգիտիցէզկամս
տեառնիւրոյեւոչպատրաստեսցէըստկամացնո
րա,արբցէգանբազում:Եւորոչնգիտիցէ,եւար
ժանիգանիինչգործիցէ,արբցէգանսակաւ:Ամե
նայնիորումշատտուաւ՝շատխնդրեսցիինմանէ,
եւորումբազումաւանդեցաւ,առաւելեւսպահան
ջեսցենինմանէ:

ԱՁ. ԳՁ.

Սրբոյ ա ւե տա րանիս Յիսուսի Քրիստոսի 
որ ըստ  Յով հան նու (Ե. 19-30):

 Տէրն մե ր Յի սու ս Ք րիս տո ս.

 ՊատասխանիետՅիսուսեւասէցնոսա.Ամէն,
ամէնասեմձեզ,ո՛չկարէՈրդիմարդոյառնելյանձ
նէեւոչինչ,եթէոչտեսանիցէզՀայրնզիառնէ.զի
զորնայնառնէ,զնոյնեւՈրդինմիննմանգործէ:
Զի Հայր սիրէ զՈրդի, եւ զամենայն ինչ ցուցանէ
նմա՝զորինքնառնէ,եւմեծամեծսեւսքանզսոյնս
ցուցանէնմազգործս,ընդորդուքդզարմանայք:
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ԶիորպէսՀայրյարուցանէզմեռեալսեւկենդանի
առնէ,նոյնպէսեւՈրդիզորսկամիկենդանիառնէ:
Եւո՛չեթէՀայրդատիզոք,այլզամենայնդատաս
տաննետՈրդւոյիւրոյ.զիամենեքեանպատուես
ցեն զՈրդի, որպէս պատուեն զՀայրն. որ ո՛չ պա
տուէզՈրդին,ո՛չպատուէզՀայր՝զառաքիչննորա:
Ամէն,ամէնասեմձեզ,զիորզբաննիմլսէեւհա
ւատայայնմ,որառաքեացնզիս,ընդունիզկեանսն
յաւիտենականս, եւ ի դատաստան ո՛չ մտանէ, այլ
փոխեցաւիմահուանէիկեանս:Ամէն,ամէնասեմ
ձեզ,զիգայժամանակ,եւարդէնիսկէ,յորժամմե
ռեալքլսիցենձայնիՈրդւոյնԱստուծոյ,եւորքլսի
ցենն,կեցցեն:ԶիորպէսՀայրունիկեանսյանձին
իւրում,նոյնպէսետեւՈրդւոյունելկեանսյանձին
իւրում,եւիշխանութիւնետնմադատաստանառ
նել,եւզիՈրդիմարդոյէ.ընդայնզի՞զարմանայք
զիեկեսցէժանամակ,յորումամենեքին,որքիգե
րեզմանսկայցեն, լուիցենձայնինորաեւեկեսցեն
արտաքս.որոցզբարիսգործեալիցէ՝իյարութիւն
կենաց, եւ որոցզչարարարեալի յարութիւնդա
տաստանաց:Ոչկարեմեսյանձնէառնելեւոչինչ,
այլորպէսլսեմ՝դատիմ,եւդատաստանիմարդար
է.զիո՛չխնդրեմզկամսիմ,այլզկամսայնորիկ,որ
առաքեացնզիս:
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ԵՐԳ
 Տեառն Ներսիսի ա սա ցեալ վասն առ 

ի Ք րիս տոս ննջե ցե լոց

ԲԿ. ԴԿ.

(Աւագ)   Աստուածանեղանժամանակ,
Հայրանըսկիզբնեւանքանակ,
Որդւոյպատճառծնընդեամբանճառ.
Հոգւոյնբըղխմամբանքըննաբար.
Աղաչեմքզքեզ,գըթած,
Երկայնամիտեւողորմած,
Ողորմեա՛քոստեղծուածոյս՝
Յուսովիքեզնընջեցելոյս:

 ԲանդորիծոցՀօրՄիածին
Եւկերպարանսկըզբնատպին,
Որովերկինըքգոյացան.
Աշխարհլըրիւհաստատեցաւ.
Հայցեմքիքէն,ՏէրեւՓըրկիչ,
Ամենողորմեւկեցուցիչ.
Ողորմեա՛քոստեղծուածոյս՝
Յուսովիքեզնընջեցելոյս:

 Գերագոյնշնորհացբաշխող
Երկնաւորացեւերկրայնոց.
ԿեանքեւկենացտըւողՀոգի՝
ՀօրեւՈրդւոյարարչակից,
Խընդրեմքիքէն,աղբիւրբարեաց,
Արբուցանողըդծարաւեաց.
Ողորմեա՛քոստեղծուածոյս՝
Յուսովիքեզնընջեցելոյս:

6  ԺԱՄԱԳԻՐՔ 2016
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 Դաւանիմքընդսրովբէից
Զկենդանարարըդհամայնից.
Երեքսըրբեանմիտէրութիւն՝
ԶՀայրեւզՈրդիեւՍուրբզՀոգիդ,
Յորհանգուցեալըսմըկըրտեալ
Եւհաւատովխոստովանեալ.
Ողորմեա՛քոստեղծուածոյս՝
Յուսովիքեզնընջեցելոյս:

Երրակիթիւկատարեալ
Յերիսանձինըսբաժանեալ.
Երրորդութեամբմիաւորեալ,
Միովբնութեամբհաւասարեալ.
Յորմէկապեալքեւարձակիմք
Եւվերըստինանլոյծկապիմք.
Ողորմեա՛քոստեղծուածոյս՝
Յուսովիքեզնընջեցելոյս:

 ԶէակիցըդՀօրզՈրդի
Փառաւորեմքանլըռելի,
Որիջերյարգանդկուսին,
ԶԱդամայիննառերմարմին,
ԱղաչանօքԱստուածածնին
Անապականքումծընողին.
Ողորմեա՛քոստեղծուածոյս՝
Յուսովիքեզնընջեցելոյս:

Է րեւեցարմարմնովյերկրի,
ՈրիՀօրէանմեկնելի.
Ընդհողեղէնըսբնակեցար,
Իհրեղինացերկըրպագեալդ,
Պաղատանօքերկնաւորաց,
Փառաբանչացքոցհրեշտակաց.
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Ողորմեա՛քոստեղծուածոյս՝
Յուսովիքեզնընջեցելոյս:

ԸստօրինացընՄովսիսի
Ընծայեցարիտաճարին,
Զիզբնութիւնըսմարդկային
ԸնծայեսցեսՀօրնիյերկին,
Խնըդրուածովքսուրբծերունւոյն,
Քեւիկապիցարձակելոյն.
Ողորմեա՛քոստեղծուածոյս՝
Յուսովիքեզնընջեցելոյս:

 Թագաւորըդհրեղինաց,
Որընդմարդկանհողեղինաց
Շըրջեցարտնօրինաբար,
Կրեցերըզկիրըսմարդկաբար,
Որվասընմերզայսամենայն
Իյանձնառերխոնարհութեամբ.
Ողորմեա՛քոստեղծուածոյս՝
Յուսովիքեզնընջեցելոյս:

ԲՁ. ԴՁ.

 Ժողովեալքսիհրաժարումըն
Ծառայիքոյաշխարհէ,
Հայցեմքիքէնարտասուելով
Եւպաղատիմքզայսասելով.
Ճանապարհընդքեզելից
Նընջեցելոյսլերուղեկից,
ԻյօթեւանսՀօրքոլուսոյ
Ըզնընջեցեալսմերհանգո՛:
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Իփրկութեանմերոյսկըզբան
ՄըկըրտեցարիՅորդանան,
Զորշնորհեցերնորաւազան
Իմաքրութիւնմեղացմարդկան.
ՀայցմամբկըրկինԿարապետին
ՄեծինիծնունդըսՄկըրտչին.
ԻյօթեւանսՀօրքոլուսոյ
Ըզնընջեցեալսմերհանգո՛:

 Լուսաւորձայնիւյերկնից
ԶքեզդաւանեացՀայրէակից.
ԱղաւնակերպՀոգինիջեալ
Առհամագոյդիւրհանգուցեալ.
Զմկըրտեալսնովինհոգւով
ՅորդեգրութիւնՀօրհաւատով.
ԻյօթեւանսՀօրքոլուսոյ
Ըզնընջեցեալսմերհանգո՛:

 Խաւարմեղացհալածեցաւ.
Լոյսգիտութեանքեւծագեցաւ.
Խայթուածօձինբժըշկեցաւ,
Հիւանդութիւնմերողջացաւ,
Կենդանարարըդմեռելոց.
Եւլուսատուդխաւարելոց.
ԻյօթեւանսՀօրքոլուսոյ
Ըզնընջեցեալսմերհանգո՛:

 ԾագումնանունառիՀօրէ,
Որընտրեցերիյաշխարհէ
Լուսաւորիչտիեզերաց
Զդասսընտրեալաշակերտացն,
Աղաչանօքառաքելոցն
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Փողյարութեանմերեղելոց.
ԻյօթեւանսՀօրքոլուսոյ
Ըզնընջեցեալսմերհանգո՛:

 Կեանքիկենաց,լոյսիլուսոյ,
Որըստեղծերզմեզիհողոյ,
Նորոգեցերդարձեալկըրկին
Ծննդեամբսըրբոյաւազանին,
Զորկեցուցերշնորհիվքոյին
Իմահուանէայնառաջին.
ԻյօթեւանսՀօրքոլուսոյ
Ըզնընջեցեալսմերհանգո՛:

 Հոգւովլըցերզմարդնառաջին,
Զորկորուսեալխաբմամբչարին,
Ըզնոյնհոգիբանիւքոյին
Հեղերյոգիսմերվերըստին.
Նովինհոգւովսուրբեւբարի
Առաջնորդեահոգւոյսորին.
ԻյօթեւանսՀօրքոլուսոյ
Ըզնընջեցեալսմերհանգո՛:

 ՁայնեցերառՂազարոս,
Որովետուրմեռելոցյոյս.
Կենդանութեամբչորեքօրեայն
Կենդանացան,որքյԱդամայն.
Կենացձայնիւվերջինփողոյ
Կոչեա՛ըզսայայսըմհողոյ.
ԻյօթեւանսՀօրքոլուսոյ
Ըզնընջեցեալսմերհանգո՛:

 Ղօղեալսարսեացպահակմահու
Իկենարարձայնինլըրոյ.
Արագապէսզոյգընդբանին
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Ետըզմեռեալնըստհրամանին.
Իշխանքօդոյսայսսարսեսցեն
Զհոգիսորամի՛արգելցեն.
ԻյօթեւանսՀօրքոլուսոյ
Ըզնընջեցեալսմերհանգո՛:

ԱԿ. ԳԿ.

 Ճանապարհմոլորելոց
Եւճառագայթխաւարելոց.
Հրաւիրեցերզորդիսլուսոյ
Իյերկնայինհարսանիսքո.
Ընդզուարճալիցանդժողովոց
Արժանացո՛ըզսադասուց.
Լիլապտերօքմոյծյառագաստ
Ընդիմաստունսուրբկուսանացն:

 Մերովբնութեամբզորըզգեցար
Իփայտխաչինբեւեռեցար.
Լուծանելովզմեզիմեղաց
Ինախահօրընկապանաց.
Լոյծեւըզսաիյանցանաց
Վասնքոսուրբչարչարանաց.
Լիլապտերօքմոյծյառագաստ
Ընդիմաստունսուրբկուսանացն:

 Յետկամաւորմահուխաչի,
Եդարինորգերեզմանի.
Երեքօրեայթաղմամբյերկրի,
Նորըստեղծերզմեզկենդանի.
Զիջեալսընդքեզիհողմահու
Վերակոչեաձայնիւփողոյ.
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Լիլապտերօքմոյծյառագաստ
Ընդիմաստունսուրբկուսանացն:

 Նըստեալկանանցնիւղաբերից
Եւողբայինարտասուալից.
Իբրըզմեռեալանյուսալից
Ըզկենդանիդյաւիտենից,
Վասըննոցինսուրբարտասուաց,
Մաքրեազսաիյանցանաց.
Լիլապտերօքմոյծյառագաստ
Ընդիմաստունսուրբկուսանացն:

 Շարժեալհիմանցընդըժոխոց.
Իտեսանելըզքեզներքնոց.
Հաներզհոգիսնորիբանտին,
Կապեալզիշխաննմահածին.
Ընդհանգուցեալհոգիսսըրբոց
Հանգոզհոգիսնընջեցելոյս:
Լիլապտերօքմոյծյառագաստ
Ընդիմաստունսուրբկուսանացն:

Ու րախութեամբզօրքերկնային
Յերկնիցյերկիրիջանէին.
Յորժամյարեարիմեռելոց
Լոյսծագեցարարարածոց.
Սուրբյարութեամբքոկենարար,
Յարոըզսաիկեանսանմահ.
Լիլապտերօքմոյծյառագաստ
Ընդիմաստունսուրբկուսանացն:

 Չըհանդուրժեալպահապանացն
Իյերկիւղէերկնաւորացն.
Որքաւետիստայինկանանց,
Թէ՝մահլուծաւմահկանացուաց.
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Սաորմահուքոտընկակից,
Լիցիկենացդհաղորդակից.
Լիլապտերօքմոյծյառագաստ
Ընդիմաստունսուրբկուսանացն:

 Պարակցեալանմարմնականքն
Առկենսատուսուրբգերեզմանն.
Տանաւետիսազգիմարդկան,
Վասընկենացնյաւէրժական.
Դասաւորեա՛պարուցնոցին
Ըզնընջեցեալսյօրընվերջին.
Լիլապտերօքմոյծյառագաստ
Ընդիմաստունսուրբկուսանացն:

 Ջահաւորեալնըշանխաչին.
Յարեւելիցփայլեալծագին.
Հաւատացեալքնիքեզբերկրին
Եւուրացողքընկոծեսցին.
Զերկըրպագուսսրբոյխաչին
Պայծառացո՛լուսովնորին.
Լիլապտերօքմոյծյառագաստ
Ընդիմաստունսուրբկուսանացն:

ԱՁ. ԴՁ.

 Ռահգործեալերկնաւորաց,
Գանառաջիքոնախընթաց.
Զընտըրեալըսքոժողովելով
Քեզընդառաջբերենամպով.
Ընդաղաւնեացօդապարից,
Խառնեա՛ըզսասուրբերամից.
Դասաւորեա՛ըզսավերնոցն,
Երգելըզփառսընդզըւարթնոցն:
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 Սարսափինտարերքերկրի,
Յորժամփառօքգասհայրենի.
Արեգականլոյսխաւարի,
Լուսիննաստեղբքըննըւաղի.
Ըզսայաւուրնաներեկի
Լուսաւորեա՛լուսովքոյին.
Դասաւորեա՛ըզսավերնոցն,
Երգելըզփառսընդզըւարթնոցն:

 Վերնականզօրացընպետ,
Փողէբարբառաւետաբեր.
Արի՛քմեռեալքորքյԱդամայ,
Քանզիահաեկընփեսայ,
Ընդհարսնացեալմաքուրհոգւոց
Կարգեա՛ըզսաիթիւսըրբոց.
Դասաւորեա՛ըզսավերնոցն,
Երգելըզփառսընդզըւարթնոցն:

 Տիրականյաթոռնըստիս,
Յարարածոցերկըրպագիս,
Արդարությամբզաշխարհդատես
Վարձսըստգործոցհատուցանես,
Յայնժամշնորհեա՛ողորմութիւն,
Ննջեցելոյսմերթողութիւն.
Դասաւորեա՛ըզսավերնոցն,
Երգելըզփառսընդզըւարթնոցն:

 Րամեալմարդկանազգժողովին,
ՈրքյԱդամայծնեալքլինին.
Եւհրեղինացդասքերկնային
Համանգամայնվայրաբերին.
Իյայնմահեղհրապարակին
Յիշեա՛ըզսայօրնահագին.
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Դասաւորեա՛ըզսավերնոցն,
Երգելըզփառսընդզըւարթնոցն:

 Ցուցանինգաղտնիքմարդկան
Իւրաքանչիւր,որգործեցան.
Բարեացգործողքընպըսակին,
Չարեացնիհուրնանշէջմատնին.
Յայնժամյիշեա՛զսորաբարին,
Գործըքմեղացընջընջեսցին.
Դասաւորեա՛ըզսավերնոցն,
Երգելըզփառսընդզըւարթնոցն:

 Ւիւսինպըսակքզանազանեալք,
Եւպատմուճանքլուսափայլեալք.
Սուրբվկայիցնիգլուխեդեալ
Եւարդարոցընզարդարեալ,
Հաղորդսարահայցմամբնոցին
Ըզսալուսոյփառացնոցին.
Դասաւորեա՛ըզսավերնոցն,
Երգելըզփառսընդզըւարթնոցն:

 Փառացիփառըսբարձրանան,
Աջակողմեանքընվերանան.
Յորժամլըսենզերանական
Ձայնօրհնութեանիքէնկոչման.
Նընջեցելոյսմերլըսեցո՛
Զաստուածայինբարբառըդքո.
Դասաւորեա՛ըզսավերնոցն,
Երգելըզփառսընդզըւարթնոցն:

 Քահանայքեւժողովուրդք
Հայցեմքիքէն,Տէ՛րբարեգութ,
Ընդնընջեցեալսընհաւատով
Ընկալըզմեզնովինյուսով.
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ՅԵրուսաղէմքաղաքվերին,
Յորումարդարքընժողովին.
Փառսվերերգելմիշտընդնոսին
Երրորդութեանդերրեականձին:

ԵՐԳ

ԴՁ. - ԻտօնինՍ.Առաքելոց.

Ա րարիչեւմարդասէր,
Անոխակալեւբարեգութ,
Որգովիսդիսրովբէից,
Տէր,դատաւորարդարութեան.
Ընդսրբոցառաքելոց,
Տէր,պսակեա՛զմերնընջեցեալսն.
ՈղորմածՏէր,ողորմեա՛
Հոգւոցընմերնընջեցելոց:

ԻտօնինՍ.Մարգարէից.
 Յորժամգրեալքընկատարին,
Որզայնմաւուրմեզպատմեցին.
Մարգարէիցբանքընյարգին,
Առաքելոցընվըճարին.
ՈղորմածՏէր,ողորմեա՛
Հոգւոցընմերնընջեցելոց:

ԻտօնիՎարդավառիեւվասնննջեցելոց.
ԻվերինԵրուսաղէմ
Իբնակարանըսհրեշտակաց.
ՈւրԵնովքեւԵղիաս
Կանծերացեալքաղաւնակերպ,
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Իդրախտինեդեմական
Պայծառացեալարժանապէս.
ՈղորմածՏէր,ողորմեա՛
Հոգւոցընմերնընջեցելոց:

ԻտօնիԾաղկազարդի 
եւՀամբարձմաննՔրիստոսի.

 ԹագաւորփառացՔրիստոս,
Որժամանեալգասիյերկնից.
Իվերայթեւոցհողմոց
Քոհայրենիկերպարանօք
Եւառնեսհրափորձութեամբ
Զքննութիւնորդւոցմարդկան.
ՈղորմածՏէր,ողորմեա՛
Հոգւոցընմերնընջեցելոց:

Վասնննջեցելոց.
Իդնելբեմինբազմիփեսայն
Եւառագաստընզարդարի.
Գաբրիէլեանփողընգոչէ,
Սուրբքամենայնանդրհաւաքին.
Արդարոցդասքընբերկրին,
Իսկմեղսասէրքընթախանձին.
ՈղորմածՏէր,ողորմեա՛
Հոգւոցընմերնընջեցելոց:

 Յորժամհընչիւնփողոյնլինի
ԵւՂեւտականգիրնյայտնի,
Ճառագայթքսըրբոյխաչին
Յարեւելիցփայլեալծագին,
Հրեշտակացգունդքծաւալին,
Հրեշտակապետքպարունակին.
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ՈղորմածՏէր,ողորմեա՛
Հոգւոցընմերնընջեցելոց:

Ա հեղխորհուրդքահանային
Բազկատարածկայիբեմին,
Առաջիսուրբսեղանոյն.
Հուրշիջանի,խաւարմերժի,
Տըրտմեալհոգիքնուրախանան,
Զիթողութիւնմեղացլինի.
ՈղորմածՏէր,ողորմեա՛
Հոգւոցընմերնընջեցելոց:

 Մովսէսաստուածախօս
ԵւԱհարօնղեւտացին,
ՄարգարէքնԻսրայելի
Եւքահանայքհինօրինին,
Յառաջագոյնմեզծանուցին
ԵւըզգալուստսուրբՄիածնիդ.
Իփըրկութիւնմեզյայտնեցին
Յանապատիկերակրէին.
ՈղորմածՏէր,ողորմեա՛
Հոգւոցընմերնընջեցելոց:

ՍուրբԽաչի
 Տըրտամահաղորդչարչարանօք,
Իյանձնառերզմահխաչին.
Եւփայտինբարձողեղեր
ՎասնԱդամայնախաստեղծին.
ՈղորմածՏէր,ողորմեա՛
Հոգւոցընմերնընջեցելոց:
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 Զարհուրեցանզօրքերկնային,
ՅորժամտեսինզՏէրդիխաչին.
Արեգականլոյսքօղարկեալ
Եւլոյսլուսնիննըւաղեցաւ.
ՅահեղփառացԱստուածորդւոյդ
Խաւարեղեւընդտիեզերս.
ՈղորմածՏէր,ողորմեա՛
Հոգւոցընմերնընջեցելոց:

Ս.Յարութեան.
Ու րախացանազգըքմարդկան,
Յորժամլըւանզքոյարութիւնդ.
Նորափետուրզարդարեցան
ԻյարութեանսուրբՄիածնիդ.
ՈղորմածՏէր,ողորմեա՛
Հոգւոցընմերնընջեցելոց:

ԻտօնիՀայրապետացեւհամօրէն 

Մարտիրոսաց.
Ա ղաչանօքսըրբոյխաչին
Եւանբարբառբարեխօսին.
ԵւսըրբոյԱստուածածնին
ԵւՅովհաննուԿարապետին
ԵւսրբոյնՍտեփանոսին
Եւառաջինմարտիրոսին.
ԵւսըրբոյԼուսաւորչին
Հայաստանեայցհայրապետին.
Եւսըրբոցառաքելոց.
Եւհամօրէնմարտիրոսաց.
ՈղորմածՏէր,ողորմեա՛
Հոգւոցընմերնընջեցելոց:
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† Եսասացիիվերանալյինէնաւուրցիմոց.յով
երթայցեմեւեսայսօր.յառաջինօթեւանին,զորո՛չ
գիտէի՝ օգնեա՛ եւ ինձ Քրիստոս այսօր. յառաջին
ճանապարհինեւիմիւսանգամգալստեանընքոօգ
նեա՛ինձ:

Եկնեհասօրվախճանինիմոյ,լալումն,ողբումն
եւաշխարումն.սիրտիմխռովեցաւյիս,եւոսկերք
իմցամաքեցան.օգնեա՛ինձ:

Իմահիճսիմզարթուցինզիս,պահանջողքհոգ
ւոյիմոյ.տանէինզիսճանապարհհեռաւոր,զորո՛չ
գիտէի.օգնեա՛ինձ:

Նայեցայ,եւո՛չոքէրորօգնէրինձ.ապաւինե
ցայյԱստուածփըրկութեանիմոյ.ցընծասցէհոգի
իմյարքայութեանքում.օգնեա՛ինձ:

Գրեցայեսիգիրկենդանութեան.եւմեկնեցայ
երթալառԱրարիչներկնիեւերկրի.օգնեա՛ինձ:

Յանըստուէր եւ յանեղ լուսոյն հեռացայ
խաբմամբ խաւարային, ճաշակեցի ըզմահառիթ
պըտուղն.հողանայպատկերբարերարստեղծողիդ.
օգնեա՛ինձ:

Յանջատմանհոգւոյսիմարմնոյս,իքակտիլգե
ղեցիկշինուածոյս,զարհուրիմիսպառնալեացթա
գաւորին, թէ պահանջէ յինէն զտաղանդ պատուի
րանին.օգնեա՛ինձ:
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Իտօնին 

Ս.ԾննդեաննՔրիստոսի
 Կուսածին մարդացեալ Աստուած իմ Յիսուս,

յայնմաւուրահեղատենին,զգինսարեանքոմի՛
դատապարտեր.օգնեա՛ինձ:

Սոսկալի է օր վախճանին եւ ահեղ օր դատաս
տանին.յայնմաւուրատենին,զգինսարեանքոմի՛
անտես առներ, զի պատկեր եմ բարերար ստեղծո
ղիդ.օգնեա՛ինձ:

Զահաւորդատաստանդատաւորիդտեսիեւզար
հուրեցայ,զիանպատրաստեգիտզիսիհրամանաց
քոց,թագաւորյաւիտենից.օգնեա՛ինձ:

ԻտօնիՎերափոխման 

Ս.Աստուածածնի.
Աստուածածին անարատ մայր Տեառն եւ կոյս

սուրբ, բարեխօսեա՛ առ Որդին քո Միածին, զի
փըրկեսցէզմեզիսպառնալեացգեհենոյնեւպար
գեւեսցէմեզզերկնիցզարքայութիւննեւհանգուս
ցէզհոգիսմերնընջեցելոցն.օգնեա՛ինձ:
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ՄԱՂԹԱՆՔ

 Հոգւոցն հանգուցելոց Քրիստո՛ս Աստուած,
արա՛ հանգիստ եւ ողորմութիւն, եւ մեզ մեղաւո
րացսշնորհեա՛զթողութիւնյանցանաց:

ՔԱՐՈԶ
ԵւեւսխաղաղութեանզՏէրաղաչեսցուք:
Վասնհանգուցեալհոգւոցնաղաչեսցուքզփրկիչն

մերՔրիստոս,զիզնոսաընդարդարսնդասեսցէեւ
զմեզ կեցուսցէ շնորհիւ ողորմութեան իւրոյ: Ամե
նակալՏէրԱստուածմեր,կեցո՛եւողորմեա՛:

Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողորմեա՛:

Ք րիստոս, Որդի Աստուծոյ, անոխակալ եւ բա
րեգութ, գթա՛ քո արարչական սիրովդ ի հոգիս
հանգուցեալ ծառայից քո: Յիշեա՛ յաւուր մեծի
գալստեանարքայութեանքո:Արա՛արժանիողոր
մութեան,քաւութեանեւթողութեանմեղաց:Դա
սաւորեալ պայծառացո՛ ընդ սուրբս քո յաջակող
մանդասուն,զիդուեսՏէրեւԱրարիչամենեցուն,
Դատաւորկենդանեացեւմեռելոց:Եւքեզվայելէ
փառք,իշխանութիւնեւպատիւ.այժմեւմիշտեւ
յաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

Եւ ապա ասեն «Հայր մեր», զկնի մաղթանք:

Տէ՛ր, Յիսուս Քրիստոս քո սուրբ հրաշափառ
Յարութեանդ(կամ Տէրութեանդ) շնորհիւլուսաւորեալ
պայծառացո՛զհոգիսհամօրէնհաւատացելոցյուսով
իքեզննջեցելոց, եւայնոցիկ, որքընդհովանեաւ
սրբոյՏաճարիսենհանգուցեալ:

7  ԺԱՄԱԳԻՐՔ 2016
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Եւ ապա ասի Օրհնութիւն ըստ պատշաճի աւուրն կամ 
ի ձայնէն: Եւ զկնի Մաղթանքն,  Քա րոզն եւ Աղօթքն սոքա  
են.

ՄԱՂԹԱՆՔՏԷՐՈՒՆԱԿԱՆՏՕՆԻՑ
 ՓառքհրաշափառԾննդեանքո,Տէ՛ր.զօրհնեալեւ

զփառաւորեալ զհրաշալի եւ զյաղթող զծնունդ քո
սուրբօրհնեմքեւփառաւորեմք:

Մարդասէր Տէր, վասն սրբուհւոյ անարատի մօր
քոեւկուսի,եւվասնխաչիքոպատուականի,ըն
կա՛լզաղաչանսմերեւկեցո՛զմեզ:

 Սոյն պէս ա սա եւ յա մե նայն տօ նս տէ րու նա կա նս ըստ 
պատ շա ճի ա ւուրն. թէ Յայտ նու թեան, թէ Գալս տեան, թէ 
Տնօ րէ նու թեան, թէ Մատ նու թեան, թէ Խա չե լու թեան, թէ 
Թաղ ման,  թէ Յա րու թեան,  թէ Համ բարձ ման,  թէ Գալս
տեան  Հոգ ւոյն Սրբոյ եւ թէ Պայ ծա ռա կեր պու թեան, իսկ ի 
տօնս Սրբոյ Խա չի եւ Ե կե ղոց ւոյ ասա. Փառք Տէրութեան 
քո:  Բայց ի Գալս տեան  Հոգ ւոյն Սրբոյ՝ զՄար դա սէր  Տէրն 
այս պէս ա սա՛.  Մար դա սէր  Տէր, վասն սրբուհ ւոյ ա նա րա տի 
մօրն եւ կու սի, եւ վասն խա չին պա տու ա կա նի՝ ըն կալ զա ղա-
չանս մեր եւ կեցո՛ զմեզ.:  Զի սխա լին, որք ա սեն առ  Հո գին 
Սուրբ՝ թէ մօր քո կամ խա չի քո: Եւ ի տօնս եկեղեցւոյ ասա. 
Փառք տէրութեան քո Տէր. եւ այլն որպէս ի վերոյ:

ՄԱՂԹԱՆՔԻՏՕՆՍՍՐԲՈՑ
 ԲարեխօսութեամբսրբուհւոյԱստուածածնին,եւ

ՅովհաննուՄկրտչին,սրբոյնՍտեփանոսինախավ
կային,եւսրբոյնԳրիգորիմերոյԼուսաւորչին:Յի
շատակաւեւաղօթիւքսրբոց(այս ա նուն)որոցայսօր
էյիշատակ:Եւվասնխաչիքոպատուականի,Տէ՛ր,
ընկա՛լզաղաչանսմերեւկեցո՛զմեզ:
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Մաղթանքպահոց

Ե րա նեալ կա նո նի.
ԴԿ.

Ք րիստոս է իմ Աստուած, եւ փառաւոր առնեմ
զսա.ԱստուածՀօրիմոյ,եւբարձրարարիցզսա:

Մարդասէ՛րՏէր,վասնսրբուհ.:

Եր կինք պատ մեն կա նո նի.
ԱՁ.

 Տո՛ւքփառսԱստուծոյ,տո՛ւքզօրհնութիւնմար
դասիրինթագաւորինյաւիտենից,որփրկէզծառայս
իւրեւկեցուցանէ:Մարդասէ՛րՏէր,վասնսրբուհ.:

 Մի նա խան ձիր կա նո նի.
ԱԿ.

 Դո՛ւեսՏէրմեր,դո՛ւեսՔրիստոսփրկիչմեր.
զքեզ օրհնեն անձինք մեր: Մարդասէ՛ր Տէր, վասն
սրբուհ.:

Ո ղոր մեա կա նո նի.
ԲՁ.

 Բարձրացրու եղջիւր իմ, յԱստուած փրկիչ իմ.
հաստատեցաւ սիրտ իմ ի Տէր, Տերամբ եւ հաւա
տով:Մարդասէ՛րՏէր,վասնսրբուհ.:

Իբ րեւ կա նո նի.
ԲԿ.

 Խաղաղութեանց տուող Քրիստոս, զխաղաղու
թիւն եւ զերկնային ողորմութիւն քո պարգեւեա՛
յարարածսքո:Մարդասէ՛րՏէր,վասնսրբուհ.:
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 Տէր ա պա ւէն կա նո նի.
ԳՁ.

 Յոյս կենդանութեան, յոյս եւ ապաւէն փրկու
թեան,Տէ՛ր,ՅիսուսՓրկիչ.փրկեա՛եւփարատեցո՛
զցաւսանձինիմոյ:Մարդասէ՛րՏէր,վասնսրբուհ.:

 Խոս տո վան կա նո նի.
ԳԿ.

Ե կեսցենաղօթքմերիտաճարսուրբքո.խոնար
հեսցիունկնքոիխնդրուածսմեր:Մարդասէ՛րՏէր,
վասնսրբուհ.:

Ի նե ղու թեան կա նո նի.
ԴՁ.

 Լո՛ւրմեզ, Տէ՛ր, լո՛ւրմեզ.աստուածայինողոր
մութեամբեւգթութեամբդքոխնայեա՛յարարածս
քո:Մարդասէ՛րՏէր,վասնսրբուհ.:

Քարոզ եւ աղօթք՝ Ե րա նեալ եւ Իբ րեւ կա նո նաց.  
(տե՛ս ի սաղմոսին Գլ. Ա. եւ Գլ. ՀԲ.)

ԲԿ. ԴԿ.

 Վասնիվերուստխաղաղութեանեւփրկութեան
անձանցմերոց՝զՏէրաղաչեսցուք:

Տէ՛ր,ողորմեա՛:
ՎասնլսելիլինելոյՏեառնԱստուծոյձայնիաղա

չանացմերոց՝զՏէրաղաչեսցուք:
Տէ՛ր,ողորմեա՛:
ՎասնքաւիչեւներողլինելոյԱստուծոյիվերայ

մեղացմերոց՝զՏէրաղաչեսցուք:
Տէ՛ր,ողորմեա՛:
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Վասն թողլոյ մեզ զամենայն յանցանացս մեր՝
զկամայեւզակամայ՝զՏէրաղաչեսցուք:

Տէ՛ր,ողորմեա՛:
Վասնզիմի՛ընդխոտանսգտանիցիմքյաւուրն

պատասխանատուութեան՝զՏէրաղաչեսցուք:
Տէ՛ր,ողորմեա՛:
Վասն հոգւոցն հանգուցելոց, որք ճշմարիտ եւ

ուղիղհաւատովիՔրիստոսննջեցին՝զՏէրաղաչ.:
Յիշեա՛,Տէ՛ր,եւողորմեա՛:
Եւեւս՝միաբանվասնճշմարիտեւսուրբհաւա

տոյսմերոյ՝զՏէրաղաչեսցուք:
Տէ՛ր,ողորմեա՛:
Զանձինս մեր եւ զմիմեանս Տեառն Աստուծոյ

ամենակալինյանձնարասցուք:
ՔեզՏեառնդյանձնեղիցուք:
Ողորմեա՛ց մեզ, Տէր Աստուած մեր, ըստ մեծի

ողորմութեանքում,ասասցուքամենեքեանմիաբա
նութեամբ:

Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
ԲԿ. ԴԿ.

Տէրտուընջեանեւգոյացուցիչգիշերոյ,որարա
րեր զտիւ ի զբոսանս բարեգործութեան ի փրկու
թիւնանձանցմերոց, եւզգիշերիհանգիստքնոյ՝
տկարացեալբնութեանսմերոյ:Իսկայժմզարթու
ցեալբացերզբերանսմերյօրհնաբանութիւնահա
ւորեւփառաւորեալանուանդքումսրբոյ:Ընկա՛լ
եւայժմզաղաչանսմեր,եւյաջողեա՛մեզուղիղհա
ւատովեւառաքինասէրվարուքինոյնպաշտօնքո
կանխելմիշտ,եւնովինկանոնիւսանդադարփա
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ռավորելզՀայրեւզՈրդիեւզՍուրբՀոգիդ,այժմ
եւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

 Խա ղա ղու թիւն ա մե նե ցուն:

Աս տու ծոյ երկիր պա գես ցուք:

Զքեզ, որ յամենայնի գթած եւ մարդասէր Տէրդ
ես,աղաչեմքհանապազ,զիզօրացուսցեսզմեզօր
ըստօրէկալիկարգիկրօնաւորութեանմերում:Թե
թեւացո՛,Տէ՛ր,զքաղցրլուծքո,զորեդերիվերայ
մեր, զի կարասցուք կալ ի պատուիրանի քում եւ
զհաճոյսնառնելառաջիքոյամենայնժամ՝իտուէ
եւիգիշերի:Հրեշտակայիներգակցութեամբզքեզ
օրհնել,զքեզգովելեւքեզգոհութիւնեւփառսմա
տուցանելամենազօրՏէրութեանդ.այժմեւմիշտեւ
յաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

ՄԱՂԹԱՆՔ
ԲԿ. ԴԿ.

 Սաղմոսիւք եւ օրհնութեամբ եւ երգօք հոգեւո
րօք անդադար փառաւորեմք զՀայր եւ զՈրդի եւ
զՍուրբՀոգիդ,այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւի
տենից.ամէն:

ՕրհնեալՏէրմերՅիսուսՔրիստոս.ամէն:
Հայրմեր,որյերկ.:

Քարոզ եւ աղօթք՝ Եր կինք պատ մեն եւ  Տէր ա պա ւէն  
կա նո նաց. (տե՛ս ի սաղմոսին Գլ. ԺԸ. եւ Գլ. ՁԹ.)

ԱՁ. ԳՁ.

 Վասն ի գիշերի եւ ի տուընջեան եւ յամենայն
ժամուխօսիլմեզզբանՏեառն՝զՏէրաղաչեսցուք:
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Տէ՛ր,ողորմեա՛:
Վասնչանկանելոյմեզիիփորձութիւն,որումոչ

կարեմքհանդուրժել՝զՏէրաղաչեսցուք:
Վասնանբիծեւանարատկալմեզառաջիահեղ

ատենինՔրիստոսի՝զՏէրաղաչեսցուք:
Վասնառաջնորդելոյմեզինաւահանգիստնկե

նացանվախճանից՝զՏէրաղաչեսցուք:
Վասն արժանի լինելոյ մեզ վերին կոչմանն եւ

երկնիցարքայութեանն՝զՏէրաղաչեսցուք:
Վասն հոգւոցն հանգուցելոց, որք ճշմարիտ եւ

ուղիղհաւատովիՔրիստոսննջեցին`զՏէրաղա
չեսցուք:

Եւեւսմիաբանվասնճշմարիտեւսուրբհաւա
տոյսմերոյ`զՏէրաղաչեսցուք:

Զանձինս մեր եւ զմիմեանս Տեառն Աստուծոյ
ամենակալինյանձնարասցուք:

Ողորմեաց մեզ, Տէր Աստուած մեր, ըստ մեծի
ողորմութեանքում,ասասցուքամենեքեանմիաբա
նութեամբ:

Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
ԱՁ. ԳՁ.

Ի գիշերի եւ ի տուընջեան եւ յամենայն ժամու
զքեզաղաչեմքեւիքէնխնդրեմք,մարդասէրՏէ՛ր,
լո՛ւրմեզ,Աստուածփրկիչմեր,խոնարհեսցիունկն
քոիխընդրուածսմեր,զիմի՛ունայնլիցինվաստակք
ծառայիցքոց,այլհամարեա՛զաշխատութիւնսմեր
իգործարդարութեանեւիպտուղաստուածպաշ
տութեան: Ընկա՛լ, Տէ՛ր, զաղօթս եւ զերկրպագու
թիւնս մեր,եւհատո՛մեզզողորմութիւնքոառա
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տապէս. ծածկեա՛ զմեզ ընդ հովանեաւ ամենազօր
աջոյ քո, զօրացո՛ զմեզ, Տէ՛ր, զօրութեամբ Սուրբ
Հոգւոյդ.պահեա՛զմեզորպէսբիբական,եւարա՛
առմեզնշանբարիիգովեստեւիփառաբանութիւն
անուանդքումսրբոյ:Զիիքոյփառսկատարիամե
նայնարարածոցմշտնջենաւորփառաբանութիւնի
բարձունսՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյդՍրբոյ.այժմեւ
միշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

 Խա ղա ղու թիւն ա մե նե ցուն:

Աս տու ծոյ երկիր պա գես ցուք:

 Հովիւքաջ,հովիւբարիեւյաւիտենական,նա
յեա՛ցեւա՛յցարաբանաւորհօտիքո,զորժողովե
ցերառքեզգթութեամբքով:Զիքոյառաջիկամք,
Տէ՛ր,եւառիքէնողորմութեանցդեւգթութեանցդ
ակն ունիմք: Զամենեսեան օրհնեա՛, զամենեսեան
իմաստնացո՛,զամենեսեանլուսաւորեա՛,եւամենե
ցունպարգեւեա՛զերկնիցարքայութիւնդ:Վասնզի
դուեսՏէրկենացեւԱստուածողորմութեանց,եւ
քեզվայելէփառք,իշխանութիւնեւպատիւ.այժմ
եւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

ՄԱՂԹԱՆՔ
ԱՁ. ԳՁ.

Ի գիշերի եւ ի տուընջեան եւ յամենայն ժամու
անդադարփառաւորեմքզՀայրեւզՈրդիեւզՍուրբ
Հոգիդ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից.
ամէն:
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Քարոզ եւ աղօթք՝ Մի նա խան ձիր եւ Խոս տո վան  
կա նո նաց. (տե՛ս ի սաղմոսին Գլ. ԼԶ. եւ Գլ. ՃԶ.)

ԱԿ. ԳԿ.

 Վասնուղղելոյզգնացսմերիճանապարհսխա
ղաղութեան՝զՏէրաղաչեսցուք:Տէ՛ր,ողորմեա՛:

Վասնցրելոյիմէնջզամենայնխորհուրդսչարին՝
զՏէրաղաչեսցուք:

Վասն պարգեւելոյ մեզ առողջ խորհուրդս եւ
առաքինիվարս՝զՏէրաղաչեսցուք:

Վասն պահելոյ զմեզ ընդ հովանեաւ ամենազօր
աջոյնիւրոյ՝զՏէրաղաչեսցուք:

Վասնխորտակելոյզհակառակորդնվաղվաղակի
ընդոտիւքմերովք՝զՏէրաղաչեսցուք:

Վասն հոգւոցն հանգուցելոց, որք ճշմարիտ եւ
ուղիղ հաւատով ի Քրիստոս ննջեցին՝ զՏէր աղա
չեսցուք:

Եւեւս՝միաբանվասնճշմարիտեւսուրբհաւա
տոյսմերոյ՝զՏէրաղաչեսցուք:

Զանձինս մեր եւ զմիմեանս Տեառն Աստուծոյ
ամենակալինյանձնարասցուք:

Ողորմեաց մեզ, Տէր Աստուած մեր, ըստ մեծի
ողորմութեանքում,ասասցուքամենեքեանմիաբա
նութեամբ:

Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
ԱԿ. ԳԿ.

 Տէրերկնիեւերկրի,Արարիչամենայնարարա
ծոց,երեւելեացեւաներեւութից:Առքեզկարդամք
յամենայնժամ,զիընդամենայնտեղիսէտէրութիւն
քո,եւարքայութիւնքոամենեցունտիրէ:Շնորհեա՛
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մեզերկիւղիւիպաշտօնքոկանխելհանապազ.սի
րել զքեզ ի բոլոր սրտէ եւ ի բովանդակ մտաց եւ
յամենայն զօրութենէ մերմէ պահել զպատուիրանս
քո: Համբառնալ առ քեզ զձեռս մեր ի սրբութիւն
առանցբարկութեանեւերկմտութեանեւգտանել
իքէնզշնորհսեւզողորմութիւն,եւզառաքինասէր
գործոցնյաջողութիւն:ՎասնզիդուեսՏէրկենաց
եւԱստուածողորմութեանցեւքեզվայելէփառք
իշխանութիւն եւ պատիւ. այժմ եւ միշտ եւ յաւի
տեանսյաւիտենից.ամէն:

 Խա ղա ղու թիւն ա մե նե ցուն: 

 Աս տու ծոյ երկիր պա գես ցուք:

 Քումամենազօրեւյաղթողտէրութեանդկրկնի
ամենայն ծունր յերկրպագութիւն եւ փառաւորի
յամենեցունց թագաւորութիւն քո: Նայեա՛ յերկր
պագութիւնս մեր եւ ուսո՛ մեզ առնել զարդարու
թիւն ճշմարտութեան: Վասն զի դու ես Աստուած
խաղաղութեան, որ բարձեր զթշնամութիւն ի մի
ջոյ եւ արարեր զխաղաղութիւն յերկինս եւ յերկ
րի. հեռաւորաց եւ մերձաւորաց աւետարանեցեր
զնորպարգեւսքոյինբարեացդ:Որումեւզմեզմե
ծիշնորհացդարժանաւորսարասցես,դասելովընդ
ճշմարիտերկրպագուսքոԱստուածմերեւՏէրեւ
ՓրկիչՅիսուսՔրիստոս,որեսօրհնեալընդՀօրեւ
ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս
յաւիտենից.ամէն:

ՄԱՂԹԱՆՔ
ԱԿ. ԳԿ.

 Յերգսօրհնութեանեւիձայնսաղմոսացանդա
դարփառաւորեմքզՀայրեւզՈրդիեւզՍուրբՀո
գիդ.այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:
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Քարոզ եւ աղօթք՝ Ո ղոր մեա եւ Ի նե ղու թեան կա նո նաց. 
(տե՛ս ի սաղմոսին Գլ. ԾԵ. եւ Գլ. ՃԺԹ.) 

ԲՁ. ԴՁ.

 Վասնգտանելոյմեզզշնորհսեւզողորմութիւնի
բարերարՏեառնէմերմէ՝զՏէրաղաչեսցուք:

Տէ՛ր,ողորմեա՛:
Վասնփրկելոյզմեզիզրպարտութենէմարդկան

եւյորոգայթիցսատանայի՝զՏէրաղաչեսցուք:
Վասն ամենայն անձանց քրիստոնէից եւ տանց

հաւատացելոց՝զՏէրաղաչեսցուք:
Վասնորքի լերինս, յայրսեւիփապարսբնա

կեալքենսուրբհարքնմեր՝զՏէրաղաչեսցուք:
Վասն որք սաղմոսիւք եւ օրհնութեամբ կատա

րեն զամենայն ժամանակս կենաց իւրեանց՝ զՏէր
աղաչեսցուք:

Վասն հոգւոցն հանգուցելոց, որք ճշմարիտ եւ
ուղիղ հաւատով ի Քրիստոս ննջեցին՝ զՏէր աղա
չեսցուք:

Եւեւս՝միաբանվասնճշմարիտեւսուրբհաւա
տոյսմերոյ՝զՏէրաղաչեսցուք:

Զանձինս մեր եւ զմիմեանս Տեառն Աստուծոյ
ամենակալինյանձնարասցուք:

Ողորմեաց մեզ, Տէր Աստուած մեր, ըստ մեծի
ողորմութեանքում.ասասցուքամենեքեանմիաբա
նութեամբ:

Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
ԲՁ. ԴՁ.

 Գոհանամքզքէն,ՏէրԱստուածմեր,որզարթու
ցերզմեզիհանգստենէքնոյշնորհիւողորմութեան
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քո: Զարթո՛ զմիտս մեր արդարութեամբ առ քեզ,
ՏէրԱստուածմեր,զիտեսցենաչքմերզփրկութիւն
քո:ԵկեսցէեւբնակեսցէառմեզԱստուածութիւն
քո,եւողորմութիւնքոհովանիեւպահապանլի
ցի ի վերայ պաշտօնէից քոց: Եւ զմեզ՝ զծառայքս
քո,արժանիարա՛իտուէեւիգիշերիեւյամենայն
ժամումիշտխորհիլիսէրպատուիրանացքոց,եւ
գոհանալովփառաւորելզՀայրեւզՈրդիեւզՍուրբ
Հոգիդ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից.
ամէն:

 Խա ղա ղու թիւն ա մե նե ցուն:

Աս տու ծոյ երկիր պա գես ցուք:

 Կենդանարար զօրութիւն եւ աղբիւր անմահու
թեան, դու ես Քրիստոս Աստուած փրկիչ մեր, որ
շնորհեցերմեզիմէջգիշերիյառնելեւխոստովան
լինելառքեզվասնիրաւանցեւարդարութեանքո:
Եւայժմաղաչեմքզքեզ, ՏէրԱստուածմեր,արա՛
զմեզ արթունս եւ պատրաստս ի ժամ առաւօտու
ընդսուրբսքո:Եւընդնոսինգոհանալովփառաւո
րեսցուքզքեզընդՀօրեւընդՀոգւոյդՍրբոյայժմ
եւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

ՄԱՂԹԱՆՔ
ԲՁ. ԴՁ.

 Գոհութեամբ եւ ճշմարիտ խոստովանութեամբ
անդադարփառաւորեմքզՀայրեւզՈրդիեւզՍուրբ
Հոգիդ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից.
ամէն:
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ԹԱԳԱՒՈՐՔ   ԱՊԱՇԽԱՐՈՒԹԵԱՆ

Եր կու շաբ թի

 Թագաւորյաւիտեան:
ԼուրմեզԱստուածփըրկիչմերեւկեցո՛ըզմեզ,

որյամենայնիկարողդես:
 Սաղ.  ԼուրմեզԱստուածփըրկիչմեր. յոյսամե

նայնծագացերկրիեւորիծովհեռի:
Ո՞պատրաստէըզլերինըսզօրութեամբիւրով.եւ

ըզգեցեալէզօրութիւն.եւկեցո՛ըզմեզ,որ յամե
նայնիկարողդես:

 Փոխ.  Լո՛ւրաղաչանացմերոց,Տէ՛րմարդասէրեւ
գըթա՛իմեզ:

Թագ.Միզիսանտեսառներ,այլօգնեա՛ինձմար
դասէր:

 Սաղ.  Մի՛ ընկենուր զիս, Տէ՛ր, յերեսաց քոց ե՛ւ
զՀոգիքոսուրբմի՛հաներյինէն:

Այլտո՛ւրինձցնծութիւնփրկութեանեւհոգւով
պետութեան քո հաստատեա՛ զիս. այլ օգնեա ինձ
մարդասէր:

 Փոխ.  Մի՛անտեսառներզիս,ՏէրԱստըւածփըրկիչ
իմ,այլշնորհեա՛ինձթողութիւն,բազմագութմար
դասէր,եւկեցո՛:

Թագ.Երկինքեւերկիրգոհանանըզքէն,Տէր.արա
րածքամենայնքեզերկիրպագանեն,եւհրեշտակք
ի բարձունս աղաղակեն եւ ասեն. ողորմեա՛, դու
ստեղծեր,մի՛կորուսաներ:

 Սաղ.Երկինքերկնից,ջուրք,որիվերոյքանզեր
կինս,օրհնեցէ՛քզանունընՏեառն:

Զինաասաց,եւեղեն,հրամայեացեւհաստատե
ցան.եւհրեշտակքիբար.:
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 Փոխ. Երկինք եւ երկիր հանապազ ըզքեզ գովեն,
թագաւոր փառաց. սերովբէք եւ քերովբէք ի խո
նարհունելովըզդէմսիւրեանց.եւմիաձայնբար
բառովնաղաղակենեւասեն.սուրբ,սուրբ,սուրբ,
Տէ՛րզօրութեանց:

Ե րեք շաբ թի

Երկայնամիտես,Տէ՛ր,առամենեսեան.եւգըթա
Տէրիվերայմեր,որպէսեւյաւազակին,փրկիչ,եւ
կեցո:

 Սաղ.Երկայնամիտ,բազումողորմեւճշմարիտ,նա
յեացառիսեւողորմեա՛ցինձ:

Տո՛ւրզօրութիւնծառայիքո,կեցո՛զորդիաղախ
նոյ քո եւ արա՛ առ իս զնըշան բարութեան. եւ
գըթա՛,Տէր,իվերայմեր:

 Փոխ.  Տէ՛ր,որգըթացարյաւազակնխաչակիցլի
նիլ քեզ եւ մաքրեցեր զաղտեղութիւն յանցանաց
նորայաղբերէկողիքո,գըթա՛եւյիսիմեղաւորս,
ործարաւիսեմառքեզ,եւփափագիմիգաւիթըս
քո.որպէսըզմիիյեղջերուացիյաղբերըսջուրց:

Մարտեաւընդիսթըշնամին,հանապազզիսկա
միկորուսանել.այլդու,Տէ՛րիմ,այցարամոլորեալ
ոչխարիսեւկեցո:

 Սաղ.Մարտեանընդիսիտարապարտուց.եւփո
խանակ սիրոյ իմոյ մատնէին զիս, այլ ես յաղօթս
կայի:

Հատուցին ինձ չար փոխանակ բարւոյ, ատե
լութիւնփոխանակսիրոյիմոյ,այլդու,Տէ՛րիմ,այց
արա՛մոլորեալոչխարիսեւկեցո:

 Փոխ. Որհովիւդեսհօտիցբանաւորկենդանեաց.
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տո՛ւրինձյոյսկենացապաշխարութեանեւդարձո՛
զմոլորեալսիհօտքո,Քրիստոս,եւկեցո:

 Թագ.Մեղայեւաղաչեմըզքեզ,թողութիւնշընոր
հեա՛մեղացիմոց.քաւիչիմլե՛րքոգըթութեամբդ,
որմիայնդեսփըրկիչ,եւկեցո՛:

 Սաղ.  Մեղայ, Տէր, մեղայ, եւ զանօրէնութիւնս իմ
եսինձէնգիտեմ:

Աղաչեմեւխնդրեմիքէն.թո՛ղինձ,Տէ՛ր,թո՛ղ
ինձ եւ մի՛ կորուսաներ զիս ըստ անօրէնութեան
իմոյ.քաւիչիմլե՛րքոգթութեամբդ,որմիայնդես
փըրկիչ,եւկեցո՛:

 Փոխ.Մեղայքեզ,Տէ՛ր,մեղայքեզ,Տէ՛ր,մեղայ,եւ
քանզաւազծովուբազումենյանցանքիմ.պատ
րանքաշխարհիսխաբեցինզիս,եւեղէանպտուղի
կենացյուսոյդ,այլդուանոխակալեւանյիշաչար
փրկիչ,խնայեա՛իմեղուցեալծառայս,եւկեցո՛:

 Չո րեք շաբ թի

 Տէրիմ,բազումենանօրէնութիւնքանձինիմոյ.
ոչյիշեցիզահեղըզդատաստանըսքո.արդանկեալ
ըզքեզ աղաչեմ, շնորհեա՛ ինձ ապաշխարութիւն,
Տէ՛ր,եւողորմեա՛:

 Սաղ. Անօրէնութիւնքիմբարձրացանքանըզգլուխ
իմեւորպէսբեռընծանըրծանրացանիվերայիմ:

Նեխեցանեւփտեցանվէրքիմյերեսացանըզգա
մութեանիմոյ.ոչյիշեցիզահեղըզդատաստանսքո,
արդ անկեալ զքեզ աղաչեմ. շնորհեա՛ ինձ ապաշ
խարութիւն,Տէ՛ր,եւողորմեա՛:

 Փոխ.  Պաղատանըսմատուցանեմքքեզ,Հայրերկ
նաւոր.մի՛անտեսառներզաղաչանըսմեր,այլան
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ցո՛զցասումընքոիմէնջ.եւյիշեա՛զիպատկերեմք
բարերարութեանդ:

 Թագ. Տէրիմ, գըթութիւնըքքոբազումեն յոյժ.
առիսարա զբարերարութիւնըսքո,որպէսեւմաք
սաւորին,եւինձողորմեա՛:

 Սաղ. Գըթութիւնըքքոբազումեն, Տէ՛ր, եւըստ
իրաւանցքոցկեցո՛զիս:

Բազումեն,որքհալածենեւնեղենզիս.իվկա
յութեանցքոցեսո՛չխոտորեցայ.առիսարա՛զբա
րերարութիւնսքո,որպէսեւմաքսաւորին,եւինձ
ողորմեա՛:

 Փոխ. Անոխակալ եւ անյիշաչար Տէր, որ գըթա
լովիմեղաւորսշնորհեցերապաշխարութիւն.արդ
գըթա՛ եւ յիս, Տէ՛ր, ի մեղուցեալ եւ յանօրինեալ
քոծառայսեւփոխարկեա՛ըզգործողըսչարեացի
զղջումնապաշխարութեան,եւկեցո՛:

 Թագ. Իտաճարիքումսըրբութեանփառաւորելով
ըզքեզ,դուունիսիշխանութիւն,ողորմեա՛մեզ:

 Սաղ. Այլեսըստբազումողորմութեանքումմտից
իտունքոեւերկրպագիցիտաճարսուրբքոեր
կիւղիւքո:

Տէ՛ր, առաջնորդեա՛ ինձ յարդարութեան քում
վասն թշնամեաց իմոց, եւ ուղիղ արա՛ առաջի իմ
զճանապարհսքո,դուունիսիշ.:

 Փոխ. Ի տաճարի քում սըրբութեան հանապազ
ըզքեզգովեմք,Թագաւորփառաց,որունիսիշխա
նութիւնկենացեւփըրկութեան,ողորմեա՛մեզ:

 Հինգ շաբ թի

Ա պաշխարութեանարտասուսաւազանլինի,եւ
լըւանայ ըզբազմութիւն մեղաց. սովաւ շընորհեա՛
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յառաջքանըզվախճանըզքաւութիւնեւըզմեծքո
զողորմութիւն:

 Սաղ.  Ծարաւիէանձնիմառքեզ,Աստուածհըզօր
եւկենդանի.ե՞րբեկիցերեւեցայցերեսացդԱստու
ծոյ:Եղենինձարտասուքիմկերակուրիտուէեւի
գիշերի.եւայնզիասէինցիսզօրհանապազ,թէո՞ւր
էԱստուածքո.սովաւշնորհեա՛յա.:

 Փոխ.  Յորժամգասփառօք Հօր յահագինաւուրն
իդատելզերկիր, եւդողանսարսափմամբերկրա
ծինքսամենայնիյահէքումմէ,ինըստիլքոյատե
նիդատաւորահեղեւյակնարկելքոյարարածս,յի
շեա՛եւզիսըզբազմամեղս,որընկըղմեալսեմյան
ցանօք բանսարկուին խաբմամբ եւ հայցեմ զաւա
զակին,Տէ՛ր,եւզիսյիշեա՛,որմիայնդեսփըրկիչ:

Թ.  Զիս,որինաւիաշխարհիալեկոծենմեղքիմ.
նաւահանգիստ ապաշխարութեան շնորհեա՛ ինձ
բազումողորմ,եւկեցո՛:

 Սաղ.  Կեցո՛զիս,Աստուած,զիհասինջուրքյանձն
իմ.ընկլայեսիխորսանդնդոց,ուրոչգոյինձհան
գիստ.նաւահանգիստապա.:

 Փոխ.  Նաւապետ բարեգութ, առ քեզ ապաւինիմ.
տուրինձձեռնորպէսերբեմընՊետրոսինիվերայ
ալեացն, որ ծըփիմս ալէկոծեալ յանցանօք մեղաց,
եւկեցո՛:

Թ.  Դուես,Քրիստոս,աղբիւրկենաց,բըղխումն
ողորմութեան, շնորհեա՛ փըրկիչ անձանց մերոց
ըզթողութիւնմեղացմերոց:

 Սաղ. Իքէնէ,Տէ՛ր,աղբիւրկենաց,եւլուսովերե
սացքոցտեսանեմքըզլոյս:

Ծագեա՛զողորմութիւնսքո,որքճանաչենզքեզ.
զարդարութիւնսքո, որքուղիղենսրտիւք, շնոր
հեա՛փըրկիչանձնաց:

8  ԺԱՄԱԳԻՐՔ 2016
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 Փոխ. Որաղբիւրդեսծարաւեացեւհանգիստաշ
խատելոց,ճանապարհմոլորելոցեւհովիւհոգեւոր
բանաւորհօտի.փափագողացսառքեզ,Քրիստոս,
լե՛րնաւահանգիստեւարբո՛մեզծարաւեացսզբա
ժակքոքաղցրութեանյանըսպառյաղբերէդ:

Ուր բաթ

Ի տաճարիսըրբութեանքում լուր, Տէ՛ր,ձայնի
իմում, եւ աղաչանք իմ ժամանեսցեն ի յականջըս
քո,Տէ՛ր:

 Սաղ.  Լուաւ ինձ ի տաճարէ սրբոյ իւրմէ ձայնի
աղօթից իմոց, եւ աղաղակ իմ առաջի նորա մտցէ
յականջըս նորա. եւ աղաչանք իմ ժամանեսցեն ի
յականջըսքո,Տէ՛ր:

Ա ղու հա ցի

 Միայն ա ղու հա ցին ա սա.
Որլուսատուեստիեզերաց,ՔրիստոսԱստըւած,

լուսաւորեա՛զիմզխաւարայինխորհուրդսեւկեցո՛:

Նն ջե ցե լոց

 Բա ցի ա ղուհա ցէն ա մե նայն ուր բա թ ա սա՛.
Օրհնեալես,Տէ՛ր,եւփառաւորեալէքոանբաւ

մարդասիրութիւնդ, զաղաչանըս մեր քեզ մատու
ցանեմք, որ թագաւորդ ես յաւիտենից, ըզնընջե
ցեալսընմերարժանիարա,Տէ՛ր,ընդունիլիկեանսդ
յաւիտենից:

Թ. Արտասուս ինձ շընորհեա՛ ի յապաշխարու
թիւն,Տէր,զիլուացիցըզմեղսանձինիմոյ.որպէս
պոռնիկնաղաչեմ.եւկեցո՛:
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 Սաղ.  Վաստակեցայեւիհեծութեանիմում,լուա
ցի զամենայն գիշեր ըզմահիճս իմ եւ արտասուօք
իմովքզանկողինսիմթացի,զիլուացիցըզմեղսան.:

 Փոխ. Որաղբիւրդեսանապական,ՔրիստոսԱս
տըւած,զվիրաւորեալանձնիմիմեղացբըժշկեա՛,
Տէ՛ր,բըղխմամբարտասուաց,եւկեցո՛:

Թ. Զմոլորեալծառայսխընդրեա՛,Տէ՛ր,եւմի՛դա
տապարտէրըզիսիյաւուրնայցելութեանքոյ,մար
դասէր:

 Սաղ.  Կեցցէ անձն իմ, օրհնեսցէ ըքեզ, եւ իրա
ւունըքքոօգնեսցենինձ:

Մոլորեցայ ես որպէս զոչխար կորուսեալ.
խընդրեա՛զծառայսքո,զիզպատուիրանըսքոես
ոչմոռացայ.եւմի՛դատապարտերըզիս:

 Փոխ. Որ մոլորեցայ ի հօտէ քումմէ, հովիւ բա
րի,խընդրեա՛զիսըզմոլորեալսեւարժանաւորեա՛
խառնիլիհօտքո,Քրիստոս,եւկեցո՛:

ԹԱԳԱՒՈՐՔ
ՄԱՐՏԻՐՈՍԱՑԸՍՏՈՒԹՁԱՅՆԻՑ

ԱՁ.

 Թագաւորյաւիտեան.
 Բարեխօսութեամբ սըրբոց (այս ա նուն), աղաչեմք

ըզքեզ. թողութիւն շընորհեա՛ յանցանաց մերոց,
բարերարՔրիստոս:

 Սաղ.  Մերձ է Տէր առ այնոսիկ, որք մաշեալ են
սրտիւք,եւզխոնարհըսհոգւովկեցուցանէ:

Բազում նեղութիւնք են արդարոց, յամենայնէ
փրկէզնոսաՏէր,եւպահէզամենայնոսկերսնոցա,
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եւմիինոցանէոչկորիցէ.թողութիւնշընորհեա՛:
 Փոխ. Որյաղթողզօրութեամբիհանդէսճըգնաւո

րական,անարատպահեցերզխոստովանողվըկայս
քո,ՔրիստոսԱստըւած,տո՛ւրմեզզօգնութիւնի
նեղութեանմերում՝բարեխօսութեամբսըրբոցմար
տիրոսաց,եւկեցո՛:

ԱԿ.

 Թագաւորյաւիտեան.
 Զողորմութիւն քո, Տէր, արա՛ ի մեզ. եւ բարե

խօսութեամբ սըրբոցն (այս ա նուն) մի՛ կորուսաներ
ըզմեզ.Երրորդութիւնսուրբ,ողորմեա՛մեզ:

 Սաղ. Փըրկութիւն արդարոց ի Տեառնէ է. վերա
կացուէնոցաիժամանակսնեղութեան:Օգնեսցէ
նոցաՏէրեւփրկեսցէզնոսա,ապրեցուսցէիմեղա
ւորացեւկեցուսցէզնոսա,զիյուսացանինա.եւ
բարեխօսութեամբ:

 Փոխ. Որքըզտանջանսեւըզմահվասընքոյանձն
առին,եւհեղինզարիւնսիւրեանցվասնանուանըդ
քոսրբոյ.բարեխօսութեամբսոցամի՛կորուսաներ
զմեզ,Երրորդութիւնսուրբ,ողորմեա՛մեզ.:

ԲՁ.

 Բարեխօսութեամբ սըրբոցն (այս ա նուն) պարգե
ւեա՛մեզ,Տէ՛ր,առնուլմասնեւբաժինընդհրաւի
րեալսընիկոչումնարքայութեաներկնից:

 Սաղ. ՍքանչելիէԱստուածիվերայսրբոցիւրոց՝
ԱստուածԻսրայելի:Նատացէզօրութիւնհաստա
տութեանժողովրդեանիւրոյ,օրհնեալէԱստուած.
առնուլմասնեւ.:
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 Փոխ.  Մարտիրոսք երանեալք եւ փառաւորեալք,
որք բազում տանջանացըն համբերեցիք, դուք
ըզլոյսընկենացըզգեցեալունիքեւառՔրիստոս
վասընմերբարեխօսեցէք:

ԲԿ.

 Դու ես, Քրիստոս, աղբիւր կենաց, բըղխումն
ողորմութեան.շնորհեցերսրբոց(այս ա նուն),յաղթող
զնահատակութիւն. հալածել ըզխաւարնեւ լուսա
ւորելզանձինըսմեր:

 Սաղ. Աստուած փառաւորեալ է ի խորհուրդս
սրբոցիւրոց,մեծեւահաւորիվերայայնոցիկ,որք
շուրջենըզնովաւ:

ՏէրԱստուածզօրութեանց.ո՞նմանիքեզ.հզօր
եսդու,Տէ՛ր,եւճշմարտութիւնքոշուրջէըզքեւ:
Շնորհեցերսրբոց(այս ա նուն)յաղթողզնահատակու
թիւնհալածել ըզխաւարնեւ լուսաւորելզանձինս
մեր:

 Փոխ. ՈրշնորհօքՍուրբՀոգւոյնյաղթեցիքթըշնամ
ւոյն,երանեալսուրբվըկայքՔրիստոսի.վասընձեր
տօնողացսհայցեցէքյԱստուծոյզթողութիւնմեղաց:

 Փոխ. Որպըսակդ էքպարծանացամենայնառա
քինեաց.նախաշաւիղեւառաջնորդկենացընյաւի
տենից.ո՛վսուրբվըկայք,առպըսակիչընսրբոցեւ
վասըն մեր բարեխօսեցէք. շնորհելով ողորմութիւն
յանսպառաղբերէնկենացընյաւիտենից:

ԳՁ. ԴԿ.

Ըզճըգնութիւնսըրբոցն(այս ա նուն) մարտիրոսացն 
բարեխօս ունիմք առ քեզ, Քրիստոս, եւ աղաչեմք
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սոքօք,շնորհեա՛զթողութիւնյանցանացմերոց,եւ
իկեանսըդյաւիտենիցնորոգեա՛եւկեցո՛:

 Սաղ.  Լոյսծագեացարդարոց.ուղղոցսրտիցեղեւ
ուրախութիւն:ՈւրախեղերուքարդարքիՏէր,եւ
խոստովանեղերուքյիշատակիսըրբութեաննորա.
եւաղաչեմըքսոքօք,շնորհեա՛զթող.:

 Փոխ.  Հանդիսացեալք ի մարտըս պատերազմի՝
յաղթողգտայքսուրբվըկայք,քանզիճանապարհ
հորդեցիք ըզմեզ յերկնային քաղաքն յԵրուսաղէմ.
ընդանմարմնոցընդասսփառաւորելովսուրբզԵր
րորդութիւնն:

ԳԿ.

Ըզճըգնութիւնսըրբոցն(այս ա նուն) մարտիրոսացն
բարեխօս ունիմք առ քեզ, Քրիստոս, եւ աղաչեմք
սոքօք,շնորհեա՛զթողութիւնյանցանացմերոց,եւ
իկեանսըդյաւիտենիցնորոգեա՛եւկեցո՛: 

Սաղ. Պատուական է առաջի Տեառն մահ սրբոց
իւրոց. ո՛ Տէր, ես ծառայ քո եմ, ծառայ եւ որդի
աղախնոյքոյ:Հատերըզկապանսիմ,քեզմատուցից
պատարագօրհնութեան,եւզանունՏեառնկարդա
ցից.եւաղաչեմըքսոքօք,շնորհեա՛զթողութիւն:

 Փոխ.  Հանդիսացեալք ի մարտըս պատերազմի՝
յաղթողգտայքսուրբվըկայք,քանզիճանապարհ
հորդեցիք ըզմեզ յերկնային քաղաքն յԵրուսաղէմ.
ընդանմարմնոցընդասսփառաւորելովսուրբզԵր
րորդութիւնն:

ԴՁ.

Որքիխորանըսսըրբութեանեմքժողովելօրհ
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նելըզքեզ,Քրիստոս,աղաչանօքսըրբոցն(այս ա նուն)
զպաղատանըսմերմի՛անտեսառներ.որմիայնդես
բազումողորմթագաւորփառացՔրիստոս:

 Սաղ.  ՄերձէՏէրառամենեսեան,որքկարդանառ
նա.առամենեսեան,որքկարդանառնաճըշմար
տութեամբ: Զկամս երկիւղածաց իւրոց առնէ Տէր.
աղօթիցնոցա լսէեւկեցուցանէըզնոսա.աղաչա
նօքսրբոցն(այս ա նուն) զպաղատանըսմերմի՛անտես
առներ.որմիայնդեսբազումողորմթագաւորփա
ռացՔրիստոս:

 ԱռաքելոցեւՄարգարէից՝այսէ.

 Յոր ժամ ա ռա քե լոց եւ մար գա րէից տօն լի նի՝ նախ ա ւուր 
ձայ նի  Թա գա ւոր յա ւի տեա նի ա ռա ջին տունն ա սա՛ եւ ա պա 
Ոչ են բանք եւ նա հա տակք եւ վկայք:

  Սաղ. Ոչենբանքեւո՛չենխօսք,որոցո՛չլըսին
ձայնքնոցա:

Ընդամենայներկիրելբարբառնոցաեւմինչեւ
իծագսաշխարհիենխօսքնոցա,աղաչանօքսըրբոց
առաքելոցն.:

 Փոխ.  Նահատակք եւ վըկայք Քրիստոսի Աստու
ծոյ, ընդհանուր տիեզերաց քարոզք փըրկութեան,
որք զանձինըս ձեր մատուցիք պատարագ եւ զե
նումնԱստուծոյՀօրիհոտանուշից,ժողովելոցսի
կատարելզյիշատականուանձերոյ,բարեխօսեցէք
առՏէրվասնքաւութեանմեղացմերոց:

ԴԿ.

 Զերեքսըրբեանտէրութիւնըդքոմիաբանաղա
չեմք, լուր, Տէր. աղաչանօք սըրբոցն (այս ա նուն) 
մարտիրոսացն խընայեա՛իմեզեւկեցո:
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 Սաղ. Ուրախլիցինամենեքեան,որքյուսացեալեն
իքեզ.յաւիտեանցընծասցենեւբնակեսցիսդուի
նոսա: Պարծեսցին ի քեզ սիրելիք անուան քո. զի
օրհնեսցեսդուզարդարն,Տէ՛ր,որպէսզինուհաճու
թեամբքովպսակեցերըզնոսա.աղաչանօքսըրբոցն
(այս ա նուն) մարտիրոսացն խընայեա՛իմեզեւկեցո:

 Փոխ.  Տօնէայսօրեկեղեցիսուրբզյիշատակըսձեր,
սուրբվկայք,որքզօրութեամբՍուրբՀոգւոյնվանե
ցիքըզպատերազմընչարինեւիկամարըսլուսեղէնըս
թագաւորեալք.օրհնելսուրբզԵրրորդութիւնն:

ՍրբոյնՍտեփանոսի
 Թագաւորյաւիտեան.

Այսօր դասք հրեշտակաց ուրախանան ընդ
ճըգընութիւնսրբոյնՍտեփանոսինախավըկային:

Քանըզիգոչէեկեղեցիքո,Քրիստոս,ըզյաղթա
նակմարտհեղմանարեանսորաիվերայմեծիանը
ւանքոյ,Տէր:

Բազում համարձակութիւն է սորա առաջի Աս
տուծոյիձեռընհեղմանսուրբարեաննիւրոյ:

Քանզի յօժարութեամբն մատնեաց զանձն իւր
չարաչար եւ դառըն տանջանաց, վասըն մեծի
անըւանընՏեառն:

Քանզի արհամարհելով անարգեաց զանցաւոր
ըզկեանսաշխարհիսեւփափագեացյաւիտենական
կենացըն, եւ միշտ եւ հանապազ ուրախանայ ընդ
Տեառընիւրոյ՝յանսպառյուրախութիւնսն:

Քանըզի գոչէ եկեղեցի քո, Քրիստոս, ըզյաղ
թանակմարտհեղմանարեանսորա,իվերայմեծի
անըւանքոյ,Տէր:

ՓառըքՀօրնէականի,Որդւոյնմիածնիեւազա
տիչՍուրբՀոգւոյնվայելէ:
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Փառքպատիւեւիշխանութիւն,այժմեւմիշտեւ
յաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

Եւյորժամշարժիներկինքեւերկիրիյահէփա
ռացբանինՏեառնԱստուծոյ:

Յայնժամնըստուցանէընդաջմէիւրմէըզսիրելիս
անուանիւրոյիլուսեղէնխորանսընզուգաւորելով:

 Ժա մօրհ նողն կամ Ա ւա գե րէցն ա սաս ցէ թիւ Այ սօր դասք 
Հ րեշ տա կաց ի յեր կինս ու րա խա նան (մի տուն, մին չեւ 
սուրբ ա րեան իւ րոյ):

ԱԼԷԼՈԻՔԳԻՇԵՐԱՅԻՆՔՏԷՐՈՒՆԱԿԱՆ
ՏՕՆԻՑԿԱՐԳԱՒ

ԱլէլուքճրագալուցիԾննդեան
Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

Առաքեաց զբան իւր, եւ բժշկեաց զնոսա, եւ
փրկեացզնոսայապականութենէիւրեանց:Խոստո
վանեղիցինՏեառն՝ողորմութեանցնորա.եւսքան
չելեացնորաորդիքմարդկան:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:
 Փոխ. Իջցէորպէսզանձրեւիվերայգեղման.որ

պէսցօղ,զիցօղէյերկիր:Ծագեսցիյաւուրսնորա
արդարութիւն,բազումխաղաղութիւն,մինչեւկա
տարեսցիլուսին:

ՓառքեւերկրպագութիւնՀօրեւՈրդւոյեւՀոգ
ւոյնՍրբոյ.այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտե
նից.ամէն:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:
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ԱԼԷԼՈՒՔ
ԾննդեանՏեառնՅիսուսի

ԸՍՏ ՈՒԹ ՁԱՅՆԻՑ

ԱՁ.

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

 Տէրհովուեսցէզիսեւինձինչո՛չպակասեսցի:
Իվայրիդալարւոջանդբնակեցոյցզիսեւառջուրս
հանգստեանսընոյցզիս:

 Փոխ. Ալէ.:Իջցէորպէսզանձրեւիվերայգեղման,
որպէսցօղզիցօղէյերկիր:

Ծագեսցի յաւուրսնորաարդարութիւն. բազում
խաղաղութիւն,մինչեւկատարեսցիլուսին:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

Զկ նի ա մե նայն տէ րու նա կան տօ նի որ ԱՁ. լի նի՝ զԴասք 
հրեշտակացն ա սա:

Դասքհրեշտակացօրհնենըզքեզ,Քրիստոս,ալէ
լուիա.մարդկանազգսաղմոսենքեզ,ալէլուիա:

ԱԿ.

Ա լէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

 Լուր դուստր եւ տե՛ս, խոնարհեցո՛ զունկն քո.
մոռազժողովուրդքոեւզտունհօրքոյ,զիցանկա
ցաւթագաւորգեղոյքոյ:ՍաինքնէՏէրքո.երկիր
պագցէսսմա,եւդուստրԾուրայերկիրպագցէսմա.
եւ պատարագօք զերեսս սորա պաշտեսցեն մեծա
մեծքիժողովրդոց:
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 Փոխ. Ալէ.:Նակարդասցէառիս՝հայրիմեսդու,
Աստուածընդունողփրկութեանիմոյ:Եսանդրա
նիկարարիցզնա,եւբարձրքանզամենայնթագա
ւորսերկրի:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

ԲՁ.

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

Իջցէ որպէս զանձրեւ ի վերայ գեղման, որպէս
ցօղզիցօղէյերկիր:Ծագեսցիյաւուրսնորաարդա
րութիւն.բազումխաղաղութիւնմինչևկատարեսցի
լուսին:

 Փոխ. Ալէ.: Եցոյց Տէր զփրկութիւն իւր. առաջի
ազգացյայտնեացզարդարութիւնիւր:

Յիշեաց ողորմութեամբ իւրով զՅակոբ, ճշմար
տութեամբիւրովզտուննԻսրայելի,եւտեսինամե
նայնծագքերկրիզփրկութիւնԱստուծոյմերոյ:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

ԲԿ.

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

Նակարդասցէառիս՝հայրիմեսդու,Աստուած
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ընդունողփրկութեանիմոյ:Եսանդրանիկարարից
զնա,եւբարձրքանզամենայնթագաւորսերկրի:

 Փոխ. Ալէ.:Ընդքեզէսկիզբնաւուրնզօրութեան,
իվայելչութիւնսրբոցքոցյարգանդէյառաջքան
զարուսեակ ծընայ զքեզ: Երդուաւ Տէր եւ ո՛չ եւս
զղջասցի.թէդուեսքահանայյաւիտեանըստկար
գինՄելքիսեդեկի,եւՏէրընդաջմէքումմէ:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

ԳՁ.

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

Ե ցոյց Տէր զփրկութիւն իւր. առաջի ազգաց
յայտնեացզարդարութիւնիւր:

Յիշեաց ողորմութեամբ իւրով զՅակոբ, ճշմար
տութեամբիւրովզտուննԻսրայելի,եւտեսինամե
նայնծագքերկրիզփրկութիւնԱստուծոյմերոյ:

 Փոխ. Ալէ.:Յիշեա,Տէ՛ր,զԴաւիթեւզամենայնհե
զութիւննորա:ՈրպէսերդուաւՏեառնեւ ուխտս
եդԱստուծոյՅակոբայ:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:
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ԳԿ.

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

Ընդքեզէսկիզբնաւուրնզօրութեան,իվայել
չութիւնսրբոցքոցյարգանդէյառաջքանզարու
սեակծնայզքեզ:

ԵրդուաւՏէրեւո՛չեւսզղջացի,թէդուեսքա
հանայ յաւիտեան ըստ կարգին Մելքիսեդեկի, եւ
Տէրընդաջմէքումմէ:

 Փոխ. Ալէ.:Տէրասացզիս.որդիիմեսդուեւես
այսօր ծընայ ըզքեզ: Խնդրեայ յինէն եւ տաց քեզ
զհեթանոսս ի ժառանգութիւն. եւ իշխանութիւն
քեզընդամենայնծագսերկրի:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

ԴՁ.

Ա լէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

 Յիշեա, Տէ՛ր, զԴաւիթ եւ զամենայն հեզութիւն
նորա:ՈրպէսերդուաւՏեառնեւուխտսեդԱստու
ծոյՅակոբայ:

Փոխ. Ալէ.:Տէրհովուեսցէզիսեւինձինչո՛չպա
կասեսցի:Իվայրիդալարւոջանդբնակեցոյցզիս,
եւառջուրսհանգստեանսընոյցզիս:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:
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ԴԿ.

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

 Տէր ասաց ցիս, որդի իմ ես դու, եւ ես այսօր
ծընայըզքեզ:Խնդրեայինէն,եւտացքեզզհեթա
նոսսիժառանգութիւն.եւիշխանութիւնքեզընդ
ամենայնծագսերկրի:

 Փոխ. Ալէ.: Լուր դուստր եւ տե՛ս, խոնարհեցո՛
զունկնքո,մոռա՛զժողովուրդքոեւզտունհօրքո,
զիցանկացաւթագաւորգեղոյքո:ՍաինքնէՏէր
քո,երկիրպագցեսսմա,եւդուստրԾուրայերկիր
պագցէ սմա, եւ պատարագօք զերեսս սորա պաշ
տեսցենմեծամեծքիժողովրդոց:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

ԱլէլուքիտօնիՔառասնօրեայԳալստեանՔրիստոսի
ԱստուծոյՄերոյիՏաճարն:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

ՕրհնեալեկեալյանունՏեառն.օրհնեալորգա
լոցես:ՏէրԱստուածմերերեւեցաւմեզ.արարէք
տօնսուրախութեանկանխաւմինչեւյանկիւնսսե
ղանոյ:

 Փոխ. Ալէ.:Տէրիտաճարսուրբիւրում,Տէրյեր
կինսյաթոռիւրում:

Աչքնորաիտնանկսհային.եւարտեւանունքնո
րաքննենզորդիսմարդկան:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
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Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

ԱԼԷԼՈՒՔ
ՅարութեաննՔրիստոսի:

ԸՍՏՈՒԹՁԱՅՆԻՑ

ԱՁ.

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

ՈղորմութեամբՏեառնլիեղեւերկիր,եւբանիւ
Տեառներկինքհաստատեցան:

Եւ հոգւով բերանոյ նորա ամենայն զօրութիւնք
նոցա:

 Փոխ. Ալէ.:ՅարեաւԱստուած,եւցրուեցանամե
նայնթշնամիքնորա:Փախեանատելիքնորայերե
սացնորա:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

ԱԿ.

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

 Ծափս հարէք, ամենայն հեթանոսք, աղաղակե
ցէ՛քառԱստուածիձայնցընծութեան:Տէրբարձ
րեալեւահարկու,թագաւորմեծիվերայամենայն
երկրի:
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 Փոխ. Ալէ.:Հաճեցար,Տէր,ընդերկիրքոեւդար
ձուցերզգերութիւնՅակոբայ:

Թողեր զանիրաւութիւն ժողովըրդեան քոյ եւ
ծածկեցերզամենայնմեղըսնոցա:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

ԲՁ.

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

 ՅարեաւԱստուած,եւցրուեցանամենայնթշնա
միքնորա:Փախեանատելիքնորայերեսացնորա:

 Փոխ. Ալէ.: Տէր թագաւորեաց, զվայելչութիւն
ըզգեցաւ.զգեցաւՏէրզօրութիւնընդմէջիւրէած:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

ԲԿ.

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

 Հաճեցար, Տէր, ընդ երկիր քո, եւ դարձուցեր
զգերութիւն Յակոբայ: Թողեր զանիրաւութիւն
ժողովրդեան քոյ, եւ ծածկեցեր զամենայն մեղըս
նոցա:

 Փոխ. Ալէ.: Օրհնեցէ՛քմանկունքզՏէրեւօրհնե
ցէ՛քզանունՏեառն:ԵղիցիանունՏեառնօրհնեալ՝
յայսմհետէմինչեւյաւիտեան:
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Փառքեւերկրպագ.այժմեւմիշտ.:
Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

ԳՁ.

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

Տէրթագաւորաց,զվայելչութիւնըզգեցաւ:Զգե
ցաւՏէրզօրութիւնընդմէջիւրէած:

 Փոխ. Ալէ.: Գովեա՛, Երուսաղէ՛մ, ըզՏէր, եւ օրհ
նեա՛ զԱստուած քո, Սիո՛ն: Զի զօրացոյց զնիգս
դրանցքոց,եւօրհնեացզորդիսքոիքեզ:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

ԳԿ.

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

Օրհնեցէք, մանկունք, զՏէր, եւ օրհնեցէք
զանունընՏեառըն:ԵղիցիանունՏեառն օրհնեալ,
յայսմհետէմինչևյաւիտեան:

 Փոխ. Ալէ.:ԿենդանիէՏէր,եւօրհնեալէԱստուած.
եւ բարձր եղիցի Աստուած փրկութեան իմոյ: Աս
տուածէ,որխնդրէզվրէժիմ,եւհնազանդառնէ
զժողովուրդսընդինեւ:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

9  ԺԱՄԱԳԻՐՔ 2016
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ԴՁ.

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

 Գովեա՛, Երուսաղէմ, զՏէր, եւ օրհնեա՛ զԱս
տուածքո,Սիո՛ն:Զիզօրացոյցզնիգսդրանցքոց,
եւօրհնեացզորդիսքոիքեզ:

 Փոխ. Ալէ.:ՈղորմութեամբՏեառնլիեղեւերկիր,
եւբանիւՏեառներկինքհաստատեցան:Եւհոգւով
բերանոյնորաամենայնզօրութիւնքնոցա:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

ԴԿ.

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

 Կենդանի է Տէր, եւ օրհնեալ է Աստուած, եւ
բարձրեղիցիԱստուածփրկութեանիմոյ:Աստուած
է, որ խնդրէ զվրէժ իմ եւ հնազանդ առնէ զժողո
վուրդսընդինեւ:

 Փոխ. Ալէ.: Ծափս հարէք, ամենայն հեթանոսք.
աղաղակեցէ՛քառԱստուածիձայննցընծութեան:
Տէրբարձրեալեւահարկու.թագաւորմեծիվերայ
ամենայներկրի:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:
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ԱԼԷԼՈՒՔՀԱՄԲԱՐՁՄԱՆՆՔՐԻՍՏՈՍԻ

ԱՁ.

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

 Համբարձէ՛ք,իշխանք,զդրունսձերիվեր.համ
բարձցին դրունք յաւիտենից եւ մտցէ թագաւոր
փառաց:Ո՞վէսաթահաւորփառաց,Տէրհզօրզօ
րութեամբիւրով,Տէրկարողիպատերազմի:

 Փոխ. Ալէ.: Կառք Աստուծոյ բիւրապատիկք, հա
զարքուղղիչքեւ Տէրինոսաի Սինէսրբութեան
իւրոյ:Ելիբարձունսեւգերեացզգերութիւն,էառ
աւար,բաշխեացպարգեւսեւետորդւոցմարդկան:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

ԱԿ.

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

 ՀամբարձաւԱստուածօրհնութեամբեւՏէրմեր
ձայնիւփողոյ:

ՍաղմոսասացէքԱստուծոյմերում,սաղմոսասա
ցէքթագաւորինմերում.սաղմոսասացէք:

 Փոխ. Ալէ.: Որ հովուեսդ Իսրայելի՝ նայեաց, որ
առաջնորդեսորպէսխաշինՅովսէփու:

Որնըստիսդիքրովբէս,յայտնեացառաջիԵփրե
մի,ԲենիամինիեւՄանասէի:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:
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ԲՁ.

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

 Կառք Աստուծոյ բիւրապատիկք, հազարք ուղ
ղիչք,եւՏէրինոսաիՍինէսրբութեանիւրոյ:Ելի
բարձունսեւգերեացզգերութիւն,էառաւար,բաշ
խեացպարգեւսեւետորդւոցմարդկան:

 Փոխ. Ալէ.:Ոդնէյամպսզգնացսիւր,եւշրջինա
իվերայթեւոցհողմոց:Խոստուանութիւնեւզմեծ
վայելչութիւնզգեցար,արկարզլոյսորպէսզօթոց.
ձգեցերզերկինսորպէսզխորան,եւարկերիվերայ
ջուրցզվերնայարկսնորա:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

     ԲԿ.

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

ՈրհովուեսդԻսրայելի՝նայեաց,որառաջնորդես
որպէս խաշին Յովսեփու: Որ նըստիսդ ի քրովբէս,
յայտնեացառաջիԵփրեմի,ԲենիամինիեւՄանասէի:

 Փոխ. Ալէ.:Մեծեղեւմինչեւյերկինսողորմութիւն
քո. մինչեւ յամպս ճշմարտութիւն քո: Բարձրեալ
եսդույերկինս,Աստուած,եւյամենայներկրիեն
փառքքո:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:
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ԳՁ.

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

Ո՛ դնէ յամպսզգնացիւր,եւ շրջինաիվերայ
թեւոցհողմոց:Խոստովանութիւնեւզմեծվայելչու
թիւնզգեցար,արկարզլոյսորպէսզօթոց.ձգեցեր
զերկինս որպէս խորան, եւ արկեր ի վերայ ջուրց
զվերնայարկսնորա:

 Փոխ. Ալէ.:Տէ՛ր,խոնարհեցո՛զերկինսեւէջ.մեր
ձեա՛ ի լերինս եւ ծըխեսցին: Փայլեա՛ փայլատա
կունսքոեւխռովեա՛զնոսա.առաքեա՛զնետսքո
եւցրուեա՛ըզնոսա:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

ԳԿ.

Ա լէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

 Մեծ եղեւ մինչեւ յերկինս ողորմութիւն քո, եւ
մինչեւյամպսճշմարտութիւնքո:

Բարձրեալեսդու յերկինս,Աստուած,եւ յամե
նայներկրիենփառքքո:

 Փոխ. Ալէ.:Խոնարհեցոյցզերկինսեւէջ,եւմէգի
ներքոյոտիցնորա:Ելիքրովբէսեւթռեաւ.սլա
ցաւնաիթեւըսհողմոց:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:
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ԴՁ.

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

 Յերեսացնորաելցենհարուածք,եւզհետշաւ
ղացնորաերթիցենմեծամեծքիթռչնոց:

Լերինքհալեսցինեւանտառքվատնեսցին. ճա
նապարհք, որք ի սկզբանէ էին կուրասցին, եւ ի
նմանէդողասցիամենայներկիր:

 Փոխ. Ալէ.:Համբարձէ՛ք,իշխանք,զդրունսձերի
վեր.համբարձցինդրունքյաւիտենից,եւմտցէթա
գաւոր փառաց: Ո՞վ է սա թագաւոր փառաց, Տէր
զօրութեանց.սաինքնէթագաւորփառաց:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

ԴԿ.

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

 Խոնարհեցոյց զերկինս եւ էջ, եւ մէգ ի ներքոյ
ոտիցնորա:Ելիքրովբէսեւթռեաւ.սլացաւնաի
թեւըսհողմոց:

 Փոխ. Ալէ.: Համբարձաւ Աստուած օրհնութեամբ,
եւՏէրմերձայնիւփողոյ:ՍաղմոսասացէքԱստու
ծոյ մերում, սաղմոս ասացէք Թագաւորին մերում.
սաղմոսասացէք:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:
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ԱԼԷԼՈՒՔ
ՀոգւոյնՍրբոյԳալստեանն

ԸՍՏ ՈՒԹ ՁԱՅՆԻՑ

ԱՁ.

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

Ցանկալիէնաքանզոսկիեւքանզականսպա
տուականսբազումս.քաղցրէնաքանզմեղուխո
րիսխ: Քանզիծառայքոպահեսցէզայս.իպահել
նմազհատուցումընբազում:

 Փոխ. Ալէ.:Թեւքաղաւնոյարծաթապատ,եւթիկ
նամէջնորաիգոյնոսկւոյ:Իգումարելերկնաւորին
զթագաւորսիվերայնորաձիւնասցինիՍաղմոն:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

ԱԿ.

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:
Սի՛րտսուրբհաստատեայիս,Աստուա՛ծ,եւհո

գի՛ուղիղնորոգեաիփորիիմում:
Մի՛ընկենուրզիս,Տէ՛ր,յերեսացքոց,եւզՀոգի

քոսուրբմի՛հաներյինէն:
 Փոխ. Ալէ.: Գտի զԴաւիթ ծառայ իմ, եւ իւղով

սրբովիմովօծիըզնա:
Ձեռնիմընկալցիզնա,եւբազուկ իմզօրացուսցէ

ըզնա:
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Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

ԲՁ.

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

 Թեւքաղաւնւոյարծաթապատ,եւթիկնամէջնո
րաիգոյնոսկւոյ:

Իգումարելերկնաւորինզթագաւորսիվերայնո
րա,ձիւնասցինիՍաղմօն:

 Փոխ. Ալէ.:Առաքեսզոգիքոեւստանասզնոսա,
նորոգեսզերեսսերկրի:ԵղիցինփառքՏեառնյաւի
տեան,եւՏէրուրախեղիցիյարարածսիւր:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

ԲԿ.

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

Գ տի զԴաւիթ ծառայ իմ, եւ իւղով սրբով իմով
օծիզնա:

Ձեռնիմընկալցիզնա,եւբազուկիմզօրացուսցէ
ըզնա:

 Փոխ. Ալէ.:Յայտնութիւնբանիցքոցլուսաւորէ,
եւ իմաստունառնէըզտղայս:Զբերանիմբացի եւ
առիզհոգի.իպատուիրանսքոփափագեացանձն
իմ:
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Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

ԳՁ.

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

Ա ռաքեսզոգիքոեւստանասզնոսա,եւնորո
գեսզերեսսերկրի:

ԵղիցինփառքՏեառնյաւիտեան,եւՏէրուրախ
եղիցիյարարածսիւր:

 Փոխ. Ալէ.:Հոգիքոսուրբեւբարիառաջնորդեսցի
ինձ ի յերկիր ուղիղ: Վասն անուան քո, Տէ՛ր կե
ցուսցեսզիս.արդարութեամբքովհանցեսինեղու
թենէզանձնիմ:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

ԳԿ.

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

Զբերանիմբացիեւառիզհոգի.իպատուիրանս
քոփափագեացանձնիմ:

Նայեացառիսեւողորմեա՛ինձ,ըստիրաւունս
սիրողացանուանքոյ:
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 Փոխ. Ալէ.:Իսաստէքումմէ,Տէր,եւիշնչելհոգւոյ
բարկութեանքո:Առաքեացիբարձանցեւընկալաւ
զիս,ընկալաւզիսիջուրցբազմաց:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

ԴՁ.

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

Որպէս իւղ, զի իջանէ ի գլուխ եւ ի մօրուսն
Ահարոնիեւիմօրուացնիջանէիգրապանսզգես
տունորա:ՈրպէսցօղզիցօղէիՀերմոնէիվերայ
լերիննՍիոնի:

 Փոխ. Ալէ.: Ի վայրի դալարւոջ անդ բնակեցոյց
զիսեւառջուրսհանգստեանսընոյցզիս:Դարձոյց
զանձնիմառիս,եւառաջնորդեացինձիճանա
պարհսարդարութեանվասնանուանիւրոյ:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

ԴԿ.

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

Ի սաստէքումմէ Տէր,եւիշընչելհոգւոյբար
կութեան քո: Առաքեաց ի բարձանց եւ ընկալաւ
զիս.ընկալաւզիսիջուրցբազմաց:
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 Փոխ. Ալէ.: Սի՛րտ սուրբ հաստատեա յիս, Աս
տուա՛ծ, եւ հոգի՛ ուղիղ նորոգեա ի փորի իմում:
Մի՛ընկենուրզիս,Տէ՛ր,յերեսացքոցեւզՀոգիքո
սուրբմի՛հաներյինէն:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

ԱԼԷԼՈՒՔ ՍՐԲՈՅ ԽԱՉԻ
ԸՍՏ ՈՒԹ ՁԱՅՆԻՑ

ԱՁ.

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

 Ցուպքոեւգաւազան՝նոքամխիթարեսցենզիս:
Պատրաստարարերառաջիիմզսեղան.ակնյանդի
մաննեղչացիմոց:

 Փոխ. Ալէ.:Ետուրերկիւղածացքոցնշան,զիապ
րեսցինյերեսացաղեղան:Որպէսփրկեցանսիրելիք
քո,կեցո՛աջովքովեւլո՛ւրմեզ:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

ԱԿ.

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:
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 Նետքքոսրեալեն,հզօր,եւժողովուրդքիներ
քոյ քո անկցին ի՛ սիրտըս թշնամեաց թագաւորի:
Աթոռքո,Աստուած,յաւիտեանսյաւիտենից.գա
ւազանուղղութեանգաւազանարքայութեանքոյ:

 Փոխ. Ալէ.: Տո՛ւր զօրութիւն ծառայի քոյ. կեցո՛
զորդիաղախնոյքոյ եւարաառ իսնշանբարու
թեան: Տեսցենատելիքիմեւամաչեսցեն,զիդու,
Տէ՛ր,օգնեցերինձեւմխիթարեցերզիս:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

ԲՁ.

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

Ե տուրերկիւղածացքոցնշան,զիապրեսցինյե
րեսացաղեղան:Որպէսփրկեցանսիրելիքքո.կեցո
աջովքովեւլուրմեզ:

 Փոխ. Ալէ.: Դու պատրաստեցեր զուղղութիւն եւ
զիրաւունս,եւզարդարութիւնՅակոբայդուարա
րեր: Բարձր արարէք զՏէր Աստուած մեր. երկիր
պագէքպատուանդանիոտիցնորա,զիսուրբէ:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

ԲԿ.

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:
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 Տո՛ւրզօրութիւնծառայիքո,կեցո՛զորդիաղախ
նոյքոյ,եւարա՛առիսնշանբարութեան:Տեսցեն
ատելիքիմ եւամաչեսցեն, զիդու, Տէ՛ր, օգնեցեր
ինձեւմխիթարեցերզիս:

 Փոխ. Ալէ.:ԱսացՏէրցՏէրիմ.նիստընդաջմէիմ
մէ,միչեւեդիցզթշնամիսքոպատուանդանոտից
քոց: Գաւազան զօրութեան առաքեսցէ քեզ Տէր ի
Սիոնէ,եւտիրեսցեսդուիմմէջթշնամեացքոց:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

ԳՁ.

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

 Դուպատրաստեցերզուղղութիւնեւզիրաւունս,
եւ զարդարութիւն Յակոբայ դու արարեր: Բարձր
արարէք զՏէր Աստուած մեր. երկիր պագէք պա
տուանդանիոտիցնորա,զիսուրբէ:

 Փոխ. Ալէ.: Յայտնեսցեն երկինք զվայելչութիւն
փառացնորա,եւօրհնութեամբնորալըցանտիե
զերք:Ճառագայթորպէսիլուսոյհատանինմանէ,
եւեղջիւրքիձեռիննորագտան,եւանդհաստա
տեցաւզօրութիւնփառացնորա:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:
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ԳԿ.

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

Ա սացՏէրցՏէրիմ.նիստընդաջմէիմմէ,միչեւ
եդիցզթշնամիսքոպատուանդանոտիցքոց:Գա
ւազանզօրութեանառաքեսցէքեզՏէրիՍիոնէ,եւ
տիրեսցեսդուիմէջթշնամեացքոց:

 Փոխ.Ալէ.:Նշանեցաւառմեզլոյսերեսացքոց,եւ
ետուրուրախութիւնսրտիցմերոց:Իպտղոյցորե
նոյ,գինւոյեւձիթոյիւրեանցլցուցերըզնոսա:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

ԴՁ.

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա

 Յայտնեսցեներկինքզվայելչութիւնփառացնո
րա,եւօրհնութեամբնորալցանտիեզերք:Ճառա
գայթքորպէսիլուսոյհատանինմանէ,եւեղջիւրք
իձեռիննորագտան,եւանդհաստատեցաւզօրու
թիւնփառացնորա:

 Փոխ. Ալէ.:Ցուպքոեւգաւազան՝նոքամխիթա
րեսցենզիս:Պատրաստարարերառաջիիմզսեղան.
ակնյանդիմաննեղչացիմոց:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:
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ԴԿ.

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

Ն շանեցաւառմեզլոյսերեսացքոց,եւետուր
ուրախութիւնսրտիցմերոց:Իպտղոյցորենոյ,գին
ւոյեւձիթոյիւրեանցլցուցերըզնոսա:

 Փոխ. Ալէ.: Նետք քո սրեալ են հզօր, եւ ժողո
վուրդքիներքոյքոյանկցինի սիրտսթշնամեաց
թագաւորի:Աթոռքո,Աստուա՛ծ, յաւիտեանսյա
ւիտենից,գաւազանուղղութեան,գաւազանարքա
յութեանքո:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

ԱԼԷԼՈՒՔՍՐԲՈՅԵԿԵՂԵՑՒՈՅ
ԸՍՏՈՒԹՁԱՅՆԻՑ

ԱՁ.

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

Լ ըսել ինձ զձայն օրհնութեան քոյ, եւ պատմել
զամենայն սքանչելիս քո: Տէ՛ր, սիրեցի զվայելչու
թիւնտանքո,եւզտեղիյարկիփառացքոց:

 Փոխ. Ալէ.:Երանիզորընտրեցերեւընկալար,եւ
բնակեսցինիգաւիթըսքո:Լըցցուքմեքիբարու
թենէտանքոյ.սուրբէտաճարքոսքանչելիարդա
րութեամբ:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:
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Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

ԱԿ.

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

 ՄեծէՏէրեւօրհնեալէյոյժ.իքաղաքԱստուծոյ
մերոյի լեառնսուրբնորա: Հաստարմատ ցնծու
թեամբ ցնծասցէ ամենայն երկիր, լերինք Սիոնի,
կողմանքհիւսիսոյիքաղաքթագաւորինմեծի:

 Փոխ. Ալէ.: Հիմունք նորա ի լեառն սուրբ նորա,
սիրէ Տէր զդրունս Սիոնի առաւել քան զամենայն
յարկսն Յակոբայ: Փառաւորեալն խօսեցաւ վասն
քոյ,ահաւադիկքաղաքդԱստուծոյ:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

ԲՁ.

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

Ե րանիզորընտրեցերեւընկալարեւբնակեսցին
իգաւիթըսքո:Լըցցուքմեքիբարութենէտանքո.
սուրբէտաճարքոսքանչելիարդարութեամբ:

 Փոխ. Ալէ.:Դո՛ւ,Տէ՛ր,յաւիտեանկաս,եւյիշատակ
քոյազգէմինչեւյազգ:

ԴույարուցեալգթասցիսիվերայՍիոնի,ժամա
նակգթալոյնորահասեալէժամ:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:



145Գիշերային ժամերգութիւն

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

ԲԿ.

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

 Հիմունք նորա ի լեառն սուրբ նորա. սիրէ Տէր
զդրունսՍիոնիառաւելքանզամենայնյարկսնՅա
կոբայ:Փառաւորեալնխօսեցաւվասնքոյ.ահաւա
դիկքաղաքդԱստուծոյ:

 Փոխ. Ալէ.:ԱյսօրէզորարարՏէր,եկայքցնծաս
ցուքեւուրախեղիցուքիսըմա:Ի Տեառնէեղեւ
այս,եւէսքանչելիառաջիաչացմերոց:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

ԳՁ.

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

 Դու,Տէ՛ր,յաւիտեանկաս,եւյիշատակքոյազ
գէմինչեւյազգ:Դույարուցեալգթասցիսիվերայ
Սիոնի.ժամանակգթալոյնորահասեալէժամ:

 Փոխ. Ալէ: Խոստովան եղէց քեզ, Տէ՛ր, բոլորով
սրտիւ իմով. առաջի հրեշտակաց սաղմոս ասացից
քեզ:Զիլուարզբանսբերանոյիմոյ.երկիրպագիցի
տաճարսուրբքոեւխոստովանեղէցանուանքում,
վասնողորմութեանեւճշմարտութեանքոյ:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:

10  ԺԱՄԱԳԻՐՔ 2016
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Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

ԳԿ

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

Այսօր է զոր արար Տէր. եկայք ցնծասցուք եւ
ուրախեղիցուքիսմա:Ի Տեառնէեղեւայս,եւէ
սքանչելիառաջիաչացմերոց:

 Փոխ. Ալէ.:Տէ՛ր,ո՞վկացցէիխորանիքում.կամ
ո՞վ բնակեսցի ի լեառըն սուրբ քո: Որ գնայ ան
բիծ, գործէ զարդարութիւն, խօսի զճշմարտութիւն
իսրտիիւրում:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

ԴՁ.

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

Ու րախեղէեսոյքասէինցիս՝իտունՏեառներ
թիցուքմեք:Հասեալկայինոտքմերառդրունսքո,
Երուսաղէմ:

 Փոխ. Ալէ.: Լըսել ինձ զձայն օրհնութեան քոյ եւ
պատմելզամենայնսքանչելիսքոյ:Տէ՛ր,սիրեցիզվա
յելչութիւնտանքոյ,եւզտեղիյարկիփառացքոց:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:
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ԴԿ.

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

 Տէր,ո՞վկացցէիխորանիքում,կամո՞վբնա
կեսցիի լեառընսուրբքո:Որգնայանբիծգործէ
զարդարութիւն,խօսիզճշմարտութիւնիսրտիիւ
րում:

 Փոխ. Ալէ.:ՄեծէՏէրեւօրհնեալէյոյժ.իքաղաք
Աստուծոյմերոյիլեառնսուրբնորա:Հաստարմատ
ցնծութեամբցնծասցէամենայներկիր,լերինքՍիոնի,
կողմանքհիւսիսոյիքաղաքթագաւորինմեծի:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

ԱԼԷԼՈՒՔԵՒԹԱԳԱՒՈՐ
ԻտօնիՀրեշտակապետաց

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

Ո՜ արար զհրեշտակս իւր յոգիս, եւ զպաշտօ
նեայսիւրիհուրկիզելոյ: Հաստատեացզերկիրի
վերայ հաստատութեան իւրոյ, զի մի՛ սասանեսցի
յաւիտեան:

 Փոխ. Ալէ.: Օրհնեցէ՛ք զՏէր յերկինս, օրհնեցէ՛ք
զնա ի բարձանց: Օրհնեցէ՛ք զնա ամենայն հրեշ
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տակքնորա, օրհնեցէ՛քզնաամենայնզօրութիւնք
նորա:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:
Դասքհրեշտակացօրհնենզքեզ,Քրիստոս,ալէ

լուիա. մարդկան ազգ սաղմոսեն քեզ. ալէլուիա,
ալէլուիա:

ԿՑՈՐԴ
Թագաւորյաւիտեան:

 Թագ. Երկինք եւ երկիր գոհանան ըզքէն, Տէր,
արարածք ամենայն քեզ երկիր պագանեն. եւ
հրեշտակք ի բարձունս աղաղակեն եւ ասեն.
ողորմեա՛,դուստեղծեր,մի՛կորուսաներ:

Սաղ.Երկինքերկնից,ջուրքորիվերոյքանզեր
կինս.օրհնեցէ՛քզանունընՏեառն:Զինաասաց,եւ
եղեն,հրամայեացեւհաստատեցան.եւհրեշտակք
իբար.:

 Փոխ. Երկինք եւ երկիր հանապազ ըզքեզ գովեն,
թագաւոր փառաց. սերովբէք եւ քէրովբէք ի խո
նարհունելովըզդէմսիւրեանց,եւմիաձայնբար
բառովնաղաղակենեւասեն.սուրբ,սուրբ,սուրբ,
Տէ՛րզօրութեանց:

ԱԼԷԼՈՒՔ

ՂազարուՅարութեանն

ԱՁ.

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:
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 Բարձրառնեմզքեզ,Տէ՛ր,զիընկալարզիսեւո՛չ
ուրախ արարեր զթշնամին իմ յիս: Տէր Աստուած
իմ,կարդացիառքեզ,եւբժշկեցերզիս.Տէ՛ր,հաներ
իդժոխոցզանձնիմեւփրկեցերզիսյայնցանէ,որք
իջանենիգուբ:

 Փոխ. Ալէ.:Եհանզիսիգբոյտառապանացիկաւոյ
եւիտղմոյ:Հաստատեացիվերայվիմիզոտսիմեւ
ուղղեացզգնացըսիմ:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

ԱԼԷԼՈՒՔ
Ծաղկազարդին  Ողոգոմեան

ԱԿ.

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

 Տէ՛րԱստուածմերերեւեցա՛ւմեզ.արարէքտօնս
ուրախութեանկանխաւ,մինչեւյանկիւնսսեղանոյ:
Աստուածիմեսդու,եւխոստովանեղէցքեզ.Աս
տուածիմեսդու,եւբարձրարարիցըզքեզ:

 Փոխ. Ալէ.:ԼերինքցնծասցենառաջիՏեառն,զիգայ
եւհասեալէՏէրիդատելզերկիր:Դատէզաշխարհս
արդարութեամբ,եւզժողովուրդսիւրուղղութեամբ:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:
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ԱԼԷԼՈՒՔ

ԱՒԱԳՇԱԲԱԹՈՒՆ

Ա ւագ Եր կու շաբ թի

ԲՁ.

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

Զինաասաց,եւեղեն,հրամայեաց,եւհաստա
տեցան:Կացոյցզնոսայաւիտեան.սահմանեդորք
ո՛չանցանեն:

 Փոխ. Ալէ.:Իսկզբանէ,Տէ՛ր,զհիմունսերկրիհաս
տատեցեր,եւգործքձեռացքոցերկինքեն:Նոքա
կորնչին,եւդուկասեւմնասյաւիտեան:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

Ա ւագ Ե րեք շաբ թի

ԱԿ.

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

 Կացցէդշխոյընդաջմէքումմէ,իհանդերձսոս
կեհուռսզարդարեալեւպաճուճեալ:Լո՛ւր,դուստր,
եւտե՛ս.խոնարհեցո՛զունկնքո,մոռա՛զժողովուրդ
քոեւզտունհօրքոյ,զիցանկացաւթագաւորգե
ղոյքոյ:

 Փոխ. Ալէ:Տարցինթագաւորիկուսանքզհետնո
րա,եւզընկերսնորատարցիննմա:Ածցինցնծու
թեամբ եւ ուրախութեամբ, եւ տարցին ի տաճար
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թագաւորիեւփոխանակհարցքոցեղիցինորդիք
քո:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

Ա ւագ  Չո րեք շաբ թի

ԳՁ.

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

Որուտէրզհացիմ,յաճախեացառնելինձզխա
բէութիւն: Այլ դու, Տէ՛ր, ողորմեա՛ ինձ եւ կանգ
նեա՛զիս,եւեսհատուցիցնոցա:

 Փոխ. Ալէ: Խորհեցան եւ խօսեցան զչարութիւն,
եւզապիրատութիւնիբարձունսխորհեցան:Եդին
յերկինսզբերանսիւրեանց,եւզլեզուսիւրեանցյա
ծէինզերկրաւ:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

Ա ւագ  Հինգշաբ թի

ԳԿ.

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

 Լուացից սրբութեամբ զձեռս իմ եւ շուրջ եղէց
զսեղանով քո, Տէ՛ր: Տէ՛ր, սիրեցի զվայելչութիւն



152 Ժամագիրք

տանքոեւզտեղիյարկիփառացքոց:
 Փոխ. Ալէ.:Պատրաստարարերառաջիիմզսեղան,

ակն յանդիմաննեղչացիմոց:Օծերիւրովզգլուխ
իմ,բաժակքոորպէսանապակարբեցոյցզիս:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

Ա ւագ Ուր բաթ

ԴՁ.

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

 Զարթեաւ աղեղն քո,  զնետս կապարճից քոց
արբուցեր,զգետսցրուեցեր,զերկիրդողացուցերի
սաստկութենէ անձրեւի, որ անցանե ընդ սա: Ան
դունդքաղաղակեցինմեծապէս,լոյսփայլմանարե
գականն արգելաւ, եւ ծագումն լուսնին դադարե
ցաւ:

 Փոխ. Ալէ.:Մատնեցայեւոչելանէի.աչքիմտկա
րացան յաղքատութենէ:Աղաղակեցիառ Տէրզօր
հանապազեւհամբարձիառքեզըզձեռսիմ:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:
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Ա ւագ  Շա բաթ

ԴԿ.

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

Ե դին զիս ի գբի ներքնումն, ի խաւարի եւ ի
ստուերսմահու: Յիսհաստատեցաւսրտմտութիւն
քո,զամենայնզբօսանսքոածերիվերայիմ:

 Փոխ. Ալէ.:Եղէեսորպէսմարդառանցօգնականի,
եւիմեռեալսազատ:Որպէսվիրաւորսորքննջենի
գերեզմանի:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

 Յայլ օ րի նակէ է այս.
Ինքնիգերեզմանիգնացեւիտապանիտըքնե

ցաւ: Քաղցրացան նըմա խիղճք հեղեղատի, եւ
ըզհետնորաամենայնմարդգընասցէ:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

ԱԼԷԼՈՒՔ
ՊայծառակերպութեաննՔրիստոսի, 

որասի՝Վարդավառ
 Կիւ րա կէ

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

 Քո են երկինք, եւ քո է երկիր. զաշխարհ լրիւ
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իւրովդուհաստատեցեր:Զհիւսիսեւզհարաւդու
արարեր.ԹաբօրեւՀերմօնյանունքոցընծասցեն:

 Փոխ. Ալէ:Բարձրութիւնքլերանցնորաեն.նորա
է ծով, եւ նաարար զնա, եւզցամաք ձեռքնորա
ըստեղծին: Եկայք երկիր պագցուք նմա, անկցուք
եւլացցուքառաջիՏեառնարարչինմերոյ:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

Եր կու շաբ թի

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

 Բարձրութիւնքլերանցնորաեն,նորաէծով,եւ
նաարարզնա,եւզցամաքձեռքնորաըստեղծին:
ՄովսէսեւԱհարոներիցուքնորա,Սամուէլընդայ
նոսիկ,որքկարդանզանուննորա:

 Փոխ. Ալէ.: Լերինք ցնծասցեն առաջի Տեառն, զի
գայ.եւհասեալէՏէրիդատելզերկիր:Դատէզաշ
խարհսարդարութեամբ,եւզժողովուրդսիւրուրա
խութեամբ:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

Ե րեք շաբ թի

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

Ի ձեռս նորա են ամենայն տիեզերք երկրի, եւ
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բարձրութիւնքլերանցնորաեն:Նորաէծով,եւնա
արարզնաեւզցամաքձեռքնորաըստեղծին:

 Փոխ. Ալէ: Լերինքորպէսմոմհալեսցին յերեսաց
Տեառն,յերեսացՏեառնամենայներկիր:Պատմես
ցեներկինքզարդարութիւննորա,եւտեսցենամե
նայնժողովուրդքըզփառսնորա:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա
ւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:



Եւ մտեալ ի ներքս ի գերեզմանն` տեսին երիտա
սարդ մի զի նստէր ընդ աջմէ կողմանէ` զգեցեալ 

պատ մուճան սպիտակ, եւ զարհուրեցան: Եւ նա ասէ 
ցնոսա. Մի՛ երկնչիք. զՅիսուս խնդրէք զՆազովրեցի 
զխաչելեալն, յարեաւ, չէ աստ. ահաւադիկ տեղին ուր 

եդին զնա:



ԿԱՐԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ 

ՀԱՍԱՐԱԿԱՑ ԱՂՕԹԻՑ 
ԱՌԱՒՕՏՈՒ ԺԱՄՈՒՆ,

ՈՐ ԿԱՏԱՐԻ Ի ԴԷՄՍ ՈՐԴՒՈՅՆ ԱՍՏՈՒԾՈՅ, 
ՈՐ ԵՐԵՒԵՑԱՒ ԻՒՂԱԲԵՐԻՑՆ

Օրհ նեալ  Տէր  Մեր  Յի սուս Ք րիս տոս. ամէն:

Հայրմերորյերկինսես.:

  ԼՑԱՔ առաւօտուողորմութեամբքո,ցնծա
ցաքեւուրախեղաքզամենայնաւուրսկենացմե
րոց:

Ուրախեղաքփոխանակաւուրցն՝ յորսխոնարհ
արարերզմեզ,եւամացն՝յորստեսաքզչարչարանս:

Հայեա՛, Տէ՛ր, ի ծառայս քո եւ ի գործս ձեռաց
քոց, եւ առաջնորդեա՛ որդւոց նոցա. եղիցի լոյս
ՏեառնԱստուծոյիվերայմեր:

Զգործսձեռացմերոցուղիղարա՛իմեզ,Տէր,եւ
զգործսձեռացմերոցյաջողեա՛մեզ:

Քահ.  ՓառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ:
Սարկ. Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից.

ամէն: Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք,
ընկա՛լ,կեցո՛եւողորմեա՛:

Քահ. Օրհնութիւն եւ փառք Հօր եւ Որդւոյ
եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս
յաւիտենից.ամէն:
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ՕրհնութիւնԵրիցմանկանցնԴանիէլի
(Աշկ.) Օրհնեալես, ՏէրԱստուածհարցնմերոց,

գովեալեւփառաւորեալէանունքոյաւիտեան:
Յիրաւունս անցուցեր զայս ամենայն ընդ մեզ.

արդարեսդու,Տէ՛ր,եւամենայնգործքքոճշմա
րիտեն:

Ճանապարհքքոուղիղեն,եւամենայնդատաս
տանքքոարդարեն:

Դատաստան արդարութեան ածեր ի վերայ մեր
ըստամենայնի,զորինչածերիվերայմերեւքա
ղաքիսրբոյհարցնմերոցԵրուսաղէմի:

Արդարութեամբեւյիրաւիածերզայսամենայնի
վերայմերվասնմեղացմերոց:

Անօրինեցաքեւյանցեաք,ապստամբլինիլիքէն,
մեղաք յամենայնի եւ պատուիրանաց քոց մեք ո՛չ
անսացաք:

Ո՛չպահեցաքեւո՛չարարաքորպէսպատուիրե
ցերդումեզ,զիզբարիսգտցուքմեքիքէն:

Արդ՝զամենայնզորարարերեւզորինչածերի
վերայմեր,արդարդատաստանաւարարեր:

Մատնեցերզմեզիձեռսթշնամեացմերոց,անօրի
նաց,խստացեւապստամբողաց:

Իձեռսթագաւորիանօրինիեւչարիքանզամե
նայներկիր,մատնեցերզմեզ:

Եւ արդ՝ ո՛չ գոյ ժամ բանալ զբերանս մեր, զի
ամօթեւնախատինքեղանքծառայիցքոցպաշտօ
նէից:

Այլմի՛մատներզմեզիսպառվասնանուանքո,
մի՛ցրերզուխտսքո,եւմի՛իբացեայառներզողոր
մութիւնսքոիմէնջ:

ՎասնԱբրահամու սիրելւոյքո, Իսահակայ ծա
ռայիքոեւԻսրայելիսրբոյքո:
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Խոստացարնոցաեւասացեր.բազմացուցիցզզա
ւակձերորպէսզաստեղսերկնիցբազմութեամբ,եւ
որպէսզաւազառափնծովու:

Եւ արդ, Տէ՛ր, նուաղեցաք մեք քան զամենայն
ազգս, եւ եմք տառապեալ յամենայն երկրի այսօր
վասնմեղացմերոց:

Ո՛չ գոյ ի ժամանակի յայսմիկ իշխան, մարգա
րէեւառաջնորդ,ո՛չողջակէզքպատարագաց,ո՛չ
խունկք օրինաց եւ ո՛չ տեղի պատարագս մատու
ցանելոյառաջիքո,եւողորմութիւնգտանելիքէն:

Այլանձամբքխոնարհեալեւհոգւովտառապա
նացընդունելիլիցուքմեքորպէսզողջակեզսխո
յոցեւզուարակաց,եւորպէսզբիւրաւորսգառանց
պարարտաց:

Այնպէսընդունելիլիցինպատարագքմերայսօր
առաջիքո,զիկատարեալգտցուքզկնիքո,զիչիք
ամօթյուսացելոցսիքեզ:

Եւարդ՝գամքզհետքոամենայնսրտիւքմերովք.
երկնչիմք ի քէն եւ խնդրեմք զերեսս քո, Տէ՛ր, մի
յամօթառներզմեզ:

Այլարաառմեզըստհեզութեանքում,եւըստ
բազում ողորմութեան քում փրկեա՛ զմեզ վասն
սքանչելեացքոց,Տէ՛ր,եւփառաւորեսցիանունքո
յաւիտեան:

Յամօթ լիցին ամենեքեան, որք չարչարեն
զծառայսքո,ամաչեցեալլիցինբռնութիւնքնոցա,
եւամենայնզօրութիւնքնոցախորտակեսցին:

ԵւծանիցենզիդուեսՏէրԱստուածմիայն,որ
փառաւորեալդեսիվերայամենայնտիեզերաց:

Օրհնեալեսդու,ՏէրԱստուածհարցնմերոց,գո
վեալեւառաւելբարձրացեալյաւիտեան:
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Եւօրհնեալէանունսուրբփառացքոց,գովեալ
եւառաւելբարձրացեալյաւիտեան:

Օրհնեալեսիտաճարիփառացսրբութեանքո,
գովեալեւառաւել:

Օրհնեալեսիվերայաթոռոյարքայութեանքո,
գովեալեւառաւել:

Օրհնեալեսորնստիսիքրովբէսեւհայիսյան
դունդս.գովեալեւառաւել:

Օրհնեցէ՛քամենայնգործքՏեառնզՏէր.օրհնե
ցէ՛քեւբարձրարարէքզնայաւիտեան:

Օրհնեցէ՛ք երկինք զՏէր. օրհնեցէ՛ք եւ բարձր
արարէքզնայաւիտեան:

Օրհնեցէ՛քհրեշտակքՏեառն,եւջուրքորքիվե
րոյերկնիցզՏէր.օրհնեցէ՛քեւբարձրարարէքզնա
յաւիտեան:

Օրհնեցէ՛քզօրութիւնքՏեառն,արեգակնեւլու
սինզՏէր.օրհնեցէ՛ք:

Օրհնեցէ՛ք աստեղք երկնից, անձրեւք եւ ցօղք
զՏէր.օրհնեցէ՛ք:

Օրհնեցէ՛ք ամենայն հողմք, հուր եւ ջեր զՏէր.
օրհնեցէ՛ք:

Օրհնեցէ՛քցուրտեւտօթ,ցօղեւձիւնաբերզՏէր.
օրհնեցէ՛ք:

Օրհնեցէ՛քսառնեւպարզ,եղեամնեւձիւնզՏէր.
օրհնեցէ՛ք:

Օրհնեցէ՛քտիւքեւգիշերք,լոյսեւխաւարզՏէր.
օրհնեցէ՛ք:

Օրհնեցէ՛ք ամպք եւ փայլատակունք եւ երկիր
զՏէր.օրհնեցէ՛ք:

Օրհնեցէ՛ք լերինք եւ բլուրք եւ ամենայն բոյսք
երկրիզՏէր.օրհնեցէ՛ք:
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Օրհնեցէ՛ք աղբիւրք, ծովք եւ գետք զՏէր. օրհ
նեցէ՛ք:

Օրհնեցէ՛ք կէտք եւ ամենայն կայտառք, որ ի
ջուրս,եւթռչունքերկնիցզՏէր,օրհնեցէ՛ք:

Օրհնեցէ՛ք գազանք եւ անասունք, եւ որդիք
մարդկանզՏէր.օրհնեցէ՛ք:

Օրհնեսցէ՛ Իսրայէլ զՏէր. օրհնեսցէ եւ բարձր
արասցէզնայաւիտեան:

Օրհնեցէ՛քքահանայքզՏէր.օրհնեցէ՛ք:
Օրհնեցէ՛քծառայքՏեառնզՏէր.օրհնեցէ՛ք:
Օրհնեցէ՛ք անձինք եւ շունչք արդարոց զՏէր.

օրհնեցէ՛ք:
Օրհնեցէ՛ք սուրբք եւ խոնարհք սրտիւք զՏէր.

օրհնեցէ՛ք:
Օրհնեցէ՛քԱնանիա,ԱզարիաեւՄիսայէլզՏէր.

օրհնեցէ՛ք:
ՓառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ:

ՄԱՂԹԱՆՔ
Օրհնեցէ՛ք,ամենայնարարածք,զԱրարիչնարա

րածոց, զՏէրն տերանց, զԹագաւորն թագաւորաց,
զԱստուածն աստուծոց, օրհնեցէ՛ք, գովեցէ՛ք, բա
րեբանեցէ՛ք,զիքաղցրէ,զիյաւիտեանէողորմու
թիւննորա:

11  ԺԱՄԱԳԻՐՔ 2016
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  Հարցի շարականք
  Սր բոյ  Յա րու թեանն Ք րիս տո սի

ԱՁ.

Հ. Որ եկիր ի փրկութիւն տիեզերաց, թագաւոր
յաւիտենից Քրիստոս, զքեզ փառաւորեմք, Աստը
ւածհարցնմերոց:Յանձնառերզչարչարանսկամա
ւորապէսեւզմահճաշակեցերվասնմեր.զքեզփա
ռաւորեմք:Կընքեցարվիմովիգերեզմանիեւլուծեր
ըզկնիքմահույանցանաց.զքեզփառաւորեմք:

Գ. Օրհնեցէ՛ք, ամենայն գործըք Տեառն զՏէր,
օրհնեցէ՛ք. բարձր արարէք զնա յաւիտեան: Զյա
րուցեալնիմեռելոցՔրիստոսԱստըւած,որըզմահ
խափանեաց յարութեամբն իւրով. բարձր բարձր
արարէքզնայաւիտեան:

ԶըսքանչելիյարութիւնընՔրիստոսիԱստուծոյ,
ամենայն ժողովուրդք բարեբանելով. բարձր արա
րէքզնայաւիտեան:

ՍրբոցՀրեշտակապետաց
ԳԿ.

Հ. Անըսկիզբըն Հայր,առաջին լոյսանճառելի,
որիլուսոյլոյսներգործեալզիմանալեացգոյակսն.
ըզքեզօրհնեմքԱստըւածհարցընմերոց:Էակիցըդ
Հօր,իլուսոյլոյսծագումնՈրդի,որարարերիպաշ
տօն փառաց քոց զհրեղինացըն զօրս. ըզքեզ օրհ
նեմք Աստըւած հարցըն մերոց: Ի Հօրէ բըղխումն
փառակիցՈրդւոյ,Հոգիդանեղ,որստեղծերիյո
գիս կատարեալ զհոգեղինացըն դասս. ըզքեզ օրհ
նեմքԱստըւածհարցընմերոց:
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Գ. Օրհնեցէ՛ք, ամենայն գործըք Տեառն ըզՏէր.
օրհնեցէ՛ք,բարձրարարէքզնայաւիտեան:Երկնա
յինզըւարթունք,հրեշտակք,հրեշտակապետք,վե
րինք պետութիւնք, բարձր արարէք ըզՀայրն երկ
նաւոր:Անմարմնոցբազմութիւնք,իշխանութիւնք,
զօրութիւնք, անմահ տէրութիւնք, բարձր արարէք
ըզՔրիստոս թագաւորն: Վեցթեւեան սերովբէք,
քառակերպեանքերովբէք,աթոռքանեղին,բարձր
արարէքզՀոգինճըշմարիտ:

ՍրբոցՄարգարէից
ԴՁ.

Հ. Որընդհողեղէնբնութեանմերոյխառնեցեր
ըզբանական հոգիս, ունել զօրութիւն ընդունելոյ
զաստուածայինեւզհոգեւորըզշնորհսիջեալիվե
րուստ. օրհնեալ Տէր Աստըւած հարցըն մերոց: Որ
շնորհեցերմաքուրհոգւոցյԻսրայելիըզհոգիմար
գարէութեան,որովծանուցերյառաջագոյնբազմա
պատիկօրինակօքզանճառելիխորհուրդքոմարդե
ղութեանդ.օրհնեալ:Որզանեղգոյիդլինելութիւն
իբրեւզեղեալտեսանէին, յառաջնորդականմիտըս
նոցատըպաւորեալհոգիդըզկերպարանիրին,գե
րագոյնհրաշիւքիվերքանըզբան.օրհնեալ:

Գ. Օրհնեցէ՛ք, ամենայն գործըք Տեառն ըզՏէր.
օրհնեցէ՛ք, բարձր արարէք զնա յաւիտեան: Ընդ
աւետաւորսն յառաջագոյն փըրկութեան մերոյ,
ծափս հարէք, եկեղեցիք հեթանոսաց, աղաղակե
լով.զՏէրօրհնեցէք:Ընդտեսանողացմարգարէից
հինընԻսրայելի,քահանայքնորոյուխտիսըսպա
սաւորք,ըզՏէրօրհնեցէք:
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Ապաշխարութեան
ԱՁ.

Հ. Որ հայիս քաղցրութեամբ յարարածըս քո,
Հայրամենակալ,օրհնեալես,Աստըւածհարցընմե
րոց:Որիջերիփըրկելզարարածըսքո,Որդիդմիա
ծին.օրհնեալ:Որխնամեստեսչութեամբզարարածս
քո,Հոգիդճշմարիտ.օրհնեալ:

Գ. Օրհնեցէ՛ք, ամենայն գործըք Տեառն ըզՏէր.
ամենայնգործըքքոըզքեզօրհնեն:Որյոչընչէգո
յացուցեր զերկինս եւ զերկիր. յիշեա՛ զմեզ, Տէր,
մարդասիրութեամբդքո.ամէն:Որանդադարփա
ռաբանիսիքոյարարածոց,ընկալզաղաչանսսուրբ
եկեղեցւոյքո.ամէն:

ՀամօրէնԱռաքելոց
ԱՁ.

Հ. Էակից Բանըդ Հօր եւ Հոգւոյն, որ իջեր ի
յերկնիցիփըրկութիւնազգիմարդկան.Աստըւած
հարցընմերոց:Որպահեցերյաղթողըզճգնութիւն
սրբոցառաքելոցն,այսօրեւմեքընդնոսինցնծու
թեամբ օրհնեմք ըզքեզ,Աստըւածհար.:Որառա
ւելբարձրացեալդեսյաւիտենից.այսօրընդդասս
վկայիցքոցբարեբանեմքզքեզ.Աստըւածհար.:

Գ. Օրհնեցէ՛ք, ամենայն գործըք Տեառն, ըզՏէր
օրհնեցէ՛ք, բարձր արարէք ըզնա յաւիտեան: Որ
ընտրեացզերանելիառաքեալսնեւնոքօքորսացի
հաւատսըզտիեզերս,Քրիստոս.Բարձրարա.:Որք
ըզխաւարկռապաշտութեանցընվանեցինեւըզլոյս
գիտութեանընդհանուրյերկիրծաւալեցին.ընդնո
սինբարձրարարէքըզնայաւիտեան:
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ՀամօրէնննջեցելոցիՔրիստոս
ԱՁ.

Հ. Օրհնեալ ես դու, Քրիստոս, որ յարեարդ ի
մեռելոց,ողորմած,եւկոխեցերըզմահ.ՏէրԱստը
ւած հարցըն մերոց: Որ մահկանացուացս կեանքդ
ես,զհոգիսննջեցելոցմերընկալ.ՏէրԱստ.:Զորս
փոխեցեր յաշխարհըն կենդանեաց. հանգըստեան
արժանաւորեա՛.ՏէրԱստըւածհարցընմերոց:

Գ. Օրհնեցէ՛ք, ամենայն գործըք Տեառն, զՏէր
օրհնեցէ՛քեւբարձրարարէքըզնայաւիտեան:Գի
շերք, զՏէր օրհնեցէ՛ք: Որ գալոցն է զօրութեամբ
բազմաւ,ազդմամբձայնիկենագործէզննջեցեալսն,
ըզՏէր օրհ. Իսրայէլ ըզՏէր օրհնեսցէ.: Աղաչեմք
ըզքեզ,բարերար,հանգո՛զհոգիսծառայիցքոցընդ
սուրբըսքո.օրհնեսցուքեւբարձրարասցուքզա
նունքոյաւիտեան:

ՀամօրէնՄարտիրոսաց
ԱՁ.

Հ. Ըզքեզարդարեւուղիղդատաւորիմէջսրբոց
քոցբարեբանիս.հարցընմերոցԱստըւած,օրհնեալ
ես յաւիտեան: Ըզքեզ, որ ի հնոցն իջեր ապաւէն,
խոնարհեալիգունդըսմարտիրոսացգովիս.հարցն:
Զքեզ,որահաւորթագաւորյաւիտենից.այսօրընդ
դասսվկայիցքոցբարեբանեմք.հարցըն:

Գ. Օրհնեցէ՛ք ամենայն գործըք Տեառն, ըզՏէր
օրհնեցէ՛ք,բարձրարարէքըզնայաւիտեան:Անբա
ւելիներկնիցեւհրեղինաց,իհողեղինացհաճեցաւ
ընտրելիւրզինաւորս.Բարձրարա.:Ուստիեւմեք
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հաւատացեալքըսՔրիստոսիԱստուծոյ,ընդնոսին
խընդրելովըզթողութիւնմեղացմերոց.բարձր:

ՔԱՐՈԶ
ԶկնիՀարցին

Ե կեալքսամենեքեանիսուրբկաթողիկէեւառա
քելական Եկեղեցի, աղաչեսցուք զմիածին Որդին
Աստուծոյ, զՏէրն մեր եւ զՓրկիչն Յիսուս Քրիս
տոս:Որէջփառօք Հօրիմէջհնոցինեւփրկեաց
զերիսմանկունսնիքաղդէացւոցանտի:Լուսաւոր
եւսուրբպահեսցէզմիտսմեր,զիմի՛երբէքխաբի
ցուքմեքիմեղացեւիցանկութենէաշխարհի:Այլ
արժանիեղիցուքպահելզպատուիրանսնորա,առ
նուլզպսակնլուսոյեւկենացիյանձինսմեր,զոր
խոստացաւ սիրելեաց իւրոց ճշմարիտն Աստուած
ՅիսուսՔրիստոսՏէրմեր,կեցո՛եւողորմեա՛:

Տէրողորմեա՛,Տէրողորմեա՛,Տէրողորմեա՛:

ՄԱՂԹԱՆՔ
Կիւրակէիցեւայլոց 
Տէրունականտօնից

Հ զօր,յաղթող,սքանչելագործ,սուրբեւմեծիՅա-
րու թեաննՔրիստոսիԱստուծոյմերոյվայելէփառք,
իշխանութիւն եւ պատիւ, այժմ եւ միշտ եւ յաւի
տեանսյաւիտենից.ամէն:
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ՄԱՂԹԱՆՔ
Մարտիրոսաց

Ցօղեա՛, Տէ՛ր, զցօղբարերարողորմութեանքոյ
իմեղուցեալանձինսմեր.շիջո՛զբոցհնոցիյանցա
նացմերոցեւփրկեա՛զմեզիյաւիտենականհրոյն:
Արաարժանի՛ ընդերիսսուրբմանկունսնեւընդ
երանելիսուրբվկայսն՝օրհնելզքեզ,գովել,եւքեզ
գոհութիւն եւ փառս մատուցանել Հօր եւ Որդւոյ
եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս
յաւիտենից.ամէն:

ՄԱՂԹԱՆՔ
 Պա հոց

 Ցօղեա՛,Տէ՛ր,զցօղբարերարողորմութեանքոի
մեղուցեալանձինսմեր. շիջո՛զբոցհնոցի յանցա
նացմերոց,եւփրկեա՛զմեզիյաւիտենականհրոյն:
Արա՛արժանիընդերիսսուրբմանկունսնեւընդ
երանելիսուրբվկայսնօրհնելզքեզ,գովելեւասել.
Աստուած,քաւեա՛զիսզմեղաւորս.Աստուած,քա
ւեա՛զիսզմեղաւորսիմեղացեւկեցո՛:

ԵՐԳ
ՄարիամուԱստուածածնին

(Ա ւագ)   ՄեծացուսցէանձնիմզՏէր,եւցնծասցէ
հոգիիմԱստուծովփրկչաւիմով:

Այցարարիվերայխոնարհութեանաղախնոյիւ
րոյ.այսուհետեւերանիցենինձամենայնազգք:

Արարընդիսմեծամեծսհզօրն,եւսուրբէանուն
նորա:
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Ողորմութիւնարարյազգացյազգսերկիւղածաց
իւրոց,եւարարզզօրութիւնբազկաւիւրով:

Ցրուեացզամբարտաւանսիմտացսրտից,եւքա
կեացզհզօրսյաթոռոց:

Զխոնարհս բարձրացոյց, զկարօտս ելից բարու
թեամբ,եւզմեծատունսարձակեացունայնս:

Պաշտպանեաց Իսրայելի ծառայի իւրոյ, յիշելով
զողորմութիւնիւր:

Որպէսխօսեցաւառհարսնմեր,ընդԱբրահամու
եւզաւակինորա:

ՕրհնութիւնԶաքարիայի` 
հօրնՅովհաննուՄկրտչի

ՕրհնեալՏէրԱստուածԻսրայելի,որյայցելեւ
արարփրկութիւնժողովրդեանիւրոյ:

ՅարոյցմեզզեղջիւրփրկութեանիտանէԴաւթի
ծառայիիւրոյ.որպէսխօսեցաւբերանովքսրբոցն,
որյաւիտենիցմարգարէքնէին:

Փրկութիւնիթշնամեացմերոց,եւիձեռացամե
նայնատելեացմերոց:

Առնել ողորմութիւն առ հարսն մեր, եւ յիշել
զկտակարանսսրբութեանիւրոյ:

Երդումն, զոր երդուաւ Աբրահամու հօր մերոյ,
տալմեզառանցերկիւղիզփրկութիւնիթշնամեաց
մերոց:

Պաշտել զնա սրբութեամբ եւ արդարութեամբ
առաջինորազամենայնաւուրսկենացմերոց:

Եւդումանուկ,մարգարէբարձրելոյնկոչեսջիր.
գնասցեսառաջիՏեառնպատրաստելզճանապարհս
նորա:
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Տալզգիտութիւնփրկութեանժողովրդեանիւրոյ,
իթողութիւնամենայնմեղացմերոց:

ՎասնգթոյողորմութեանՏեառնԱստուծոյմե
րոյ,որովերեւեցաւմեզարեգակնիբարձանց՝լու
սաւորառնելզխաւարմեր:

Ծագել զլոյս ի վերայ այսոցիկ, որք նստէաք ի
խաւարիեւիստուէրսմահու,ուղղելզոտսմերի
ճանապարհսխաղաղութեան:

ԱղօթքՍիմէոնիԾերունւոյն
Արդ՝ արձակեա՛ զծառայս քո, Տէ՛ր, ըստ բանի

քումիխաղաղութիւն,զիտեսինաչքիմզփրկու
թիւնքո,զորպատրաստեցերառաջիամենայնժո
ղովրդոց:

Լոյսյայտնեցարհեթանոսաց,եւփառքժողովր
դեանքումԻսրայելի:

ՓառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ.այժմեւ
միշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

ՄԵԾԱՑՈՒՍՑԷՇԱՐԱԿԱՆՔ

ՍրբոյՅարութեան

ԱՁ.

 Մ. Յանճառփառացխոնարհեցարիմերբընու
թիւնս Բանդ Աստըւած եւ մարմնացար ի սըրբոյ
կուսէն:Եւծնարիսուրբկուսէանապականմարմ
նով.ըզքեզանդադարբարեբանելմեծացուցանեմք:
Այսօրզեկեալդիփրկութիւնազգիմարդկան,միա
բանութեամբամենեքեանմեծացուցանեմք:
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Հրեշտակապետաց
ԳԿ.

 Մ. Մայր եւ կոյս, աղախին Քրիստոսի, որ բա
րեխօսդեսմիշտաշխարհի.քեզերանենամենայն
ազինք:ՄաքուրաղաւնիեւհարսներկնիցՄարիամ,
տաճար եւ աթոռ Աստուծոյ Բանին. քեզ երանեն:
Քեւհաճեցանիմանալիքնընդհողեղէնքս,եւքեւ
մերձեցաքիփայտընկենաց.քեզերանեն:

 
Մարգարէից

ԴՁ.

Մ. Ա նարատկոյսԱստուածածինՄարիամ,սըր
բուհիեւմայրՔրիստոսի,յարգանդիտարարզան
տանելին ամենեցուն. օրհնութեամբ ըզքեզ Աս
տուածածին մեծացուցանեմք: Ըզքեզ երկնային
դուռնզորետեսնԵզեկիէլ,եւասրընզործանեաւ
Գեդէոն. սերովբէ հողեղէն վեհագոյն քերովբէից.
օրհնութեամբ: Երիս խորհուրդըս սոսկալիս ի քեզ
տեսանի, Աստուածածին. յըղութիւն անսերմնա
կան,ծնունդանարատ,կուսութիւնյետծնընդեան
մնալովանապական.օրհնութեամբ:

Ապաշխարութեան
ԱՁ.

Ըզքեզ երեւեալ դուռն Եզեկիէլիւ մարգարէիւ,
ընդոչոքէանց,եթէոչԱստուածմիայն,Աստուա
ծածին կոյս. օրհնութեամբ մեծացուցանեմք: Ըզ
քեզ,որիմորէնւոջնառՄովսեսիւմարգարէիւզնոր
խորհուրդկուսի յայտնեցերմարդկանազգի. օրհ
նութեամբ:Ըզքեզ,որիՀօրէանժամանակապէսեւ
իմօրէանթարգմանաբարիժամանակիծնընդեանի
բոլորիցփրկութեանյայտնեցարորդիբարձրելոյն.
օրհնութեամբ:



171Առաւօտեան ժամերգութիւն

Առաքելոց
ԱՁ.

Այսօր նոր ժողովուրդք, ցընծացէք ընդ գա
լուստ Հոգւոյն Սըրբոյ, մեծացուցանելով զելողն ի
Հօրէ: Այսօր ցընծան առաքեալքն, զարդարեալք ի
շնորհաց ՀոգւոյնՍըրբոյ. մեծացուցանելով:Այսօր
զուարճացան արարածք, ճըշմարիտ գալստեամբ
ՀոգւոյնՍըրբոյ.մեծացուցանելով:

Ննջեցելոց
ԱՁ.

Մ.  Յարուցելոյն ի մեռելոց բնակարան մայր եւ
կոյս,որըզնընջեցեալսընյԱդամայկենագործէանա
պական. զքեզ մեծացուցանեմք, որ օրհնեալդ ես ի
կանայս:Արարողիներկնիեւերկրիեղերտաճարեւ
առագաստ,որըզնընջեցեալսընմերհրեղէննորոգէ.
զքեզմեծացուցանեմք:Կերակրողինտիեզերացար
բեցուցեր զքո սուրբ ըզկաթն, որ ըզնընջեցեալսըն
մերվերստիննորոգէ.զքեզմեծացուցանեմք:

Մարտիրոսաց
ԱՁ.

Մ. Որ զաւետիս Հոգւոյն ի հրեղէն ի հրաշտա
կէնընկալար.ուրախլե՛ր,բերկրեալդ,Տէրընդքեզ,
Մարիամանհարսնացեալ:ԱնըսկիզբընԲանընհա
ճեցաւ առնուլ մարդեղութեամբն սկիզբն ի կու
սէդ. Քրիստոս Աստըւած թագաւորն յաւիտենից:
Աղաչեմքըզքեզ,սուրբԱստուածածին,առՔրիս
տոս բարեխօսեա՛ փըրկել ըզժողովուրդս իւր, զոր
գընեացարեամբնիւրով:
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ՔԱՐՈԶ
Զկ նիՄեծացուսցէին

 Սուրբ զԱստուածածինն եւ զամենյան սուրբս
բարեխօսարասցուքառՀայրիյերկինս,զիկամե
ցեալողորմեսցիեւգթացեալկեցուսցէզարարածս
իւր:ԱմենակալՏէրԱստուածմեր.կեցո՛եւողոր
մեա՛:

ԱՂՕԹՔ
Ընկա՛լ, Տէր,զաղաչանսմեր,բարեխօսութեամբ

սուրբ Աստուածածնին, անարատ ծնողի Միածնի
Որդւոյ քո եւ աղաչանօք ամենայն սրբոց քոց, եւ
աւուրսշնորհիւ(կամո րոց այ սօր է յի շա տակ):Լո՛ւրմեզ,
Տէ՛ր,եւողորմեա՛,ներեա՛,քաւեա՛եւթո՛ղզմեղս
մեր:Արժանաւորեագոհութեամբփառաւորելզքեզ
ընդՈրդւոյեւընդՍրբոյՀոգւոյդ.այժմեւմիշտեւ
յաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

ՔԱՐՈԶ
Կիւրակէից 

ԵւեւսխաղաղութեանզՏէրաղաչեսցուք:
 Վասն սուրբ տեղւոյս շինութեան եւ բարեկար

գութեան՝զՏէրաղաչեսցուք:
Վասն ժողովրդեանս, որք մտանեն ընդ դրունս

սրբոյեկեղեցւոյ՝զՏէրաղաչեսցուք:
Վասն ընդունելոյ զպաղատանս սոցա ըստ մեծի

ողորմութեանիւրում՝զՏէրաղաչեսցուք:
Եւեւս՝միաբանվասնճշմարիտեւսուրբհաւա

տոյսմերոյ՝զՏէրաղաչեսցուք:
Զանձինս մեր եւ զմիմեանս Տեառնդ Աստուծոյ

ամենակալինյանձնարասցուք:
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Ողորմեա՛ց մեզ, Տէ՛ր Աստուած մեր, ըստ մեծի
ողորմութեանքում,ասասցուքամենեքեանմիաբա
նութեամբ:

ԱՂՕԹՔ
Դու ես թագաւոր յաւիտեանս յաւիտենից,

ՔրիստոսԱստուածմեր:ԵւքեզընդՀօրեւՀոգ
ւոյդՍրբոյվայելէփառք,իշխանութիւնեւպատիւ.
այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

ԵՐԳ
ԻւղաբերիցԱւետարանին

Եղիցի անուն Տեառն օրհնեալ ի յայսըմհետէ
մինչեւ ի յաւիտեան: Օրհնեցէ՛ք, մանկունք ըզՏէր
եւօրհնեցէ՛քզանունՏեառն:ԵղիցիանունՏեառն
օրհնեալյայսըմհետէմինչեւիյաւիտեան:Յարեւե
լիցմինչիմուտսարեւուօրհնեալէանունՏեառն.
իյայսըմհետէմինչեւիյաւիտեան:

Փառք եւ երկըրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
ՍըրբոյՀոգւոյն.այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյա
ւիտենիցամէն.իյայսըմհետէմինչեւիյաւիտեան:

Ա րի՛,Տէ՛ր,օգնեա՛մեզեւփըրկեա՛ըզմեզ,վասն
անուանքոյ:

Արի՛եւմի՛մերժերզմեզիսպառ,վասնանուան
քոյ:

Թագաւորեսցէ Տէր յաւիտեան, Աստըւած քո
Սիո՛նյազգէյազգ:

Օրհնեա՛, անձն իմ, ըզՏէ՛ր. օրհնեցից ըզՏէր ի
կենդանութեանիմոյ:
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Սարկ.Օրթի:
Քահ.  Խաղաղութիւնամենեցուն:
Դպր.Եւընդհոգւոյդքում:
Սարկ.Երկիւղածութեամբլուարուք:
Քահ.ՍրբոյԱւետարանիսՅիսուսիՔրիստոսի՝որ

ըստՄատթէոսի:
Դպր.  ՓառքքեզՏէր,Աստուածմեր:
Սարկ.Պռօսխումէ:
Դպր.ԱսէԱստըւած:

ԱՒԵՏԱՐԱՆՔԻՒՂԱԲԵՐԻՑ
ԸՍՏՈՒԹՁԱՅՆԻՑ

Սրբոյ աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի, որ ըստ 
Մատ թէո սի (ԻԸ.120)

 Վասն  Յա րու թեան  Տեառն մե րոյ  
 Յի սու սի Ք րիս տո սի

ԲԿ. ԴԿ.

Եւյերեկոյիշաբաթունյորում լուսանայրմիա
շաբաթին,եկնՄարիամՄագդաղենացիեւմիւսՄա
րիամն տեսանել զգերեզմանն: Եւ ահա շարժումն
մեծեղեւ,զիհրեշտակՏեառնիջեալյերկնից`մա
տուցեալիբացթաւալեցոյցզվէմնիդրանցանտի,
եւնստէրիվերայնորա:Եւէրտեսիլնորաիբրեւ
զփայլակն,եւհանդերձնորասպիտակիբրեւզձիւն:
Եւ յահէ անտի նորա խռովեցան պահապանքն եւ
եղենիբրեւզմեռեալս:Պատասխանիետհրեշտակն
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եւ ասէ ցկանայսն. Մի՛ երկնչիք դուք. գիտեմ զի
զՅիսուս զխաչեցեալն խնդրէք. չէ՛ աստ, քանզի
յարեաւ`որպէսասացն.եկա՛յքեւտեսէ՛քզտեղին
ուր կայր: Եւ վաղվաղակի երթայք ասացէ՛ք աշա
կերտացն նորա թէ յարեաւ. եւ ահա՛ յառաջանայ
քանզձեզիԳալիլեայ,անդտեսանիցէքզնա.ահա՛
ասացի ձեզ: Եւ ելեալ վաղվաղակի ի գերեզմանէ
անտի ահիւ եւ խնդութեամբ բազմաւ՝ ընթանային
պատմելաշակերտացն:Եւահա՛պատահեցաւնո
ցաՅիսուսեւասէ.ո՛ղջէք:Եւնոքամատուցեալ
կալանզոտսնորա,եւերկիրպագիննմա:Յայնժամ
ասէցնոսաՅիսուս.Մի՛երկնչիք.երթայքասացէ՛ք
եղբարցն իմոց, զի երթիցեն ի Գալիլիեայ եւ անդ
տեսցենզիս:Իբրեւնոքագնացին,ահա՛ոմանքի
զօրականացն եկին ի քաղաքն եւ պատմեցին քա
հանայապետիցնզամենայնորինչեղեւն:Եւնոքա
ժողովեալհանդերձծերովքն,խորհուրդառեալ՝ար
ծաթյոյժետունզօրականացնեւասեն.ասասջի՛ք՝
եթէաշակերտքննորաեկեալգիշերիգողացանզնա՝
մինչ մեք ի քուն էաք: Եւ եթէ լուր լիցի այդ առ
դատաւորն,մեքհաճեսցուքզնաեւզձեզանհոգս
արասցուք:Եւնոքաառեալզարծաթն,արարինոր
պէս ուսանն, եւ ել համբաւս այս ի Հրէից մինչեւ
ցայսօր:

ԻսկմետասանաշակերտքնգնացինիԳալիլիեայ,
իլեառննուրժամադիրեղեւնոցաՅիսուս:Իբրեւ
տեսինզնա,երկիրպագիննմա,եւոմանքյերկուա
ցան:ԵւմատուցեալՅիսուսխօսեցաւընդնոսաեւ
ասէ.Տուաւինձամենայնիշխանութիւնյերկինսեւ
յերկրի.որպէսառաքեացզիսՀայր,եւեսառաքեմ
զձեզ:Գնացէ՛քայսուհետեւ՝աշակերտեցէ՛քզամե
նայնհեթանոսս.մկրտեցէ՛քզնոսայանունՀօրեւ
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ՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ:Ուսուցէ՛քնոցապահել
զամենայն,զորինչպատուիրեցիձեզ,եւահաւասիկ
եսընդձեզեմզամենայնաւուրս՝մինչեւիկատա
րածաշխարհի:

Սրբոյ աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի, որ ըստ 
 Մար կո սի ( ԺԵ. 42-47)

 Վասն  Թաղ ման եւ  Յա րու թեան  Տեառն  
մե րոյ  Յի սու սի Ք րիս տո սի

ԲՁ. ԴՁ.

Եւիբրեւերեկոյ եղեւ,քանզիուրբաթէր՝ որի
շաբաթնմտանէր,եկեալՅովսէփ,որյԱրիմաթեայն
էր,այրպարկեշտ,նախարար,որեւինքնիսկակն
ունէր արքայութեանն Աստուծոյ, համարձակեցաւ
եմուտ առ Պիղատոս, եւ խնդրեաց զմարմինն Յի
սուսի: Եւ Պիղատոս զարմացաւ, թէ այնչափ վաղ
մեռաւ. եւ կոչեցեալ առ ինքն զհարիւրապետն,
եհարցզնաեւասէ,թէարդարեւայնչափվա՞ղմե
ռաւ:Եւիբրեւստուգեացիհարիւրապետէանտի,
շնորհեացզմարմիննՅովսեփայ:ԵւՅովսէփգնեաց
կտաւ,եւիջուցեալզնա՝պատեացկտաւովն,եւեդի
գերեզմանի,զորէրփորեալիվիմէ,եւթաւալեցոյց
զվէմմիիդուռնգերեզմանին:ԻսկՄարիամՄագ
դաղենացիեւՄարիամՅակոբայեւՅովսեայտեսին
զտեղինուրեդաւ:Եւիբրեւանցշաբաթն,Մարիամ
Մագդաղենացի եւ Մարիամ Յակոբայ եւ Սողովմէ,
չոգանպատրաստեցինխունկս,զիեկեսցենեւօծ
ցենզնա:

Եւընդառաւօտսմիաշաբաթուն,գանիգերեզ
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մանն ընդ արեւագալն, եւ ասէին ցմիմեանս. Ո՞վ
թաւալեցուսցէմեզզվէմնիդրանցգերեզմանին:Եւ
հայեցեալտեսին՝զիթաւալեցուցեալէրվէմնիգե
րեզմանէն,քանզիէրմեծյոյժ:Եւմտեալիներքսի
գերեզմանն,տեսիներիտասարդմի,զինստէրընդ
աջմէկողմանէ,զգեցեալպատմուճանսպիտակ,եւ
զարհուրեցան: Եւ նա ասէ ցնոսա. Մի՛ երկնչիք,
զՅիսուս խնդրէք զՆազովրեցի զխաչելեալն, յա
րեաւ՝ չէ՛աստ.ահաւադիկտեղին,ուրեդինզնա:
Այլ երթայքասացէ՛քցաշակերտսնորաեւ ցՊետ
րոս,թէահա՛յառաջագոյներթայքանզձեզիԳա
լիլեայ, անդ տեսանիցէք զնա, որպէս ասացն ձեզ:
Եւ իբրեւ լուան՝ ելին եւ փախեան ի գերեզմանէն,
քանզիզահիհարեալէին.եւո՛չումեքինչասացին,
զիերկնչէին:

Սրբոյ ա ւե տա րանիս Յիսուսի Քրիստոսի,  
որ  ըստ  Ղու կա սու (ԻԳ. 50-56)

 Վասն Թաղ ման եւ  Յա րու թեան  Տեառն  
մե րոյ  Յի սու սի Ք րիս տո սի

ԱԿ. ԳԿ.

Եւահաայրմի,անուն Յովսէփ, որ էրնախա
րար՝այրբարեգործեւարդար,սաչէրմիաբանեալ
ընդխորհուրդսեւընդգործսնոցա,յԱրիմաթեայ
քաղաքէՀրէից,որեւինքնիսկակնունէրարքա
յութեանԱստուծոյ:ՍամատուցեալառՊիղատոս՝
խնդրեաց զմարմինն Յիսուսի. եւ իջուցեալ զնա,

12  ԺԱՄԱԳԻՐՔ 2016
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պատեացպաստառակալաւ,եւեդիկռածոյգերեզ
մանի,ուրչէրբնաւզոքեդեալ:Եւօրնէրուրբաթ.
եւշաբաթլուսանայր:Եւերթայինզհետնորակա
նայք, որք եկեալ էին ընդ նմա ի Գալիլէէ. տեսին
զգերեզմանն,եւորպէսեդաւմարմիննորա:Դար
ձանեւպատրաստեցինխունկսեւիւղս,եւիշաբա
թունհանդարտեցինվասնպատուիրանին:

Բայց ի միաշաբաթուն վաղքաջ ընդ առաւօտն,
եկինիգերեզմանն,բերինզխունկսն՝զորպատրաս
տեցին,եւայլկանայքընդնոսա:Եւգտինզվէմն
թաւալեցուցեալ ի գերեզմանէ անտի. եւ մտեալ ի
ներքս՝ո՛չգտինզմարմիննՏեառնՅիսուսի:Եւ

եղեւընդհիանալննոցավասնայնորիկ,եւահա
արքերկուհասինառնոսաիհանդերձսլուսաւորս:
Եւիբրեւզահիհարան,եւխոնարհուրեցուցինզե
րեսս իւրեանց յերկիր, ասեն ցնոսա. Զի՞ խնդրէք
զկենդանինընդմեռեալս.չէ՛աստ՝այլյարեաւ:Յի
շեցէ՛ք՝որպէսխօսեցաւընդձեզ՝մինչէրնիԳալի
լիեայ,եւասէր՝թէպարտէորդւոյմարդոյմատնիլ
իձեռսմարդոցմեղաւորաց,եւիխաչելանել, եւ
յերրորդաւուրնյառնել:Եւյիշեցինզբանսննորա:
Եւ դարձան պատմեցին զայս ամենայն մետասա
նիցն,եւայլոցնամենեցուն:ԵւէինՄարիամՄագ
դաղենացի,եւՅովհաննա,եւՄարիամՅակոբայեւ
այլք ընդ նոսա՝ որք պատմեցին զայս առաքելոցն.
եւերեւեցանառաջինոցաշաղփաղփութիւնբանք
նոցա,եւչհաւատայիննոցա:ԲայցՊետրոսյարու
ցեալընթացաւիգերեզմանն,եւհայեցեալտեսանէ
զկտաւսնլոկ՝զիկային,եւգնաց՝ընդմիտսզարմա
ցեալ,թէզի՞նչեղեւ:
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Սրբոյ ա ւե տա րանիս Յիսուսի Քրիստոսի,  
որ ըստ  Յով հան նու (ԺԹ. 38-42)

 Վասն  Թաղ ման եւ  Յա րու թեան   
Տեառն մե րոյ  Յի սու սի Ք րիս տո սի

ԱՁ. ԴՁ.

 ՅետայսորիկաղաչեացզՊիղատոս Յովսէփ,որ
յԱրիմաթեայէր,աշակերտՅիսուսիիծածուկվասն
ահին Հրէից, զի բարձցէ զմարմինն Յիսուսի. եւ
հրամայեացՊիղատոս,եկնեւեբարձզնա:Եկնեւ
Նիկոդեմոս,որեկեալնէրառՅիսուս՝իգիշերիզա
ռաջինն,եւեբերզմուռսխառնընդհալուէս՝իբրեւ
լտերս հարիւր: Առին զմարմինն Յիսուսի, եւ պա
տեցինկտաւովք՝խնկովքհանդերձ,որպէսօրէնէր
Հրէիցպատել:Եւէրիտեղւոջնյորումխաչեցաւ՝
պարտէզ,եւիպարտիզիանդգերեզմաննոր,յորում
ո՛չոքերբէքէրեդեալ:ԱնդվասնուրբաթուՀրէից,
զիմօտէրգերեզմանն,եդինզՅիսուս:

ԵւիմիաշաբաթոջնՄարիամՄագդաղենացիգայ
առաւօտունընդարշալոյսնիգերեզմանանդր,եւ
տեսանէ զվէմն բարձեալ ի դրանց գերեզմանին:
Ապա ընթանայ եւ գայ առ Սիմոն Պետրոս եւ առ
միւսաշակերտն,զորսիրէրնՅիսուս,եւասէցնոսա.
ԲարձինզՏէրնիգերեզմանէանտի,եւո՛չգիտեմ,
ուր եդինզնա:Ել Պետրոս եւմիւսաշակերտն՝ եւ
գայինիգերեզմանն.ընթանայիներկոքեանիմիա
սին:Եւմիւսաշակերտնյառաջեաց,ընթացաւվա
ղագոյն քան զՊետրոս եւ եկն նախ ի գերեզմանն.
եւ խոնարհեալ տեսանէ՝ զի կային անդ կտաւքն,
բայցիներքսո՛չեմուտ:ԵկնեւՍիմոնՊետրոս՝որ
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գայրնզկնինորա,եւեմուտիգերեզմանն,եւտե
սանէ զկտաւսն զի կային անդ. եւ վարշամակն որ
էր ի գլուխ նորա՝ ո՛չ ընդ այլ կտաւսն կայր, այլ
ուրոյնծալեալիմիկողմն:Յայնժամեմուտեւմիւս
աշակերտն,որեկեալէրյառաջագոյնիգերեզմանն,
ետեսեւհաւատաց,զիչեւեւսգիտէինզգիրս՝թէ
պարտէնմաիմեռելոց յառնել: Չոգանդարձեալ
առմիմեամսաշակերտքն:ԲայցՄարիամկայրար
տաքոյգերեզմանինեւլայր,խոնարհեցաւիգերեզ
մանն եւ տեսանէ երկուս հրեշտակս ի սպիտակս,
զինստէինմիիսնարիցեւմիյանոտից,ուրկայր
մարմինն Յիսուսի: Եւ նոքա ասեն ցնա. Կին դու,
զի՞ լաս:Ասէցնոսա.ԶիբարձինզՏէրնիմիգե
րեզմանէաստի,եւո՛չգիտեմ՝ուրեդինզնա:Զայս
իբրեւասաց,դարձաւիթիկունսկոյս,եւտեսանէ
զՅիսուսզիկայր,եւո՛չգիտէրթէՅիսուսիցէ:Ասէ
ցնա Յիսուս.Կինդու,զի՞ լաս,զո՞խնդրես:Նմա
այսպէսթուեցաւ,թէպարտիզպաննիցէ.ասէցնա.
Տէ՛ր, եթէ դու բարձեր զնա, ասա՛ ինձ՝ ո՞ւր եդիր
զնա,զիեսառիցզնա:ԱսէցնաՅիսուս.Մարիամ:
Եւնադարձաւեւասէցնաեբրայեցերէն.Րաբունի,
որ թարգմանի վարդապետ: Ասէ ցնա Յիսուս. Մի՛
մերձենարյիս,զիչեւեւսելեալեմառՀայրնիմ,
այլե՛րթդուառեղբարսնիմ,եւասա՛ցնոսա.ելա
նեմեսառՀայրնիմեւառՀայրձեր,եւԱստուածն
իմ եւ Աստուած ձեր: Գայ Մարիամ Մագդաղենա
ցի՝եւպատմէաշակերտացնեթէետեսնազՏէր,եւ
զայսինչասացցնա:
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ԵՐԳ
ԶկնիԻւղաբերիցԱւետարանին

(Ա ւագ)  Փառք Յարութեան քո, Տէ՛ր. ոչ դադա
րեցայց,Քրիստոս,օրհնելըզքեզզամենայնաւուրս
կենդանութեանիմոյ:

Փառք յարութեան քոյ, Տէ՛ր. ոչ դադարեցայց,
Յիսուս,գովելըզքեզզամենայնաւուրսկենդանու
թեանիմոյ:

Եսոչդադարեցայց,Փըրկի՛չ,փառավորելըզքեզ
զամենայնաւուրսկենդանութեանիմոյ: 

ԵՐԳ
ԱղուհացիԿիւրակէիցն

Զամենայն աւուրըս կենաց իմոց ես ոչ դադա
րեցայցօրհնելըզքեզ,Քրիստոս՝փրկիչդաշխարհի:
(Ե րիցս կրկնեա՛ եւ զ յե տինն բարձր ա սա՛):

Փոխ.Իգիշերիհամբարձէքզձեռըսձերիսըրբու
թիւն,եւօրհնեցէ՛քըզՏէր:

Աստօրհնեցէ՛ք,ամենայնծառայքՏեառն,ըզՏէր
իսըրբութիւն,եւօրհնեցէ՛քըզՏէր:

Գալստեան
 Դասք լուսեղէն զըւարթնոցն ըսպասէին մեծի

գալըստեանընՏեառն:
Եւ երգէին երգ նոր. օրհնեալ է քո սուրբ գա

լուստդ:

Զատկի
 Լուսապայծառհրեշտակն,նստելովիկենսատու

գերեզմանին:Եւաւետէրկանանցն՝յարեաւԱստը
ւած:
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Համբարձման
Համբարձէ՛ք, իշխանք, զդրունս ձեր ի վեր: Եւ

գայմտանէփառօքիփառս:

ԳալստեանՀոգւոյնՍրբոյ
Իջեալ Հոգին յառաքեալսն, եւ հրազինեաց

զընտրեալսնանկէզիսուրբվերնատունն:Եւհան
գեաւնոքօք յազգըսմարդկանզանազան լեզուաց
բաժանմամբ:

Վարդավառի
ՑնծայԹաբորՀերմոնիւ,եւառաքեալքնիՀայ

րականձայնէնթըմրեալք:Եւկենդանեացեւմեռե
լոցՏէրծանուցինըզքեզՄովսէսեւՀեղիաս:

Վերափոխման
Ք րիստոսեկեալիփոխումնԱստուածածնինեւ

սուրբկուսինՄարիամու:Եւզօրքերկնիցընդառա
քեալսնեւսուրբկուսանսնգովէին:

Խաչի
ԱյսօրեկեալկամաւՏէրնիխաչ:Եւտարածեաց

զբազուկսիւրինմա:

Ծննդեան
Հոյլքհոգեղէնքընդհովիւսնքարոզէինիյանբա

նիցմըսուրզԲանընբազմեալ:Եւմոգքնաստեղբն
գուշակեալ՝մատուցինզընծայսընխորհըրդոյ:

Տեառնընդառաջի
 ՔառասնօրեայտըղայեւՏէրնօրինադիրտնօրի

նաբարեկնիտաճարն:ԵւՍիմէոնգգուէրգրկօքն,
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եւյօրինացկապիցլուծումնհայցէրիկեանսաւե
տարանի:

ՔԱՐՈԶ
ԶկնիԻւղաբերիցԱւետարանինեւերգոցն

(Ա շակ.)  Զուարճացեալքս մեծաւ ուրախութեամբ
աւետեօքյարութեանՏեառնմերոյեւՓրկչինՅի
սուսի Քրիստոսի: Որ եղեւ պտուղ եւ անդրանիկ
ամենայնննջեցելոց,խորտակեացզդրունսդժոխոց
եւելոյծզբռնութիւնմահու,եւետյոյսհաստատու
թեանվերստիննորոգմանկենդանութեանամենայն
մարդկան:ԽնդրեսցուքհաւատովիՓրկչէնմերմէ
ՅիսուսէՔրիստոսէ,զիզմեզարժանիարասցէյա
րութեան իւրոյ՝ կերպարանակից առնել զմարմին
խոնարհութեան մերոյ ըստ նմանութեան մարմնոյ
փառաց իւրոց: Վասն զի զայս խոստացաւ. զմեծ
եւ զանճառելի շնորհս պարգեւել սիրելեաց իւրոց
ճշմարիտնԱստուածՅիսուսՔրիստոսՏէրմեր.կե
ցո՛եւողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
Ա մենակացոյց, ճշմարիտ, սուրբ, մեծի Յա

րութեանն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ վայել է
փառք,իշխանութիւնեւպատիւ.այժմեւմիշտեւ
յաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

Սաղմոս Ծ.

(Ա ւագ) Ո ղորմեա՛ինձ,Աստուած,ըստմեծիողոր
մութեանքում,ըստբազումգթութեանքումքա
ւեա՛զանօրէնութիւնսիմ:
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Առաւելլուա՛զիսյանօրէնութենէիմմէ,եւիմե
ղացիմոցսուրբարազիս:

Զանօրէնութիւնսիմեսինձէնգիտեմ,եւմեղքիմ
առաջիիմենյամենայնժամ:

Քեզմիայնմեղայ,Տէր,եւչարառաջիքոարարի:
Որպէսարդարեղիցիսիբանսքո,եւյաղթողի

դատելքեզ:
Անօրէնութեամբ յղացաւ, եւ ի մեղս ծնաւ զիս

մայրիմ:
Դու,Տէ՛ր,զճշմարտութիւնսիրեցեր,զանյայտսեւ

զծածկեալս
իմաստութեամբքովյայտնեցերինձ:
Ցօղեա՛յիսմշտկաւեւսուրբեղէց,լուա՛եւքան

զձիւնսպիտակեղէց:
Լսելի՛արաինձ,Տէ՛ր,զցնծութիւնեւզուրախու

թիւն,եւցնծասցենոսկերքիմտառապեալք:
Դարձո՛զերեսսքոիմեղացիմոց,եւզամենայն

անօրէնութիւնսիմքաւեա՛յինէն:
Սի՛րտսուրբհաստատեայիս,Աստուա՛ծ,եւհո

գի՛ուղիղնորոգեաիփորիիմում:
Մի՛ընկենուրզիս, Տէ՛ր, յերեսացքոցեւզհոգի

քոսուրբմի՛հաներյինէն:
Տո՛ւրինձցնծութիւնփրկութեանքոյ,եւհոգւով

պետութեանքոհաստատեա՛զիս:
Ուսուցիցանօրինացզճանապարհսքոեւամբա

րիշտքառքեզդարձցին:
Փրկեա՛զիսյարենէ,Աստուա՛ծ,Աստուա՛ծփրկու

թեանիմոյ.ցնծասցէլեզուիմյարդարութեանքոմ:
Տէ՛ր,եթէզշրթունսիմբանաս,բերանիմերգեսցէ

զօրհնութիւնսքո:
Թէ կամեցեալ էիր պատարագս մատուցանէաք,

բայցդուընդողջակէզսիսկո՛չհաճեցար:
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Պատարագ Աստուծոյ՝ հոգի խոնարհ, զսիրտ
սուրբեւզհոգիխոնարհԱստուածո՛չարհամարհէ:

Բարի՛արա,Տէ՛ր,կամօքքովքՍիոնի,եւշինես
ցինպարիսպքնԵրուսաղէմի:

Յայնժամհաճեսցիսընդպատարագսարդարու
թեան, յորժամուխտիցպատարագսհանցենիսե
ղանքոզուարակս:

ՓառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ.այժմեւ
միշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

ՈՂՈՐՄԵԱՇԱՐԱԿԱՆՔ

Յարութեան
ԱՁ.

Ո.  Բանդ որ ի Հօրէ իջեալ մարմնացար ի կու
սէն,խաչեցարկամաւՀօրվասընմերզմեղսըսպա
ներ.սուրբԱստըւած,ողորմեա՛մեզ:Որյարարա
ծոցեսանբովանդակելի, իխաչափայտինբեւեռե
լովըզմահկոխեցեր.սուրբԱստըւած,ողոր.:Որի
նախնումընզանկեալնիծառայութիւնմահու,պա
տուական մարմնով եւ արեամբդ քո ազատեցեր.
ՍուրբԱստըւած,ողոր.:

Հրեշտակապետաց
ԴՁ

Ո. ՈրիհրեղէնզօրացերկնիցփառաբանիսԱս
տըւած,որովզերկնայինանապականաստուածային
ըզշնորհսհեղերյորդիսԱդամայ.աղաչանօքսոցա
ողորմեա՛ մեզ, Աստըւած: Երեւելով հողեղինացս
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անհիւթականքնիձեւմարմնոյ, որքեւ ծանուցին
մարգարէիցն ըզխորհուրդ քո գալըստեանդ բազ
մապատիկտեսլեամբօրինակելով.աղաչանօքսոցա
ողոր.:Անճառելիտնօրէնութեանըդքոաւետաբերք
առաքեցան, Գաբրիէլ եւ Միքայէլ, անմարմնական
դասուքնիւրեանցյերկրիսպասաւորելով.աղաչա
նօքսոցաողոր.:

Մարգարէից
ԴՁ

Ո. Որ աւետաւոր քում գալստեանդ առաքե
ցեր յաշխարհըզսուրբմարգարէսն. եւ եկեալխո
նարհութեամբ նոր օրինօք զթերին լըցեր ի գիրս
օրինաց եւ մարգարէից. բարեխօսութեամբ սոցա,
Քրիստոս,ողորմեա՛մեզ:Որկոչեցերմարգարէիւք
յառաջագոյնըզհեթանոսսքեզնոր ժողովուրդ. եւ
ըզդուստըր Սիոնի զեկեղեցի հեթանոսաց հարսըն
սիրելի անմահ փեսային. բարեխօ.: Որ ըզփառըս
տաճարիսզորշինեցերշինողդէիցիվերայվիմին,
բարձրագոյնքանզառաջինն,եւգերազարդվայել
չութեամբ տեսանողքն ծանուցին իմաստիւք Հոգ
ւոյն.բարեխօ.:

Ապաշխարութեան
ԱՁ.

Ո. Հայրբազումողորմ,խոստովանիմառքեզոր
պէսզանառակորդին,թո՛ղինձըզմեղսիմ,եւողոր
մեա՛:Տէ՛ր,որգըթացարիկինընքանանացի,գըթա՛
եւյիսիմեղաւորս,եւողորմեա՛:Տէ՛ր,որդարձու
ցեր ըզմաքսաւորն ի գիտութիւն ճշմարտութեան,
դարձո՛եւզիսզմոլորեալս,եւողորմեա՛:
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Առաքելոց
ԱՁ

 Ո. Տէ՛ր, որ զգըթութիւնըդ քո զառատ հեղեր
յերկնից ի մէջ սըրբոց առաքելոց քոց. աղաչանօք
սոցաողորմեա՛:Որիձեռընսոցասփռեցանշընորհք
ՀոգւոյդՍրբոյընդամենայներկիր.աղաչա.:Որսո
քօքլուսաւորեցերմըկըրտութեամբաւազանինզե
կեղեցիքոսուրբ,աղաչա.:

Ննջեցելոց
ԱՁ.

Ո.  Որստեղծմամբըստպատկերիքո,Տէ՛ր,պա
տուեցեր ըզմեզ. ընկալ եւ այժմ ըզնընջեցեալսն ի
քեզ ուղիղ հաւատով, ըստ մեծի քում ողորմու
թեան: Որ շնորհօք Սուրբ Հոգւոյն լուսաւորեցեր,
յիշատակիյիւրեանցզհոգիսնոցաընկալ,մարդա
սէր,ըստմեծիողոր.:Որքհաղորդեցանմարմնոյեւ
արեանքո,Տէ՛ր,հանգո՛զհոգիսնոցաընդսուրբըս
քո,ՔրիստոսԱստըւած,քանզիգինքսուրբարեան
քոեն:

Մարտիրոսաց
ԱՁ.

Ո.  Ժողովեալքս ի յիշատակ սըրբոց, Քրիստոս,
աղաչեմքըզքեզ.սոցաբարեխօսութեամբողորմեա՛:
Երկրպագեմք առաջի բեմի քո, Քրիստոս, ընկալ
գթութեամբըդզաղաչանըսմեր.սոցաբարե.:Զորս
հոգւովեւմարմնովորպէսզանմարմինանարատի
գալուստքոպահեսցես, մարդասէրՓըրկիչ. սոցա
բարեխօսութեամբողորմեա՛:
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ՔԱՐՈԶ
Զկնիողորմեա-ին

Երկրպագեմքքեզ,ՏէրԱստուածմեր,անցեալքս
ընդերկարութիւնգիշերիս.եւկանխեալքսիտեղ
ւոջխոստովանութեան,մատուցանեմքզառաւօտու
աղօթսմեր:Զքեզ,Տէ՛ր,օրհնեմքեւփառաւորեմք,
եւզքէն,Տէ՛ր,գոհանամք,որարժանիարարերզգի
շերս խաղաղութեամբ անցուցանել եւ հասանիլ ի
ժամ առաւօտուս: Արժանաւորեա՛ զմեզ, Տէ՛ր, ան
ճառ խոստմանց քոց, զոր խոստացար սիրելեաց
քոց, ճշմարիտդ Աստուած՝ Յիսուս Քրիստոս Տէր
մեր.կեցո՛եւողորմեա՛:

 Քահ.  Կեցո՛,Տէր,եւողորմեա՛:
Ողորմեա՛ց մեզ, Տէր Աստուած մեր, ըստ մեծի

ողորմութեանքում,ասասցուքամենեքեանմիաբա
նութեամբ:

ՄԱՂԹԱՆՔ
Յարութեան

Ո ղորմած,գթած,ճշմարիտ,սուրբ,մեծի  Քրիս
տոսիԱստուծոյմերոյվայելէփառք,իշխանութիւն
եւպատիւ.այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.
ամէն:

ՄԱՂԹԱՆՔ
Պահոց

Ո ղորմութեամբ եւ գթութեամբ քով, լո՛ւր մեզ,
Տէ՛ր,եւողորմեա՛,ներեա՛,քաւեա՛եւթո՛ղզմեղս
մեր: Արժանաւորեա՛ գոհութեամբ փառաւորել
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զՀայրեւզՈրդիեւզՍուրբՀոգիդ,այժմեւմիշտեւ
յաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

ՄԱՂԹԱՆՔ
Մարտիրոսաց

 Բարեխօսութեամբեւաղօթիւքսրբոցմարտիրո
սացն(այս ա նուն)՝որոցայսօրէյիշատակ,եւամենայն
սրբոց քոց լո՛ւր մեզ, Տէ՛ր եւ ողորմեա՛, ներեա՛,
քաւեա՛եւթողզմեղսմեր.արժանաւորեա՛գոհու
թեամբ փառաւորել զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ
Հոգիդ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից.
ամէն:

ԱԼԷԼՈՒԻԱ

Ալէլուիա,ալէլուիա.
(Աշակ.) Օրհնեցէ՛քզՏէրյերկնից,օրհնեցէ՛քզնա

իբարձանց:
Օրհնեցէ՛քզնաամենայնհրեշտակքնորա,օրհնե

ցէ՛քզնաամենայնզօրութիւնքնորա:
Օրհնեցէ՛ք զնա արեգակն եւ լուսին, օրհնեցէ՛ք

զնաամենայնաստեղքեւլոյսք:
Օրհնեցէ՛քզնաերկինքերկնից,եւջուրք,որքի

վերոյքանզերկինս,օրհնեցէ՛քզանունՏեառն:
Զիասաց՝եւեղեն,հրամայեաց՝եւհաստատեցան:
Կացոյցզնայաւիտեանսյաւիտենից.սահմանեդ,

եւո՛չանցանեն:
Օհնեցէ՛ք զՏէր յերկրէ, վիշապք եւ ամենայն

խորք:
Հուրեւկարկուտ,ձիւնեւսառն,հողմեւմրրիկ,
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որքառնէքզբաննորա:
Լերինքեւամենայնբարձունք,ծառքպտղաբերք

եւամենայնմայրք:
Գազանք եւ ամենայն անասունք, սողունք եւ

ամենայնթռչունքթեւաւորք:
Թագաւորքերկրիեւզօրքիւրեանց,իշխանքեւ

ամենայնդատաւորքերկրի:
Երիտասարդքեւկուսանք,ծերքեւտղայք՝օրհ

նեցէ՛քզանունՏեառն:
Բարձրացաւ անուն նորա միայն, խոստովանու

թիւննմայերկինսեւյերկրի:
Բարձր առնէ Տէր զեղջիւր ժողովրդեան իւրոյ,

օրհնութիւննմա յամենայնսրբոցնորա, յորդւոցն
Իսրայելիժողովոյն,որմերձէառՏէր:

Սաղմոս ՃԽԹ.

Օրհնեցէ՛քզՏէր.օրհնութիւնինոր,օրհնութիւն
նմայեկեղեցիսսրբոց:

ՈւրախասցիԻսրայէլյարարիչիւր,որդիքՍիոնի
ցնծասցենիթագաւորնիւրեանց:

Օրհնեսցեն զանուն նորա օրհնութեամբ սաղմո
սիւքեւօրհնութեամբսաղմոսերգեսցեննմա:

ՀաճիՏէրընդժողովուրդսիւրսուրբ,եւբարձր
առնէզհեզսիփրկութեան:

Պարծեսցինսուրբքնփառօքեւցնծասցենիհան
գիստիւրեանց,եւբարձրարասցենզԱստուածբե
րանովքիւրեանց:

Սուր երկսայրի ետ ի ձեռս նոցա, առնուլ զհա
տուցումնիհեթանոսաց,իյանդիմանութիւնամե
նայնժողովրդոց:

Ի կապել զթագաւորս նոցա կապանօք, զզօրա
վարսնոցաձեռնակապօքերկաթեօք:
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Առնելնոցադատաստանըստգրոցեւփառքայս
ենամենայնսրբոցնորա:

Օրհնեցէ՛քզԱստուածիսրբութեաննորա,օրհ
նեցէ՛քզնաիհաստատութեան,իզօրութեաննորա:

Օրհնեցէ՛ք զնա ի զօրութեան նորա, օրհնեցէ՛ք
զնաիբազումմեծութեաննորա:

Օրհնեցէ՛ք զնա ի ձայն օրհնութեան, օրհնեցէ՛ք
զնասաղմոսիւքեւօրհնութեամբ:

Օրհնեցէ՛քզնացնծութեամբ,գովեցէ՛քզնաու
րախութեամբ:

Օրհնեցէ՛քզնաիբանսքաղցր,գովեցէ՛քզնաի
բարբառլռելի:

Օրհնեցէ՛քզնաիձայնգոհութեան,ամենայնհո
գիքօրհնեցէ՛քզՏէր:

ՓառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ.այժմեւ
միշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

ՇԱՐԱԿԱՆՔ
Տէրյերկնից

Յարութեան
ԱՁ.

Տ. Ընդ լուսանայ միաշաբաթին կանխեցին կա
նայքնիգերեզմանն,իխընկելզանապականմար
մինն:Եւգտինըզվէմընբարձեալիդրանցգերեզմա
նին,եւլըւեալբարբառիհրէշտակէն,եթէյարեաւ
Քրիստոս եւ խափանեաց ըզմահ: Եւ հանդիպեալ
քո,Տէ՛ր,առաքելոցնեւտըւեալողջոյնկենդանա
րար,առաքեցերզնոսաիփըրկութիւնտիեզերաց:
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Հրեշտակապետաց
ԴՁ.

Տ. Անմահարքայինանարուեստաթոռք,բազմա
չեայքերովբէք,սըրբասացձայնիւսրովբէք,առա
ջինյերկինսքահանայապետք.բարեխօսլերուքառ
Տէրվասնեկեղեցւոյ: Բարձրելոյնփառացբարձող
տէրութիւնք,անյաղթելիզօրութիւնք,վեհագոյնիշ
խանութիւնք, երկրորդին դասու քահանայապետք.
բարե.:Գերագոյնէինպետութիւնքվերին,հրեշտա
կապետքերկնաւորք,հրեշտակացզինուորութիւնք,
ձեզհամաձայնեալերգեմքըզփառսիբարձունս:

Մարգարէից
ԴՁ.

Տ. Այսօր ժողովուրդք որք ի հեթանոսաց, հրա
ւիրեալք յառաջագոյն մարգարէիւք, գալ առ Աս
տուածնԱբրահամույերկըրպագութիւն.օրհնեցէ՛ք
ըզՏէր յերկինս ընդ երկնաւորացն: Այսօր որդիք
դստերվերինՍիոնի,շինեալքիվերայհիմանառա
քելոցեւմարգարէից.որքեւըմպէքզառատաբուղխ
վըտակհոգւոյնիյաղբերացնԻսրայելիյեկեղեցիս
սըրբոցօրհնեցէ՛քըզՏէրյօրհնութիւնինոր:Այսօր
վերինզօրացընհամաձայնեալ,դասքնահապետաց
եւմարգարէիցերգենԱստուծոյզերգըսհոգեւորս.
իյիշատակիսոցաերգեմքեւմեքըզփառսիբար
ձունս:

Ապաշխարութեան
ԱՁ.

Տ.  Տէ՛ր, որ ի վերայ քերովբէից փառաբանիս,
քաղցրութեամբ խոնարհեալ ընկալ զաղաչանըս
մեր:Տէ՛ր,որշնորհեցերողորմութիւնազգիմարդ
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կան,քաղց.:Տէ՛ր,որուսուցերմեզյամենայնժամ
փառըստալանուանըդքումսըրբոյ.քաղց.:

Առաքելոց
ԱՁ.

Տ. Որքիսկըզբանէպատուեալեղենիսէրբոլո
րիցՀօր,առաքելականկոչմամբզտիեզերսհրաւի
րեցինյուսովհասանելմասին.վարդապետութեամբ
սոցաամենեքեանօրհնեսցուքըզՏէ՛ր:Որքականա
տեսքեւսպասաւորքեղենմարմնացելոյԲանինգեր
իվերոյանմարմնոցդասուցնհանդիպելովշնորհի.
վարդա.: Որոց դատողական աթոռ ահեղ ատենին
հանդերձեալ մընայ, կատարել ի մեզ դատաստան
ըստ գրեալսն, առ սոսա անկցուք զըղջացեալ ան
ձամբպաղատելով,հաշտեցուցանելսոքօքընդմեզ
զահաւորզդատաւորն:

Առաքելոց
ԱՁ.

Տ. Ա ռաքեալքԱստուծոյսիւնքհաւատոյկաթու
ղիկէ եկեղեցւոյ, Քրիստոսի Աստուծոյ երկնաւոր
վարդապետին աշակերտք. բարեխօսեցէ՛ք շնորհել
զխաղաղութիւն ամենայն աշխարհի: Բարեկամք
Քրիստոսիեւհազարապետքաստուածայինխորհր
դոցն,ընդունողքըզԲանընկենացեւ լուսաւորիչք
տիեզերաց. բարեխօսեցէք շնորհել զխա.: Դատա
ւորքահեղատենինեւդատապարտողքըզՔրիստոս
ոչխոստովանողաց,աղաչեմքըզձեզ.բարեխօսեցէք
շնորհելզխաղաղութիւնամենայնաշխարհի:

1£  ԺԱՄԱԳԻՐՔ 2016
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Ննջեցելոց
ԱՁ.

Տ.  ՔեզվայելէԱստուածօրհնութիւն,որյարու
թիւնդ ես ձայնիւ յաւիտենից ննջեցելոցն. թագա
ւորեւիշխան,վերօրհնեմքըզքե՛զ:Իմիւսանգամ
գալըստեանընքո,Քրիստո՛ս,փառացթագաւոր,ի
ձայն փողոյ նորոգին հոգիք նընջեցելոցն եւ յառ
նենիմեռելոցանապականմարմնով:Վասնորոյեւ
մեքզքեզաղաչեմըք,Հա՛յրերկնաւոր,դասաւորեա՛
զնընջեցեալսընմերիվերինըդքոԵրուսաղէմ,իժո
ղովսանդրանկացգրելոցիյերկինս:

Ննջեցելոց
ԱՁ.

Տ. Ձայնարկեալկենարարինաստուածայինբար
բառովն,ասէ,եկա՛յքօրհնեալըքՀօրիմոյ,ժառան
գեցէ՛քպատրաստեալձեզըզկեանսնիհանդերձեալ
երկրին:Ընդառաջելանելքեզհաւատովիյօդըս
վերինս, աստուածազգեաց լուսով պայծառացեալ
ի դասս անմարմնոցն, ի լըսել ըզձայն երանաւէտ
կոչմանն: Ընդ աջմէ քումմէ կացո՛ ընդ իմաստուն
սուրբկուսանսն,իլուսեղէնառագաստինպայծա
ռացեալիդասսանմարմնոցն, իժողովսանդրան
կացիյերկինս:

Մարտիրոսաց
ԱՁ.

Տ.  Ժողովեալքս ի յիշատակ սըրբոց մարտիրո
սացըն, միաբանութեամբ երգելով օրհնութիւն ի
բարձունս երկնաւոր Թագաւորիդ: Քանզի հեղ
մամբարեանսոցապարտեցաւթըշնամինեւմեծա
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րեալպարծիՍիոներգելով.օրհ.:Դասակցելոցնընդ
զօրըսվերինզըւարթնոցնյիշատակաւբերկրեալ,ի
սրբութիւնսոցաերգեսցուք.օրհ.:

Մարտիրոսաց
ԱՁ.

Տ. Որքըզհանդէսնահատակութեանառբըռնա
ւորսըն ցուցին, եւ յաղթեցին հաւատով, երրեակ
լուսոյն եղեն մեզ առիթ, աղաչանօք սոցա կեցո՛
ըզմեզ: Որք զխաւար կռապաշտութեանցն վանեալ
հերքեցինեւկանգնեցինմեզնըշան յաղթողընդ
դէմ թըշնամւոյն. աղաչա.: Եւ հրաշափառ ճգնու
թեամբպատերազմեալքիյերկրի,վերհամբարձեալք
երկնայնոցդասուցնեղեներգակից.աղաչա.:

ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆԱՌԱՒՕՏՈՒ

Զկ նի  Տէր յերկ նի ցին ա սի  Օրհնութիւն  առաւօտու ասա
ցեալ  Յան մարմ ոց, այլ եւ ի  Կոս տանդ նու պոլ սոյ սրբոյ ժո
ղո վոյն ՃԾ. հայ րա պե տացն:

(Ա շակ.)Փա՜ռքիբարձունսԱստուծոյ,եւյերկիր
խաղաղութիւն, ի մարդիկ հաճութիւն: Եւ օրհնու
թիւնքեզիբարձունս,օրհնեալես,ՏէրԱստուած
մեր,օրհնեմքըզքեզեւգովեմքըզքեզ:Խոստովա
նիմք, Տէ՛ր,ըզքեզեւերկիր պագանեմքքեզ,փա
ռաւորեմքըզքեզ,գոհանամքՏէրըզքէնվասընմե
ծի փառաց քոց: Տէր թագաւոր սուրբդ երկնային,
Աստուած եւ Հայր ամենակալ: Տէր եւ Որդի Հօր
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միածինՅիսուսՔրիստոսեւսուրբՈրդի:ՏէրԱս
տըւած, Գառն Աստուծոյ եւ Որդի Հօր, որ առեր
զմերս ի կուսէն: Ողորմեցար, բարձեր ըզմեղս աշ
խարհի. եւ արդ ընկա՛լ զաղաչանըս մեր: Սուրբդ
որնըստիսընդաջմէՀօր,ողորմեա՛ցմեզ:Զիդու
միայնսուրբ,դումիայնբարձրեալես,դումիայն
ՏէրմերՅիսուսՔրիստոս:ՏէրեւՀոգիդսուրբոր
իփառսԱստուածընդՀօր.ամէն:

Եւյամենայնժամօրհնեմքըզքեզ,Տէր,եւգովեմք
զանունսուրբքոյաւիտեանեւյաւիտեանսյաւի
տենից:Արժանիարա՛, Տէ՛ր,զօրսզայսխաղաղու
թեամբ, եւառանցմեղացպահեա՛զմեզ:Օրհնեալ
ես,ՏէրԱստուածհարցնմերոց.գովեալեւփառա
ւորեալէանունսուրբքոյաւիտեանս.ամէն:

Օրհնեալ Տէր, ուսո՛ ինձ զարդարութիւնս քո
(ե րիցս կրկնեա՛): Տէր ապաւէն եղեր մեր յազգէ յազգ:
Եսաղաչեմ,Տէ՛ր,ողորմեա՛ինձեւբժշկեա՛զանձն
իմ,եսմեղայքեզ:Ցո՛յցմեզՏէրզողորմութիւնըս
քո,եւզփրկութիւնըսքոտո՛ւրմեզ:Տէ՛ր,ողորմու
թիւնքոյաւիտեան,ըզգործըսձեռացքոցմի՛ան
տես առներ: Տէ՛ր իմ, ըզքեզ ապաւէն ինձ արարի.
ուսո՛ինձառնելըզկամսքո,զիդուեսԱստուած
իմ:Իքէնէ,Տէ՛ր,աղբիւրկենդանութեան.եւլու
սովերեսացքոցտեսանեմքըզլոյս:Ծագեա՛զողոր
մութիւնըսքո,որքճանաչենըզքեզ,Տէր:

ՄԱՂԹԱՆՔ
Փառք,պատիւեւերկրպագութիւնիբարձունս

ՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ.այժմեւմիշտեւ
յաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:
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ԱռաւօտուԵրգՅարութեանկարգաւ
ԸՍՏՈՒԹՁԱՅՆԻՑ

ԶկնիասելոյՓառք ի  Բար ձունս

ԱՁ. ԱԿ.

(Ա ւագ)ԶյարութիւնզՓրկչինօրհնեսցուք,զՓրկ
չինմերոյօրհնեսցուքզյարութիւն:

ՅարեաւԱստուած,եւցրուեցանամենայնթըշնա
միքնորա:

ԲՁ. ԲԿ.

ԶյարութիւնզՓրկչինօրհնեսցուք.զՓրկչինմե
րոյօրհնեսցուքզյարութիւն:

Զյարուցեալն ըզՔրիստոս օրհնեսցուք. եւ զյա
րութիւննորափառաւորեսցուք:

ԳՁ. ԳԿ.

Զ յարութիւնզՓրկչինօրհնեսցուք.զՓրկչինմե
րոյօրհնեսցուքզյարութիւն:

Որելնիբարձունսեւգերեացզգերութիւն.էառ
աւար,բաշխեացպարգեւսեւետորդւոցմարդկան:

ԴՁ. ԴԿ.

Զ յարութիւնզՓրկչինօրհնեսցուք.զՓրկչինմե
րոյօրհնեսցուքզյարութիւն:

Որ համբերեաց խաչի եւ եդաւ ի նորափոր վի
միեւաստուածայինյարութեամբնըզմահացեալսըն
վերաբերեացիկեանս:
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ՀամբարձմաննՔրիստոսի
Զ յարութիւնզՓրկչինօրհնեսցուք,զՓրկչինմե

րոյօրհնեսցուքզյարութիւն:
ՀամբարձաւԱստուածօրհնութեամբ.եւՏէ՛րմեր

ձայնիւփողոյ:

ՀոգւոյնՍրբոյԳալստեան
Զ գալուստՀոգւոյնօրհնեսցուք,զՀոգւոյնՍըր

բոյօրհնեսցուքզգալուստ:
Յեկեղեցիս բարեբանեցէ՛ք զԱստըւած եւ զՏէր

յաղբերացնԻսրայելի:

ԱՌԱՒՕՏՈՒԵՐԳՔ
ԱՂՈՒՀԱՑԻՑԵՒԱՅԼՈՑԱՒՈՒՐՑՊԱՀՈՑ

Երկու շաբ թի

 Լո՛յստուր,Տէ՛ր,աչացիմոց,զիմիերբէքննջե
ցիցիմահ:

Մի՛ ասասցէ թշնամին, թէ յաղթեցի նըմա, կամ
նեղիչքիմցնծասցենթէեսսասանեցայց:

Երեք շաբ թի

Իքէնէ,Տէր,աղբիւրկենաց,եւլուսովերեսաց
քոցտեսանեմքըզլոյս:

Ծագեա՛զողորմութիւնսքոորքճանաչենըզքեզ.
զարդարութիւնսքո,ոյքուղիղենսըրտիւք:

 Չո րեք շաբ թի

Ես ասացի, Տէր, ողորմեա՛ ինձ. բժշկեա՛ զանձն
իմ,եսմեղայքեզ:
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Երանիորխորհիզաղքատնեւըզտընանկն.յա
ւուրչարիփրկէըզնաՏէր:

 Հինգ շաբ թի

Եսառքեզ,Տէ՛ր,աղաղակեցի,առաւօտուաղօթք
իմժամանեսցենառքեզ:

Ընդէ՞ր,Տէ՛ր,մերժեսզանձնիմ,կամդարձուցա
նեսզերեսսքոյինէն:

Ուր բաթ

Մտցենաղօթքիմառաջիքո,Տէ՛ր,խոնարհեսցի
ունկնքոիխընդրուածսիմ:

ՏէրԱստուածփրկութեանիմոյ,իտուէկարդացի
եւգիշերիառաջիքո:

ՂազարուՅարութեան
 Տէ՛ր,հաներիդըժոխոցզանձնիմ,փրկեցերզիս

յայնցանէ,որքիջանենիգուբ:
Բարձրառնեմըզքեզ,Տէ՛ր,զիընկալարզիս,եւ

ոչուրախարարերզթշնամինիմյիս:

Ծաղկազարդի
ԱյսօրմըտանէթագաւորնմերՔրիստոսի յԵ

րուսաղէմնորքաղաքԴաւթի:
ԸնդառաջելինծերքնոստովքձիթենեօքեւզԱս

տուածորդինփառաւորէին:

ԱւագԵրկուշաբթի
Իսկզբանէ,Տէ՛ր,զերկիրհաստատեցեր.եւգործք

ձեռացքոցերկինքեն:
Նոքակորընչին,եւդուկասեւմնասյաւիտեան:

ԱւագԵրեքշաբթի
 Տարցին թագաւորի կուսանք ըզհետ նորա, եւ

զընկերըսնորատարցիննըմա:
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Ածցինցնծութեամբեւուրախութեամբ,եւտար
ցինիտաճարթագաւորի:

ԱւագՉորեքշաբթի
Խորհեցանեւխօսեցանզչարութիւն,եւզապի

րատութիւնիբարձունսխորհեցան:
Եդինյերկինսզբերանսիւրեանց,եւզլեզուսիւ

րեանցածէինզերկրաւ:

ԱւագՀինգշաբթի
Որսացան զանձն արդարոյ, եւ զարիւն ամբիծ

պարտաւորառնէին:
ԵղեւՏէրապաւէնիմ,Աստուածօգնականյուսոյ

իմոյ:

ԱւագՈւրբաթ
 Մատնեցայ եւ ոչ ելանէի, աչք իմ տկարացան

յաղքատութենէ:
Սաղմ. Աղաղակեցի առ Տէրն զօրհանապազ, եւ

համբարձիառքեզըզձեռսիմ:
Կց. Փոխանակսիրոյ իմոյմատնէինզիս,այլ ես

յաղոթսկայի:
 Փոխ. Աստուած օրհնության իմոյ, մի լռեր, զի

բերան մեղաւորի, բերան նենգաւորի բացաւ ի
վերայիմ:
 

Զփոխն լման ասա Սաղմ. ՃԸ.

ԱւագՇաբաթ
Ե դին զիս ի գբի ներքնումն, ի խաւարի եւ ի

ստուերըսմահու:
Յիսհաստատեցաւսրտմըտութիւնքո.զամենայն

ըզբօսանըսքոածերիվերայիմ:
Կց. Եդինզիսիգբիներքնու:
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Փոխ. Տէր Աստուած փրկութեան իմոյ, ի տուէ
կարդացիեւիգիշերիառաջիքոյ:

Զփոխն լման ասա Սաղմ. ՁԷ

 Մահուան
 Դարձանձնիմիհանգիստքո,զիՏէրկոչեաց

զքեզ:
 Փոխ.  ՍիրեցիզիլուիցէՏէրզձայնաղօթիցիմոց,

զիխոնարհեցոյցզունկնիւրաւիս.եւեսյաւուրս
իմկարդացիառնա:

Զփոխն եւս լման ա սաս ցես Սաղմ. ՃԺԴ.

Եկեղեցւոյ
Տանքումվայելէսրբութիւն,Տէ՛ր,ընդերկայն

աւուրս:
Տէրթագաւորեացվայելչութիւնզգեցաւ,զգեցաւ

Տէրզօրութիւնընդմէջիւրէած:

 ՏապանակիեւՎերափոխման
Ա րի, Տէր, ի հանգիստ քո, դու եւ տապանակ

կտակիսրբութեանքո:
Յիշեա՛,Տէ՛ր,ըզԴաւիթեւզամենայնհեզութիւն

նորա:

 Վարդավառի
 Քո են երկինք եւ քո է երկիր. զաշխարհս լրիւ

դուհաստատեցեր:
Զհիւսիսեւզհարաւդուարարեր.ԹաբորեւՀեր

մոնյանունքոցնծասցեն:
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ԱւետեացեւԾննդեանԱստուածածնի 
եւայլտօնից

Իջցէ որպէս զանձրեւ ի վերայ գեղման, որպէս
ցօղզիցօղէյերկիր:

Աստուածզիրաւունսքոարքայիտո՛ւր.եւզար
դարութիւնըսքոորդւոյթագաւորի:

Խաչի
Ե տուր երկիւղածաց քոց նըշան, զի ապրեսցին

յերեսացաղեղան:
Որպէսփըրկեցանսիրելիքքո.կեցո՛աջովքովեւ

լո՛ւրմեզ:

Հրեշտակապետաց
Օրհնեցէ՛ք ըզՏէր յերկինս, օրհնեցէ՛ք զնա ի

բարձունս:
Օրհնեցէ՛քզնաամենայնհրեշտակքնորա,օրհնե

ցէ՛քըզնաամենայնզօրհնութիւնքնորա:

Առաքելոց
Ոչենբանքեւոչենխօսք,որոցոչլըսինձայնք

նոցա:
Ընդամենայներկիրելբարբառնոցա,եւմիշտի

ծագսաշխարհիենխօսքնոցա:

Մարգարէից
Ոչենբանքեւոչենխօսք,որոցոչլըսինձայնք

նոցա:
Յեկեղեցիսբարեբանեցէ՛քզԱստուած,եւըզՏէր

յաղբերացնԻսրայելի:

Հայրապետաց
 Քահանայք քո զգեցցին զարդարութիւն, եւ

սուրբքքոցընծալովցընծասցեն:
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Յիշեա՛,Տէ՛ր,ըզԴաւիթ,եւզամենայնհեզութիւն
նորա:

 Մարտիրոսաց
 Պարծեսցին սուրբքըն փառօք եւ ցնծասցեն ի

հանգիստիւրեանց:
Օրհնեցէ՛ք զՏէր յօրհնութիւն նոր, օրհնութիւն

նմայեկեղեցիսսըրբոց:

Ս.ՍտեփաննոսիեւՍ.Հռիփսիմեայ
Առաքեա՛,Տէ՛ր,ըզլոյսքոեւըզճշմարտութիւնըս

քո.ցոյցմեզ,Տէ՛ր,զողորմութիւն,եւքոծառայիցս
լե՛րօգնական,բարեխօսութեամբսրբոցմարտիրո
սացն,որոցայսօրէյիշատակ:

Զիսոքօքառաջնորդեալելցուքի լեառնսուրբ
եւյարկըսքո.մտիցառաջիսեղանոյԱստուծոյառ
Աստուած,որուրախառնէզամանկութիւնիմ.ցոյց
մեզ,Տէր,զողոր.:

ՅայտնութեանեւՏեառընդառաջի
Ա րեգակնարդարութեանայսօրյայտնեցարազ

գիմարդկան,մարդեղեալսըրբեցերըզջուրսվերած
նեալըզմեզմըկըրտութեամբընՍրբոյՀոգւոյն:

Ի վայելչութիւն փառաց սրբութեան քոյ, յար
գանդէյառաջքանզարուսեակծնայըզքեզ,մարդ
եղեալ:
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ՔԱՐՈԶ
 Կիւրակամտից,ԿիւրակէիցեւՅինանց

(Ա շակ.)Ասասցուքամենեքեանմիաբանութեամբ.
Տէր,ողորմեա:

Տէր,ողորմեա՛:
Վասնխաղաղութեանամենայնաշխարհիեւհաս

տատութեանսրբոյեկեղեցւոյ`զՏէրաղաչեսցուք:
Վասնամենայնսուրբեւուղղափառեպիսկոպո

սաց՝զՏէրաղաչեսցուք:
Վասնհայրապետինմերոյտեառն(այս անուն)կե

նաց եւ փրկութեան հոգւոյ նորին՝ զՏէր աղաչես
ցուք:

Վասն վարդապետաց, քահանայից, սարկաւա
գաց,դպրացեւամենայնուխտիմանկանցեկեղեց
ւոյ՝զՏէրաղաչեսցուք:

Վասնբարեպաշտթագաւորացեւաստուածասէր
իշխանաց,զօրավարացեւզօրացնոցին՝զՏէրաղա
չեսցուք:

Վասն զի Տէրն ամենակալ հնազանդեցուսցէ
առաջի նոցա զամենայն պատերազմունս թշնա
մեաց`զՏէրաղաչեսցուք:

Յաղագս հարց եւ եղբարց մերոց, որք ի գերու
թեանենեւիչարծառայութեան`զՏէրաղաչեսցուք:

Յաղագս ճանապարհորդաց եւ նաւորդաց` խա
ղաղութեամբ հասանիլ ի նաւահանգիստն բարու
թեան`զՏէրաղաչեսցուք:

Յաղագսհիւանդացեւամենայնվշտացելոցփու
թապէսառողջութեան`զՏէրաղաչեսցուք:

Յաղագս բարեխառնութեան օդոց, անձրեւաց
քաղցրութեան եւ պտղոց առատութեան` զՏէր
աղաչեսցուք:
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Յաղագս ուխտաւորաց եւ պտղաբերից ի սուրբ
եկեղեցիԱստուծոյ`զՏէրաղաչեսցուք:

Եւ յաղագսայնոցիկ,որքմատնեալքենիձեռս
անօրինաց վասն անուանն Քրիստոսի` զՏէր աղա
չեսցուք:

Ազատեա՛,Տէ՛ր,եւողորմեա՛:
Յաղագսհոգւոցնհանգուցելոց,որքճշմարիտեւ

ուղիղհաւատովիՔրիստոսննջեցին`զՏէրաղա
չեսցուք:

Յիշեա՛,Տէ՛ր,եւողորմեա՛:
Յաղագս փրկելոյ զմեզ Տեառն Աստուծոյ` յերե

ւելիեւյաներեւոյթթշնամւոյն.զՏէրաղաչեսցուք:
Տէ՛ր,ողորմեա՛:

ՄԱՂԹԱՆՔ
 ԲարեխօսունիմքսուրբզՄարիամզԱստուածա

ծինն՝զփառաւորեալեւօրհնեալմիշտսուրբկոյսն,
սուրբ զՅովհաննէս Մկրտիչն, սուրբ զՍտեփանոս
նախավկայն, սուրբ զառաքեալսն եւ զմարգարէսն,
զարիեւզյաղթողսուրբզվկայսն:Եւզմեծխոստո
վանողնՔրիստոսի,զպատուականհայրապետնմեր,
զսուրբն Գրիգոր Լուսաւորիչն Հայաստանեայցս
աշխարհի:

Յիշեսջիքեւզամենայնսուրբս, եւնոքօքզՏէր
աղաչեսցուք:

Յիշեա՛,Տէ՛ր,եւողորմեա՛:
Զառաւօտսլուսոյեւզառաջիկայօրսխաղաղու

թեամբանցուցանել՝հաւատովիՏեառնէխնդրես
ցուք:

Զհրեշտակ խաղաղութեան պահապան անձանց
մերոցիՏեառնէխնդրեսցուք:
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Զքաւութիւնեւզթողութիւնյանցանացմերոցի
Տեառնէխնդրեսցուք:

Զսրբոյխաչինմեծեւկարողզօրութիւննյօգնու
թիւնանձանցմերոցիՏեառնէխնդրեսցուք:

Եւեւսմիաբանվասնճշմարիտեւսուրբհաւա
տոյսմերոյզՏէրաղաչեսցուք:

Զանձինս մեր եւ զմիմեանս Տեառն Աստուծոյ
ամենակալինյանձնարասցուք:

Ողորմեա՛ց մեզ, Տէր Աստուած մեր, ըստ մեծի
ողորմութեանքում,ասասցուքամենեքեանմիաբա
նութեամբ:

Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողորմեա՛:

ՔԱՐՈԶ
ԻսրբոյնԳրիգորէԼուսաւորչէնմերմէասացեալ

վասնսրբոցՀռիփսիմեանց.այլեւվասնառաքելոցեւ
մարգարէից.

Աստուած մեծ, հըզօր եւ փառաւորեալ, լուսա
ւորիչսրբոցեւիսուրբսհանգուցեալ,զճգնութիւն
սրբոցառաքելոցնբարեխօսունիմքառքեզ.աղա
չեմք:

Լո՛ւր,Տէ՛ր,եւողորմեա՛:
Որանդադա՛րօրհնաբանիսիդասուցհոգեղինաց

երկնաւորզուարթնոցն,արժանաւորեա՛ ըզմեզու
ղիղփառատրութեամբընդսուրբըսքո,երկրպագել
մեծիեւահաւորտէրութեանըդքոյ.աղաչեմք:

Օրհնեմք ըզքեզ միաբան սիրով ի յիշատակըս
վկայիցքոց,որքհետեւողքեղենլուսազարդճանա
պարհացքոցՏէ՛ր,որվասնմերյանձնառերզչար
չարանսխաչիեւմահու.աղաչեմք:
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Կատարիչք հաճոյից կամաց աստուածութեանդ
քո, զանձինս իւրեանց պատարագեցին ի վկայու
թիւնճշմարիտսիրոյքո.եւբուրեցինզհոտանուշից
տէրութեանըդքոյ.աղաչեմք:

Սրբեցին զանձինս իւրեանց տաճար անուանըդ
քումսրբոյ.մաքրեալքըզմիտսեւըզխորհուրդսիւ
րեանցերկիւղիւըդքովսըրբով.եւդասակիցքեղեն
հոգեղինացերկնաւորզուարթնոցն.աղաչեմք:

Բարեխօսութեամբ սրբուհւոյ Աստուածածնին,
եւ Յովհաննու Կարապետին, սրբոյն Ստեփանոսի
նախավկային,եւսրբոցառաքելոց,մարգարէիցեւ
մարտիրոսաց,եւսրբոյնԳրիգորիմերոյԼուսաւոր
չին: Բարեխօսութեամբ եւ աղօթիւք սրբոցն (այս
անուն)որոցայսօրէյիշատակ:Եւամենայնսրբոց
քոց,Տէր,որքմիացանիսէրաստուածութեանդքո,
յիշեա՛զհոգիսննջեցելոցմերոցեւա՛յցարաիքում
գալըստեանդ.աղաչեմք:

Յիշեա՛,Տէ՛ր,եւողորմեա՛:
Եւեւսառաւելզյորդորումնսիրոյեւըզգործըս

բարեացպարգեւելմեզխնդրեմք:
Տո՛ւրմեզ,ՏէրԱստըւած:
Զանձինս մեր եւ ըզմիմեանս Տեառն Աստուծոյ

ամենակալինյանձնարասցուք:
ՔեզՏեառնդյանձնեղիցուք:
Ողորմեաց մեզ, Տէր Աստուած մեր, ըստ մեծի

ողորմութեան քում, ասասցուք ամենեքեան
միաբանութեամբ:

Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, լո՛ւր, Տէ՛ր, եւ
ողորմեա՛:
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 ՀայրապետացեւՎարդապետաց
Ա ռաջնորդքեղենմեզուղիղգնացիւքիշաւիղս

արքայութեան երկնից, մեծապայծառ ջահիւ, հա
ւատով եւ սիրովն իւրեանց, ծագեցին ըզլոյս աս
տուածգիտութեանիսիրտըսմեր.աղաչեմք:

Պահպանութեամբ խորհրդոց, բանից եւ գործոց
մերոց,սրբութեամբփառաւորելզամենասուրբզԵր
րորդութիւն, ըզՀայրեւզՈրդիեւըզսուրբ Հոգին
յաւիտեանսամէն.աղաչեմք:

Աղաչանօք սրբոց մարտիրոսացըն, Տէ՛ր, որք
ճգնեցան վասն անուանըդ քում սրբոյ, նայեա՛ց
յերկրպագութիւն ժողովելոցս, եւ շնորհեա՛ մեղաց
զթողութիւն. եւ հան մասն եւ բաժին ընդ սուրբս
ամենայն.աղաչեմք:

Աղաչանօքսրբոցհայրապետացն,Տէր,որքզան
ձինս իւրեանց տաճար մաքրեցին Հոգւոյդ քում
սրբոյ,պարգեւեա՛յերկրիմերումըզքաղցրախառն
օդեւզուարճալիըզբոյս,առիլցումնլինիլամե
նայնհարկաւորպիտոյիցմերոց.աղաչեմք:

Բարեխօսութեամբ սրբուհւոյ Աստուածածնին,
եւ Յովհաննու Կարապետին, սրբոյն Ստեփանոսի
նախավկային,եւսրբոցառաքելոց,մարգարէիցեւ
մարտիրոսաց, եւ սրբոյն Գրիգորի մերոյ Լուսա
ւորչին:Բարեխօսութեամբեւաղօթիւքսրբոցն(այս 
ա նուն) որոց այսօր է յիշատակ: Եւ ամենայն սրբոց
քոց,Տէ՛ր,որքմիացանիսէրաստուածութեանդքո,
յիշեա՛զհոգիսննջեցելոցմերոցեւա՛յցարա՛իքում
գալստեանդ.աղաչեմք:

Եւ եւս առաւել զյորդորումն սիրոյ եւ զգործս
բարեացպարգեւելմեզխնդրեմք:Զանձինս:Ողոր
մեացզմեզ:
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ՄարտիրոսացեւՃգնաւորաց
Զճգնութիւնսրբոցմարտիրոսացընբարեխօսու

նիմքառբարերարՈրդիդԱստուծոյ,զիշնորհեսցես
աշխարհիզանշարժըզխաղաղութիւն,եւպահեսցես
հաստատունսուրբզեկեղեցի,հաստատեալիվերայ
հիմանառաքելոցեւմարգարէից.աղաչեմք:

Լո՛ւր,Տէ՛ր,եւողորմեա՛:
Զճգնութիւնսրբոցմարտիրոսացնբարեխօսու

նիմքառբարերարՈրդիդԱստուծոյ,զիխաղաղաս
ցին խռովութիւնք, դադարեսցին յարձակմունըք
թըշնամեաց.տնկեսցիսէրեւարդարութիւնիյերկ
րի.աղաչեմք:

Աղաչանօքսրբոցմարտիրոսացն,Տէ՛ր,որքճգնե
ցանվասնանուանըդքումսրբոյ,նայեա՛ց յերկր
պագութիւն ժողովելոցս, եւ շնորհեա՛ մեղաց զթո
ղութիւն,եւհանմասնեւբաժինընդսուրբսամե
նայն.աղաչեմք:

Աղաչանօքսրբոցարեամբնահատակեալվըկա
յիցըն,Տէ՛ր,որքզանձինսիւրենացտաճարմաքրե
ցին Հոգւոյդ քում Սրբոյ, պարգեւեա՛ յերկրի մե
րումըզքաղցրախառնօդեւըզզուարճալիըզբոյս,
առիլցումնլինիլամենայնհարկաւորպիտոյիցմե
րոց.աղաչեմք:

ԲարեխօսութեամբսրբուհւոյԱստուածածնին,եւ
Յովհաննու Կարապետին, սրբոյն Ստեփանոսի նա
խավկային.եւսրբոցառաքելոց,մարգարէից,մար
տիրոսաց,եւսրբոյնԳրիգորիմերոյԼուսաւորչին:
Բարեխօսութեամբ եւ աղօթիւք սրբոցն (այս ա նուն)
որոց այսօր է յիշատակ: Եւ ամենայն սրբոց քոց,
Տէ՛ր,որքմիացանիսէրաստուածութեանդքո,յի
շեա՛զհոգիսննջեցելոցմերոցեւայցարա՛իքում
գալստեանդ.աղաչեմք:

14  ԺԱՄԱԳԻՐՔ 2016



210 Ժամագիրք

Եւ եւս առաւել զյորդորումն սիրոյ եւ զգործս
բարեացպարգեւելմեզխնդրեմք:Զանձինս:Ողոր
մեաց:

ԾննդեանՔրիստոսիեւԱւետեացեւՓոխման

ԱստուածածնինեւՏեառնընդառաջին
 Մայր սուրբ սքանչելի լուսոյն, որ զԱստուածն

ամենայն յաւիտեանց յորովայնի քում կրեցեր,
եւ ցնծութիւն աշխարհի ծընար զԲանն Աստըւած.
աղաչեմք:

Մայրսուրբ,բարեխօսեա՛:
Աղաչեա՛վասնմերզառիքէնըզմարմնացեալն

Աստըւած,որխոնարհեցաւիհայրականծոցոյ,էառ
մարմինըստմարդկայինբնութեանս՝առնելխաղա
ղութիւնյերկինսեւյերկրի.աղաչեմք:

Մայրսուրբ,բարեխօսեա՛:
Աղաչեա՛:Ներելմեզ,անտեսառնելզյանցանըս

մեր, եւ տալ օգնականութիւն ընդդիմակաց լինիլ
հակառակամարտի՛ցնիպատերազմի.աղաչեմք:

Մայրսուրբ,բարեխօսեա՛:
Աղաչեա՛:Զիլըռեսցինպատերազմունք,դադա

րեսցինյարձակմունըքթըշնամեաց,տնկեսցիսէրեւ
արդարութիւնիյերկրի.աղաչեմք:

Մայրսուրբ,բարեխօսեա՛:
Աղաչեա՛:Աճեցուցանելյերկրիմերումըզքաղցր

բըղխումնաղբերաց,զառատպտղաբերութիւնբու
սոցեւտնկոց,առիզուարճալիլինիլամենայնհար
կաւորպիտոյիցմերոց.աղաչեմք:

Մայրսուրբ,բարեխօսեա՛:
Աղաչեա՛:Զիմիաբանեսցէզեկեղեցիիւրսուրբ,
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շինեալ իվերայհիմանառաքելոց եւմարգարէից,
պահելանարատմինչեւյօրերեւելոյգալստեանիւ
րոյ.աղաչեմք:Մայրսուրբ,բարեխօսեա՛:

Աղաչեա՛վասնմեր,Սրբուհի,զմիածինքոզՈր
դին.եւվասնհոգւոցնհանգուցելոց՝ընդունիլյար
քայութիւնն երկնից, եւ տալ մասն եւ բաժին ընդ
սուրբսամենայն.աղաչեմք:

Յիշեա՛,Տէ՛ր,եւողորմեա՛:
Եւեւսառաւելզյորդորումնսիրոյեւըզգործըս

բարեացպարգեւելմեզխընդրեմք:
Տո՛ւրմեզ,ՏէրԱստըւած:
Զանձինըս մեր եւ զմիմեանս Տեառըն Աստուծոյ

ամենակալինյանձնարասցուք:
ՔեզՏեառնդյանձնարասցուք:
Ողորմեա՛ց մեզ, Տէ՛ր Աստուած մեր, ըստ մեծի

ողորմութեանքում.ասասցուքամենեքեանմիաբա
նութեամբ:

Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողորմեա՛:

ՔԱՐՈԶ
Պահոց

ՓառաւորեսցուքզամենակալնԱստուած՝զՀայր
Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, գոհանալով
զնմանէ, որ պահեաց զմեզ խաղաղութեամբ ի գի
շերիս յայսմիկ: Եւ առաջնորդեաց մեզ ի խաւարէ
իլոյս,իմահուանէիկեանս,յապականութենէյա
նապականութիւն, յանգիտութենէ ի գիտութիւն
ճշմարտութեանիւրոյ:Աղաչեսցուքեւխնդրեսցուք
ի նմանէ, զի զերկարութիւն տուընջեանս, խաղա
ղութեամբ եւ ամենայն մտադիւր զուարթութեամբ
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արասցէանցուցանելիմէնջ:Եւպարսպեալպահես
ցէ զժողովուրդս իւր աստուածային զօրութեամբն,
որիվերայամենայնիբարերարութեամբնիւրովիշ
խանութիւնունի:

ԱմենակալՏէրԱստուածմեր,կեցո՛եւողորմեա՛:
Կեցո,՛Տէր:
Զառաւօտսլուսոյեւզառաջակայօրսխաղաղու

թեամբանցուցանել հաւատովիՏեառնէխնդրես
ցուք:

Շնորհեա՛,Տէ՛ր:Զհրեշտակխաղաղութեան.:
Զքաւութիւնեւզթող.:
Զսրբոյխաչինմեծեւկարող.:
Եւեւս՝միաբանվասնճշմա.:
Զանձինսմերեւզմիմեանս.:
Ողորմեա՛ցմեզ,ՏէրԱստուած.:

ԱՂՕԹՔ

Գոհանամք զքէն, Տէր Աստուած մեր, որ երե
ւելի լուսով քով զուարճացուցեր զամենայն արա
րածսքո,իսկիմանալիլուսովպատուիրանացքոց՝
զամենեսեանլուսաւորեցերզհաւատացեալսիքեզ:
Զօրացո՛եւզմեզ,Տէ՛ր,իպահպանութիւնպատուի
րանաց քոց, ի տուընջեանս յայսմիկ եւ յամենայն
ժամանակի: Որպէս զի լուսաւորեալ մտօք՝ միշտ
զհաճոյսքոարասցուք, եւհանդերձեալբարեացդ
հասցուքընդամենայնսուրբսքո:Շնորհօքեւմար
դասիրութեամբՏեառնդմերոյեւՓրկչիդՅիսուսի
Քրիստոսի,որումվայելէփառքեւիշխանութիւն
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եւպատիւ.այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.
ամէն:

 Խա ղա ղու թիւն ա մե նե ցուն:

Աս տու ծոյ երկիր պա գես ցուք:

 Խաղաղութիւնմերեւկեանք,որիՀօրէառաքե
ցար,միածինՈրդիԱստուծոյ՝ՏէրմերեւՓրկիչՅի
սուսՔրիստոս:Տո՛ւրմեզզխաղաղութիւնքո,զոր
շնորհեցերսրբոցքոցառաքելոց,փչմամբքոինոսա
զկենդանացուցիչեւզամենազօրՀոգիդքոսուրբ:
Որպէսզիեւմեքխաղաղացեալքյամենայնաշխար
հականսահեցմանց, լիցուքտաճարեւբնակարան
աստուածայինշնորհացդ,եւգոհանալովփառաւո
րեսցուք զքեզ ընդ Հօր եւ Սուրբ Հոգւոյդ, Քրիս
տոս Աստուած մեր. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս
յաւիտենից.ամէն:

Եւ ասի ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾ` ըստ պատշաճի:

 Յա ւուրս Ա ւե տեաց, Ծնն դեան եւ Թլ պա տու թեան զա՛յս 
ա սա.

(Աւագ) ՍուրբԱստուած,սուրբեւհըզօր,սուրբ
եւանմահ,որյայտնեցարվասնմեր,ողորմեա՛մեզ:
(երիցս կրկնեա՛):

 Քա ռաս նօ րեայ գալս տեանն Ք րիս տո սի  
եւ  Ծաղ կա զար դին

 ՍուրբԱստուած,որեկիրեւգալոցես,ողորմեա՛
մեզ:
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Ա ւագ Ուր բա թու մատ նու թեան գի շե րին
 ՍուրբԱստուած,որմատնեցարվասնմեր,ողոր

մեա՛մեզ:

Որ բա թու  Ճա շուն եւ յա մե նայն տօ նս Սրբոց,  Խա չի եւ  
Ե կե ղեց ւոյ, այլ եւ ա ւուրց Պա հոց

 ՍուրբԱստուած,որխաչեցարվասնմեր,ողոր
մեա՛մեզ:

Ա ւագ Ուր բա թու ե րե կո յին եւ  Շա բա թու գի շե րոյն
 ՍուրբԱստուած,որթաղեցարվասնմեր,ողոր

մեա՛մեզ:

 Զատ կի եւ ա մե նայն Յա րու թեան  կիւ րա կէից
 Սուրբ Աստուած, որ յարեար ի մեռելոց, ողոր

մեա՛մեզ:

 Համ բարձ մանն Ք րիս տո սի
 Սուրբ Աստուած, որ համբարձար փառօք առ

Հայր,ողորմեա՛մեզ:

 Գալս տեանն  Հոգ ւոյն Սրբոյ
 Սուրբ Աստուած, որ եկիր եւ հանգեար յառա

քեալսն,ողորմեա՛մեզ:

 Պայ ծա ռա կեր պու թեանն Ք րիս տո սի ( Վար դա վա ռին)
 Սուրբ Աստուած, որ յայտնեցար ի Թաբոր լե

րինն,ողորմեա՛մեզ:

 Փոխ մանն  Սուրբ Աս տու ա ծած նին
 ՍուրբԱստուած,որեկիրիփոխումնմօրքոեւ

կուսի.ողորմեա՛մեզ:
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 Թով մա յի ա ռա քե լոյ ա սա ցեալ
ՓառաւորեալեւօրհնեալմիշտսուրբկոյսԱս

տուածածինՄարիամ,մայրՔրիստոսի,մատո՛զա
ղաչանսմեր`ՈրդւոյքոյեւԱստուծոյմերոյ:

ՄԱՂԹԱՆՔ

Փրկելզմեզիփորձութենէեւյամենայնվտան
գիցմերոց:

ՔԱՐՈԶ
ԵւեւսխաղաղութեանզՏէրաղաչեսցուք:
 ՎասնլսելիլինելոյՏեառնԱստուծոյձայնիաղա

չանաց մերոց` բարեխօսութեամբ սուրբ Աստուա
ծածնին,եւիջանելոյիվերայմերողորմութեանեւ
գթութեան Տեառն Աստուծոյ: Ամենակալ Տէր Աս
տուածմեր,կեցո՛եւողորմեա՛:

ՕրհնութիւնեւփառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյն
Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից.
ամէն:

Եւ ա սի սաղ մոս յա ւուրս կիւ րա կէից յա ռա ջըն թաց  
բժշկու թեան ա ւե տա րա նին:

ՍաղմոսՃԽԲ
(Աւագ) ԵղիցիանունՏեառնօրհնեալ,յայսմհետէ

մինչեւյաւիտեան:
Օրհնեցէ՛քմանկունքզՏէր,եւօրհնեցէ՛քզանուն

Տեառն:
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ԵղիցիանունՏեառնօրհնեալ,յայսմհետէմինչեւ
յաւիտեան:

Յարեւելից մինչեւ ի մուտս արեւու օրհնեալ է
անունՏեառն:

ԲարձրէիվերայամենայնազգացՏէ՛ր,եւյեր
կինսենփառքնորա:

Ո՞վէորպէսՏէրԱստուածմեր,իբարձունսբնա
կեալ,եւզխոնարհստեսանէյերկինսեւյերկրի:

Յարուցանէ զաղքատս յերկրէ, եւ բարձր առնէ
զտառապեալսյաղբեւաց:

Նստուցանէզնոսաիշխանս՝ընդիշխանսժողովր
դեանիւրոյ:

Բնակեցուցանէզամուլնիտանուրախամիտ,որ
պէսմայրորդւովքբերկրեալ:

 Յա ւուրս կիւ րա կէից աստ ըն թեր ցեալ լի նի ա ւե տա րան 
բժշկու թեան: Եւ ի տօնս տէ րու նա կանս սաղ մոսք եւ գիրք եւ 
աւե տա րանք՝ ըստ  ցու ցակին:

ԱՒԵՏԱՐԱՆՔԲԺՇԿՈՒԹԵԱՆ
ԸՍՏՈՒԹՁԱՅՆԻՑ

Սրբոյ ա ւե տա րանիս Յիսուսի Քրիստոսի,  
որ ըստ  Մատ թէո սի(ԺԵ.2128)

ԲԿ. ԴԿ.

Տեառն մերոյ   Յի սուսի Ք րիս տոսի
ԵւելեալանտիՅիսուսիգնացիկողմանսՏիւ

րոսիեւՍիդոնի:Եւահակինմիքանանացիիսահ
մանաց անտի նոցա՝ ելեալ, աղաղակէր եւ ասէր.
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ողորմեա՛ցինձ,Տէ՛ր,ՈրդիԴաւթի.դուստրիմչա
րաչարայսահարի:Եւնաո՛չետնմապատասխա
նի:Եւմատուցեալաշակերտքննորա՝աղաչէինզնա
եւասէին.արձակեա՛զնա՝զիաղաղակէզհետմեր:
Նապատասխանիետեւասէ.ոչուրեքառաքեցայ՝
եթէ ոչ առ ոչխարս կորուսեալս տանն Իսրայելի:
Եւ նա մատուցեալ երկիրպագանէր նմա եւ ասէր.
Տէ՛ր,օգնեա՛ինձ:Պատասխանիետնմաեւասէ.ոչ
էբարւոքառնուլզհացմանկանցեւարկանելշանց:
Եւնաասէ.այո՛, Տէ՛ր,քանզիեւշունքկերակրին
ի փշրանաց անկելոց ի սեղանոյ տեառն իւրեանց:
ՅայնժամպատասխանիետնմաՅիսուսեւասէ.ո՛վ
կինդու,մեծենհաւատքքո,եղիցիքեզորպէսեւ
կամիս:Եւբժշկեցաւդուստրնորաինմինժամու:

Սրբոյ ա ւե տա րանիս Յիսուսի Քրիստոսի,  
որ ըստ  Մար կո սի ( Է. 31-37)

ԲՁ. ԴՁ.

 Տեառն մերոյ  Յի սուսի Ք րիս տոսի
ԵւելեալմիւսանգամիսահմանացնՏիւրոսիեւ

Սիդոնի,եւեկնիծովեզրնգալիլեացւոցիմէջսահ
մանացնիԴեկապոլիս:Եւբերինառաջինորախուլ
միեւհամր.եւաղաչեցին,զիձեռնդիցէիվերայ
նորա:Եւառեալզնամեկուսիյամբոխէանտի,արկ
զմատունսիւրընդականջսնորաեւեթուքանդր.
եւկալաւզլեզուէնորա.հայեցաւյերկինս,յոգւոց
եհան եւ ասէ. եփփաթայ, որ է՝ բացուիր: Եւ նոյն
ժամայն բացան լսելիք նորա, եւ լուծան կապանք
լեզուինորա,եւխօսէրուղիղ:Եւպատուիրեացնո
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ցա,զիմի՛ումեքասիցեն:Եւորչափնապատուի
րէրնոցա,նոքաեւսառաւելքարոզէին,եւեւսքան
զեւսզարմանայինեւասէին.զամենայնինչբարւոք
գործեացսա,զիխլիցլսելտայեւհամերց՝խօսիլ:

Սրբոյ ա ւե տա րանիս Յիսուսի Քրիստոսի,  
որ ըստ  Ղու կա սու ( Թ. 37-43)

ԱԿ. ԳԿ.

 Առ Տէրն մեր  Յի սուս Ք րիս տոս
Եւեղեւիվաղիւն՝մինչիջանէիննոքաիլեռնէ

անտի,ընդառաջեղեւնմաժողովուրդբազում:Եւ
ահաայրմիժողովրդենէանտիաղաղակեացեւասէ.
վա՛րդապետ,աղաչեմզքեզ,հայեա՛ցյորդիիմ,զի
միամօրէինձ:Եւահաայսհարկանիինմա,եւյան
կարծգոչէեւզարկուցանէզնաեւթաւալեցուցանէ
զնաեւփրփրեցուցանէ,եւհազիւմեկնիինմանէ՝
խորտակեալ զնա. եւ աղաչեսցի զաշակերտսն քո
զիհանցենզնա.եւոչկարացին:Պատասխանիետ
Յիսուսեւասէ.ո՛վազգանհաւատեւթիւր,մին
չեւ յե՛րբեղէցընդձեզ՝եւանսայցեմձեզ.մատո՛
այսրզորդինքո:Եւմինչդեռմատչէր,զարկոյցզնա
դեւնեւշարժեաց:ՍաստեացՅիսուսայսոյնպղծոյ,
եւ բժշկեաց զմանուկն, եւ ետ զնա ցհայր իւր: Եւ
զարմանայինամենեքեանիվերայմեծամեծացնԱս
տուծոյ:
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Սրբոյ ա ւե տա րանիս Յիսուսի Քրիստոսի,  
որ ըստ  Յով հան նու (Դ. 46-51)

ԱՁ. ԳՁ.

 Տէրն մեր  Յի սուս Ք րիս տոս
ԵկնդարձեալիԿանագալիլիացւոց,ուրարար

զջուրնգինի,եւանդէրթագաւորազնմի,որոյոր
դինհիւանդկայրիԿափառնաում:Նաիբրեւլուաւ,
եթէՅիսուսեկեալէիՀրէաստանէիԳալիլիա,եկն
առննաեւաղաչէր,զիիջցէեւբժշկեսցէզորդինո
րա.քանզիմերձէրիմեռանել:ԱսէցնաՅիսուս.
եթէոչնշանսինչեւարուեստստեսանէք,ո՛չհա
ւատայք: Ասէ ցնա թագաւորազն. Տէր, էջ մինչչեւ
մեռեալիցէմանուկնիմ:ԱսէցնաՅիսուս,ե՛րթ,որ
դինքոկենդանիէ:Եւհաւատացայրնբանին,զոր
ասացնմաՅիսուս,եւգնաց:Եւմինչդեռիջանէր,
ընդառաջեղեննմածառայքննորա,աւետիսետուն
եւասեն,թէմանուկննորակենդանիէ:Հարցանէր
ցնոսավասնժամուն,յորումապաքինեաց:Եւասեն
ցնա.երեկյօթներորդժամունեթողզնաջերմն:Գի
տացհայրննորա,եթէյայնմժամույորումասացն
ցնաՅիսուս,թէորդինքոկենդանիէ,եւհաւատաց
ինքն եւ ամենայն տուն իւր: Զայս դարձեալ երկ
րորդնշանսարարՅիսուս՝եկեալիՀրէաստանէի
Գալիլիա:
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ԵՐԳ
Ա ռաջ նոյ ա ւուր  Միա շա բա թին, եւ ի խոր հուրդ  
Ա րար չու թեանն, եւ  Յա րու թեանն Քրիս տո սի.

Կիւրակէ
(Աւագ)ՆորաստեղծեալԲաննյանէից,
Իսկըզբանէզերկինսերկնից,
Եւզերկնայինզօրսանմարմնոց
Իմանալեացնզըւարթնոց,
Եւըզգալիտարերցքառից
Հակառակացմիաբանից.
Որովյաւէտփառաբանի
Երրորդութիւննանճառելի:

Ե րեքսըրբեանմիտէրութիւն
Միովբնութեամբաստուածութիւն.
Լոյսնորանեղարարչական
Ասացլինելլոյսեղական.
Զորեւծագեացյօրնառաջին
Միաշաբաթկիւրակէին.
Որովյաւէտփառա.:

 Րաբունօրէնբացատրեսցուք
Զծածկեալխորհուրդընծանիցուք,
Զիլոյսնանտեսիմանալի
Մաքուրհոգւոցտեսանելի.
Իսոյնծագեացմիաշաբաթ
Մեզյարութեանսուրբճառագայթ.
Եկա՛յք,փըրկեալքընդզըւարթնոյն,
Տո՛ւքօրհնութիւնյարուցելոյն:
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 Սէրըդսիրովխոնարհեցար,
Իփըրկութիւնմերմարմնացար.
Նովինմարմնովընխաչեցար,
Իգերեզմանմահուեդար.
Այսօրյարեարաստուածաբար,
Իհրեշտակացքարոզեցար.
Եկայքփըր.:

Ե րեւեցարխնկաբերիցն
Յողջոյնկենացնուրախալից,
ԵւիլերինընԳալիլիա
Առաքելոցմետասանից.
Արժանացո՛զմեզընդնոսին
Զքեզտեսանելյօրընվերջին.
Եկայքփըր.:

 Սիոնիորդի՛ք,զարթիք,
Հարսինլուսոյտո՛ւքաւետիք,
Եթէփեսայնքոյարուցեալ
Յաղթեացմահուիշխանութեամբ.
Գայպըսակէզքեզփառօք,
Ելընդառաջպըճնեալզարդուք.
Երգեա՛երգնորՅարուցելոյն
Ննջեցելոցկենացպըտղոյն:
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ՔԱՐՈԶ
 ԿիւրակէիցեւայլոցՏէրունականտօնից

Խնդրեսցուք հաւատով միաբանութեամբ ի
Տեառնէ,զիզողորմութեանզշնորհսիւրարասցէի
վերայմեր,Տէրնամենակալկեցուսցէեւողորմեսցի:
Կեցո՛,Տէր:

Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
 Քում ամենազօր եւ հրաշալիՅա րու թեանդ, Քրիս

տոսԱստուածմեր,երկիրպագանենզօրքհրեշտա
կաց,զիդումիայնունիսզանմահութիւնբնակեալդ
իլոյսանմատոյց:Եւմեք,հողեղէնարարածքս,խո
նարհեալք երկիւղիւ երկիր պագանեմք, զսուրբ եւ
զհրաշալի եւ զյաղթող զՅա րու թիւնդ քո օրհնեմք եւ
փառաւորեմք: Եւ ընդ երկնային զօրսն մատուցա
նեմքզօրհնութիւնեւզփառս,ընդՀօրեւընդՍրբոյ
Հոգւոյդ.այժմեւմիշտեւյաւիտեանս.ամէն:

ՕրհնեալՏէրմերՅիսուսՔրիստոս.ամէն:

Հայրմերորյերկինսես.:
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ԿԱՆՈՆ ԱՆԴԱՍՏԱՆԻ

ՔԱՐՈԶ
Յորժամիթափօրելանեն

Սարկ. ԵւեւսխաղաղութեանզՏէրաղաչեսցուք:
Քահ.  Տէ՛ր,ողորմեա՛:
 Սարկ. Վասնիվերուստխաղաղութեանեւփրկու

թեանանձանցմերոցզՏէրաղաչեսցուք:
Քահ. Տէ՛ր,ողորմեա՛:
Սարկ. Ողորմեացմեզ,Տէ՛րԱստուածմեր,ըստմե

ծիողորմութեանքում.ասասցուքամենեքեանմիա
բանութեամբ:

Դպր.  Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողոր
մեա՛:

Քահ. Օրհնութիւն եւ փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ
ՀոգւոյնՍրբոյ.այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւի
տենից:

Դպր. Ամէն.ալէլուիա՛,ալէլուիա՛,ալէլուիա՛:
Քահ. Օրհնեսցիեւպահպանեսցիեւնախախնա

մեալպահեսցիարեւելեանկողմաշխարհիսեւհայ
րապետութիւնՀայոց,այսնշանաւսուրբխաչիւսեւ
սուրբաւետարանաւս,եւաւուրսշնորհիւ,անուամբ
ՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ.այժմեւմիշտեւ
յաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

Եւդարձուցանենզերեսսյարեւմուտս.
Դպր. Ամէն.ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:
Քահ. Օրհնեսցիեւպահպանեսցիեւնախախնա

մեալ պահեսցի արեւմտեան կողմն աշխարհիս, եւ



224 Ժամագիրք

թագաւորութիւն քրիստոնէից. այս նշանաւ սուրբ
խաչիւսեւսուրբաւետարանաւս,եւաւուրսշնոր
հիւ, անուամբ Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ.
այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

Եւշրջելովդառնանիհարաւ.
Դպր. Ամէն.ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:
Քահ. Օրհնեսցիեւպահպանեսցիեւնախախնա

մեալ պահեսցի հարաւային կողմն աշխարհիս, եր
կիրս, անդաստանս եւ պտղաբերութիւն տարւոյս.
այս նշանաւ սուրբ խաչիւս եւ սուրբ աւետարա
նաւս, եւ աւուրս շնորհիւ, անուամբ Հօր եւ Որդ
ւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ.այժմեւմիշտեւյաւիտեանս
յաւիտենից.ամէն:

Եւդառնանդէպիհիւսիս
Դպր. Ամէն.ալէլուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:
Քահ. Օրհնեսցիեւպահպանեսցիեւնախախնա

մեալ պահեսցի հիւսիսային կողմն աշխարհիս,
վանքս,անապատս,քաղաքսեւգիւղս,եւբնակեալ
ժողովուրդսիսմա.այսնշանաւսուրբխաչիւսեւ
սուրբաւետարանաւս,եւաւուրսշնորհիւ,անուամբ
ՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ.այժմեւմիշտեւ
յաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

Եւդառնանիբեմնեւասենդարձեալ
Քահ. Օրհնութիւն եւ փառք Հօր եւ Որդւոյ

եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս
յաւիտենից.ամէն:
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ՔԱՐՈԶ
Թափօրիեւխաչի

 Սուրբ խաչիւս աղաչեսցուք զՏէր, զի սո
վաւփրկեսցէզմեզիմեղացեւկեցուսցէ շնորհիւ
ողորմութեանիւրոյ:ԱմենակալՏէրԱստուածմեր,
կեցո՛եւողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ

 Պահպանեա՛զմեզ,ՔրիստոսԱստուածմեր,ընդ
հովանեաւ սուրբ եւ պատուական խաչիւդ քով ի
խաղաղութեան. փրկեա՛ յերեւելի եւ աներեւոյթ
թշնամւոյն:Արժանաւորեա՛գոհութեամբփառաւո
րելզքեզընդՀօրեւընդՍրբոյՀոգւոյդ.այժմեւ
միշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

ՕրհնեալՏէրմերՅիսուսՔրիստոս.ամէն:

Հայրմերորյերկինսես.:

ԻսկյայլաւուրսյետՍուրբ Աս տո ւա ծ-ինեւքարոզին,
ասիսաղմոսիթիւ:

(Աւագ)Օրհնեցէ՛քմանկունքզՏէրեւօրհնեցէ՛ք
զանունՏեառն:

ԵղիցիանունՏեառնօրհնեալ,յայսմհետէմինչեւ
յաւիտեան:

Յարեւելից մինչեւ ի մուտս արեւու օրհնեալ է
անունՏեառն:

15  ԺԱՄԱԳԻՐՔ 2016
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ԲարձրէիվերայամենայնազգացՏէր,եւյեր
կինսենփառքնորա:

Ո՞վէորպէսՏէրԱստուածմերիբարձունսբնա
կեալեւզխոնարհստեսանէյերկինսեւյերկրի:

Յարուցանէ զաղքատ յերկրէ եւ բարձր առնէ
զտառապեալսյաղբեւաց:

Նստուցանէ զնոսա իշխանս, ընդ իշխանս ժո
ղովրդեանիւրոյ:

Բնակեցուցանէզամուլնիտանուրախամիտ,որ
պէսմայրորդւովքբերկրեալ:Փառք ՀօրեւՈրդ
ւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ.այժմեւմիշտեւյաւիտեանս
յաւիտենից.ամէն:

ՇԱՐԱԿԱՆՔՄԱՆԿՈՒՆՔԻ

Հրեշտակապետաց
ԴԿ. - Ստեղի

(Աւագ) Երկնաւոր հօտ ընտրեալ, զոր հովիւըն
քաջթողեալյերկինս,եւեկեալիխընդիր,մեզմոլո
րելոցս,որովլըցեալզթիւհարիւրոցդ,արարուրա
խութիւնիյերկինսերկնաւորացդ.աղաչեմքըզձեզ
բարեխօսլերուքառՏէրվասընքաւութեանմեղաց
մերոց:

Տեսանողքանտեսին,խորհրդածուքխորոցնԱս
տուծոյ,որքիջեալընդՄիածնինսպասաւորելտնօ
րէնութեանն, ի ծնընդեան աւետաւորք հովուացն.
եւկանանցնիւղաբերիցկենացքարոզքըզկենդան
ւոյն.աղաչեմքըզձեզբարեխօս:

Պահապանք աշխարհի, բանակք Տեառն շուրջ
զերկիւղածովք, բարեկամք ազգի մարդկան, միջ
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նորդքմահուեւյարութեան,ՄիքայէլեւԳաբրիէլ
մեծք,որկայքմիշտառաջիամենասուրբԵրրորդու
թեանն. աղաչեմք ըզձեզ բարեխօս լերուք առ Տէր
վասընքաւութեանմեղացմերոց:

 Մարգարէից
ԴԿ.

Այսօր ցընծայ զուարճացեալ եկեղեցի հեթա
նոսաց, տօնելով զյիշատակ մեծի նահապետին եւ
հօրընհաւատոյԱբրահամու.օրհնեցէ՛ք,մանկունք
Սիոնի,զհայրնլուսոյանլըռելի:

ԱյսօրնորԻսրայէլ կոչեցեալմարգարէիւքնառ
Աստուած, տօնեա՛ ցընծութեամբ ըզտօն հովուացն
Իսրայելինառաջնոյ,գովելովըզգլուխանկեաներ
կուցորմոցյարմարութեան:

Այսօր ի գլուխըս լերանց տուն Աստուծոյ հաս
տատեալ,որեւյաւէտոռոգիսյամպոցՀոգւոյնաս
տուածաբուղխառատահոսանձրեւօք.բարեբանեա՛
զաղբիւրընկենացզարբուցանողընծարաւեաց:

Ապաշխարութեան
ԱՁ

 Զառաւօտու զօրհներգութիւնըս մարդասի
րութեամբդքոընկալ,թագաւորփառաց,եւզման
կունսեկեղեցւոյքոպահեա՛իխաղաղութեան:

Որտեսողդեսխոնարհացյերկնիցիյերկիր,եւ
տըւողողորմութեանազգիմարդկան.եւզմանկունս
եկեղեցւոյքոպահեա՛իխաղաղութեան:

Ընդ սերովբէսըն սըրբասաց համաձայնեալ քեզ
երգեմք, երեքսրբեան տէրութիւն, խնայեա՛ քաղց
րութեամբյարարածսքո,եւզմանկունսեկեղեցւոյ
քոպահեա՛իխաղաղութեան:
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Առաքելոց

ԱԿ.

Ա շակերտըք Քրիստոսի, եւ առ ամենայն տիե
զերսառաքեալք.բարեխօսեցէքառՏէրվասընմեր:

Որքառիքըզպատուեր,քարոզելաներկիւղըզ
Բանընկենացաշխարհի.բարե.:Որքարժանիեղէք
տեսանելմարմնովզՈրդինԱստուծոյ յայտնապէս.
բարեխօսեցէքառՏէրվասընմեր:

Մարտիրոսաց
ԱՁ.

Ըզճըգնութիւնսըրբոցքոց,Քրիստոս,տօնելով
այսօրընդզօրսանմարմնոցն,քեզերգեմքանլըռե
լիզօրհնաբանութիւն:

Մերկացեալք ըզմարդկային տկարութեան ըզ
գեստ, հաւատոյ վառեալ ըզգեստուք, յաղթեալք
հակառակամարտիցն ի պատերազմի: Մըկըրտեալք
ընդ Քրիստոսի հեղմամբ արեան ի մահ, աստուա
ծութեաննգոլովհրաշակերտք.շինեալքիվայելչու
թիւնսուրբարքայութեանն:

ՔԱՐՈԶ
ԶկնիՄանկունքին

(Աւագ)Վասնխաղաղութեանամենայնաշխարհի
եւհաստատութեանսրբոյեկեղեցւոյզՏէրաղաչես
ցուք:Ասասցուքամենեքեանմիաբանութեամբ:

Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
(Աշակ.)Սուրբես,Տէ՛րԱստուածմեր,հզօրեւփա

ռաւորեալ,որնստիսիկառսքերովբէականսեւլոյս
ծագիս յարարածս քո: Լուսաւորեա՛ զմեզ, Տէ՛ր, ի
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ժամառաւօտուս,որպէսզիիծագիլլուսոյտուըն
ջեանս, ծագեսցի առ մեզ գութ մարդասիրութեան
քո:Հեռացո՛իմէնջ,Տէ՛ր,զխաբէութիւնսատանա
յի, եւ զբռնութիւն նորա խորտակեա՛ աղօթիւք եւ
բարեխօսութեամբամենայնսրբոց:Արա՛եւզերկիրս
պտղաբերիսնունդսծառայիցքոց,յորոցհանապազ
փառաւորեալ գովի ամենասուրբ Երրորդութիւնդ.
այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

Յաւուրսաղուհացիցաստասի  Տէր ա մե նա կալ,եւյետնո-
րա՝ Բա նից ի մոց.եւյայլաւուրսպահոց՝միայն Բա նից ի մոց:

ԻսկիտօնսՍրբոցասիսաղմոսսայս.

(Աւագ)Սիրեցի,զիլուցէՏէրզձայնաղօթիցիմոց,
զիխոնարհեցոյցզունկնիւրառիս,եւեւսյաւուրս
իմկարդացիառնա:

Շրջեցանզինեւ երկունքմահու, եւվիշտքդժո
խոցգտինզիս:

Զնեղութիւն եւ զանձկութիւն գտի, եւ զանուն
Տեառնկարդացի:

Ո՛Տէր,փրկեա՛զանձնիմ,ողորմածԱստուածմեր
ողորմիեւպահէզտղայսՏէր:

Եսխոնարհեղէ,եւՏէրկեցոյցզիս.դա՛րձանձն
իմիհանգիստքո,զիՏէրօգնեացքեզ:

Փրկեացզանձնիմիմահուանէ,զաչսիմյարտա
սուացեւզոտսիմիգայթակղութենէ.հաճոյեղէց
առաջիՏեառնյերկրինկենդանեաց:

(Սաղմ. ՃԺԵ.) Հաւատացիզորեւխօսեցայ,եւես
խոնարհեղէյոյժ:
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Եսասացիիզարմանալիմում,թէամենայնմարդ
սուտէ:

Զի՞նչտացտրիտուրՏեառն,ընդամենայնիզոր
եւետինձ:

Զբաժակփրկութեանընկալայց,եւզանունՏեառն
կարդացից:

Զաղօթս իմ Տեառն տաց՝ առաջի ամենայն ժո
ղովրդեաննոցա:

ՊատուականէառաջիՏեառնմահսրբոցիւրոց.ո՛
Տէր,եսծառայքոեմ.ծառայեւորդիաղախնոյքո:

Հատերզկապանսիմ,քեզմատուցիցպատարագ
օրհնութեանեւզանունՏեառնկարդացից:

Զաղօթս իմ Տեառն տաց՝ առաջի ամենայն ժո
ղովրդեաննորա,իգաւիթստանՏեառնեւիմէջ
քո,Երուսաղէմ:

(Սաղմ. ՃԺԶ.) Օրհնեցէ՛ք զտէր ամենայն ազինք.
գովեցէ՛քզնաամենայնժողովուրդք:

Զօրասցի ողորմութիւն նորա ի վերայ մեր, եւ
ճշմարտութիւնՏեառնմնասցէյաւիտեան:

(Սաղմ. ԾԳ.) Աստուած,յանուանքումկեցո՛զիս,
եւիզօրութեանքումիրաւարա՛ինձ:

Աստուած,լո՛ւրաղօթիցիմոց,ո՛ւնկնդիրբանից
բերանոյիմոյ:

Օտարքյարեանիվերայիմ,եւհզօրքխնդրեցին
զանձնիմեւոչհամարեցանզքեզԱստուածառաջի
իւրեանց:

Ահա՛ Աստուած օգնական իմ, եւ Տէր ընդունող
հոգւոյիմոյ:

Ի դարձուցանել զչարն ի թշնամիսն իմ. ճշմար
տութեամբքովսատակեա՛զնոսա:
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Եսկամօքիմովքպատարագսմատուցիցքեզեւ
խոստովանեղէցանուանքում,Տէ՛ր,զիբարիէ:

Յամենայն նեղութենէ իմմէ փրկեցեր զիս, եւ ի
թշնամիսիմետեսակնիմ:

(Սաղմ. ՁԵ. 15-16)Տո՛ւրզօրութիւնծառայիքո.կեցո՛
զորդի աղախնոյ քո եւ արա՛ առ իս նշան բարու
թեան:

Տեսցենատելիքիմեւամաչեսցեն,զիդու,Տէ՛ր,
օգնեցերինձեւմխիթարեցերզիս:

ՓառքՀօրեւՈրդւոյեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ.
այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

ՄԱՂԹԱՆՔ

ԻտօնսՍրբոց
Ք րիստոսԱստուածմեր,վասնսուրբխաչիքո

պատուականիզխաղաղութիւնքոտո՛ւրմեզ,Տէ՛ր:
Դպր.  Տո՛ւրմեզ,Տէ՛ր:
ՎասնսրբուհւոյԱստուածածնին,եւՅովհաննու

Կարապետին,եւսրբոյնՍտեփանոսինախավկային,
զխաղաղութիւնքոտո՛ւրմեզ,Տէ՛ր:

 Դպր. Տո՛ւրմեզ,Տէ՛ր:
Վասն սրբոց քոց առաքելոց, մարգարէից, վար

դապետաց, մարտիրոսաց, հայրապետաց, ճգնաւո
րաց,կուսանաց,միանձնանցեւերկնայինզօրացն,
զխաղաղութիւնքոտո՛ւրմեզ,Տէ՛ր:

Դպր.  Տո՛ւրմեզ,Տէ՛ր:
Եւվասննախկին լուսաւորչացնմերոց Թադէո

սի եւ Բարդուղիմէոսի, եւ սրբոյն Գրիգորի մերոյ
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Լուսաւորչին,եւսրբոցՅակոբեանցերջանիկառա
քելոցն,եւսրբոցն՝ՅակոբայՄծբնայհայրապետին,
Մարուգէիճգնաւորին,Մելիտոսիեպիսկոպոսին,եւ
Գէորգայզօրավարին:

Բարեխօսութեամբ յիշատակաւ եւ աղօթիւք
սրբոցն(այս անուն)որոցայսօրէյիշատակ,զխաղա
ղութիւնեւզմեծզողորմութիւնքոպարգեւեա՛մեզ,
մարդասէ՛րՏէր:

Դպր. Ամէն:

ՔԱՐՈԶ
(Աշակ.)  Սուրբ ճգնաւորօքն աղաչեսցուք զՏէր,

որքզչարսնպարտեցին,նեղութեանցնհամբերեցին,
լուսեղէնեւերկնայինանթառամպսակացնարժա
նիեղեն:Աղօթիւքնոցաեւբարեխօսութեամբմեզ
ողորմեսցի:ԱմենակալՏէրԱստուածմեր,կեցո՛եւ
ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
Իտօնիառաքելոցեւմարգարէիցեւհայրապետացեւ

վարդապետաց

(Աւագ) Որ ընտրեցեր եւ ընկալար զերանելի
զվկայսնքո(այս անուն),ՔրիստոսԱստուածմեր,եւ
հաղորդս արարեր զնոսա կամաւոր չարչարանաց
քոց:Արդ`բարեխօսառքեզունիմք,որքաստեւ
ընդ ամենայն տիեզերս սոււրբք իցեն: Որպէս զի
աղօթիւքնոցաեւբարեխօսութեամբխաղաղացու
ցեսզկենցաղավարութիւնսմեր,փրկելովզմեզ յե
րեւելի եւ յաներեւոյթ թշնամւոյն: Շնորհեա՛ մեզ,
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Տէ՛ր,ըստօրինակինոցինկեալ,եւզվախճաննմեր
կնքեա՛ ուղղափառ խոստովանութեամբ ի յոյս կե
նացն յաւիտենից: Զի եւ մեք արժանի եղիցուք
մտանել յերկնային խորանսն լուսոյ եւ ժառանգել
զպատրաստեալն ի սկզբանէ աշխարհի սրբոց քոց
զարքայութիւնդ:Եւընդնոսինգոհանալովփառա
ւորեսցուք զքեզ ընդ Հօր եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ,
այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

Իսարկաւագվարդապետէնասացեալ՝
 Յիշեա՛, Տէր, զպաշտօնեայս քո, զծնողսն մեր,

զվարդապետս, զեղբարս, զընկերս, զկերակրիչս,
զուխտաւորս, զճանապարհորդս, զհանգուցիչս,
զվաստակաւորս, զխոստովանողս, զապաշխարողս,
զգերիս, զհիւանդս, զնեղեալս, զիշխանս, զչարա
րարս, զբարերարս, զթշնամիս, զատելիս, եւ որք
պատուիրեցինմեզհաւատով:

Յիշեա՛,Տէր,եւողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
  ԲարերարեւբազումողորմԱստուած,քոանմո

ռացգիտութեամբդեւանբաւմարդասիրութեամբդ,
յիշեա՛ զամենայն հաւատացեալս ի քեզ եւ ողոր
մեա՛ամենեցուն:Օգնեա՛եւփրկեա՛յիւրաքանչիւր
վտանգիցեւիփորձութեանց:Արժանաւորեա՛գո
հութեամբփառաւորելզՀայրեւզՈրդիեւզՍուրբ
Հոգիդ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից.
ամէն:
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ԱՂՕԹՔ
Մարտիրոսաց,Ճգնաւորացեւկուսանաց

(Աւագ) Պ սակիչ սրբոց, Քրիստոս, որ պսակես
զսուրբս քո, եւ առնես զկամս երկիւղածաց քոց
եւնայիսսիրովեւքաղցրութեամբյարարածսքո:
Լո՛ւրմեզ յերկնիցի սրբութենէքումմէ, բարեխօ
սութեամբ սուրբ Աստուածածնին, եւ աղաչանօք
ամենայն սրբոց քոց, եւ որոց այսօր է յիշատակ:
Լո՛ւրմեզ, Տէ՛ր, եւողորմեա՛,ներեա՛,քաւեա՛, եւ
թողզմեղսմեր:Արժանաւորեա՛գոհութեամբփա
ռաւորելզքեզընդՀօրեւընդՍուրբՀոգւոյդ,այժմ
եւմիշտյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

Յիշեա՛,Տէր,զպաշտօնեայս:Բարերարեւբազու
մողորմԱստուած:(Տե՛ս էջ 233):

ՕրհնեալՏէրմերՅիսուսՔրիստոս.ամէն:

Հայրմերորյերկինսես.:

ԱՂՕԹՔ
Մանասէիթագաւորին

 (Աշակ.) Տէր ամենակալ Աստուած Աբրահամու,
Իսահակայ, Յակոբայ եւ զաւակի նոցա արդարոց.
ամենակալՏէ՛ր,թո՛ղզմեղսիմ:

Որ արարեր զերկինս եւ զերկիր, եւ զամենայն
զարդնոցա.ամենակալՏէ՛ր,թո՛ղզմեղսիմ:
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Որկապեցերզծովբանիւհրամանիքո,փակեցեր
զխորս,կնքեցերահաւորեւփառաւորեալանուամբ
քովսրբով.ամենակալՏէ՛ր,թո՛ղզմեղսիմ:

Որամենայնինչսարսիեւդողայ յերեսացահի
զօրութեանքո.ամենակալՏէ՛ր,թո՛ղզմեղսիմ:

Անբաւ է մեծվայելչութիւն փառաց սրբութեան
քո, սաստիկ է բարկութիւն սպառնալեաց քոց ի
վերայմեղաւորաց,անչափեւանքնինենողորմու
թիւնքաւետեացքոց.ամենակալ:

Դու, Տէ՛ր, բարձրեալ, գթած, երկայնամիտ, բա
զումողորմ,եւզղջանասիվերայչարեացմարդկան.
ամենակալՏէ՛ր,թո՛ղզմեղսիմ:

ԴուԱստուած,ո՛չեդերապաշխարութիւնվասն
արդարոցն՝ Աբրահամու, Իսահակայ եւ Յակոբայ,
որքո՛չմեղանքեզ.ամենակալՏէ՛ր,թո՛ղզմեղսիմ:

Այլեդերապաշխարութիւնվասնիմմեղաւորիս,
զիմեղայաւելիքանզաւազխովու.եւբազմացան
անօրէնութիւնքիմ.ամենակալՏէ՛ր,թո՛ղզմեղսիմ:

Չեմարժանիհայիլեւտեսանելզբարձրութիւնս
երկնից, ի բազմութենէ անօրէնութեան իմոյ, ամե
նակալՏէ՛ր,թո՛ղզմեղսիմ:

Կորացեալ եմ ես ի բռնութենէ կապանց երկա
թից,եւո՛չգոյինձհանգիստ,ամենակալՏէ՛ր,թո՛ղ
զմեղսիմ:

Բարկացուցիզսրտմտութիւնեւզչարառաջիքո
արարի, կանգնեցի պատկեր եւ բազմացուցի զցա
սումնանձինիմոյ.ամենակալՏէ՛ր,թո՛ղզմեղսիմ:

Եւ արդ, Տէ՛ր, խոնարհեցուցանեմ զծունր սրտի
իմոյ,եւհայցեմիքաղցրութենէքումմէ.ամենա.:

Մեղայ, Տէ՛ր, մեղայ, եւ զանօրէնութիւնս իմ ես
ինձէնգիտեմ.ամենակալՏէ՛ր,թո՛ղզմեղսիմ:
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Աղաչեմեւխնդրեմիքէն,թո՛ղինձ,Տէ՛ր,թո՛ղ
ինձ եւ մի՛ կորուսաներ զիս ըստ անօրէնութեան
իմոյ.ամենակալՏէ՛ր,թո՛ղզմեղսիմ:

Մի՛յաւիտեանբարկանարինձ,Տէ՛ր,եւմի՛յիշեր
զչարիսնիմ.եւմի՛պարտաւորերզիսընդիջեալսն
իներքոյերկրիչարեօք.ամենակալ:

ԶիդուԱստուած,Աստուածապաշխարողացես,
եւյիսցո՛յցզբարերարութիւնսքո,որանարժանեմ.
ամենակալՏէ՛ր,թո՛ղզմեղսիմ:

Կեցուսցեսզիսըստբազումողորմութեանքում
եւ ես օրհնեցից զքեզ զամենայն աւուրս կենաց
իմոց.ամենակալՏէ՛ր,թո՛ղզմեղսիմ:

Զքեզ,Տէր,օրհնենամենայնզուարթունքերկնից
եւքոենփառքյաւիտեանսամէն:

ՓառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ:
Այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

Աղաչեմեւխնդրեմիքէն,Տէ՛ր,թո՛ղինձզմեղս
իմ:

Բազումողո՛րմՏէր,ողորմեա՛ինձ:
Աստուա՛ծ,քաւեա՛ զիսզմեղաւորս իմեղացեւ

կեցո՛:
ԱրարիչիմեւյոյսԱստուած,գթա՛յիսիմեղու

ցեալծառայսեւողորմեա՛ինձբազմամեղիս:
ԱմենօրհնեալսրբուհիեւմիշտկոյսԱստուածա

ծինՄարիամ,բարեխօսեա՛առՏէրվասնիմմեղա
ւորիս:

Ամենայն սուրբք Աստուծոյ, բարեխօսեցէ՛ք առ
Հայրիյերկինսվասնմերմեղաւորացս:

ՔրիստոսՈրդիԱստուծոյանոխակալ,ընկա՛լզա
ղաչանսմեր,զիիքեզենապաւինեալանձինքմեր:
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Յաղթողզօրութեամբ՝սուրբեւկենդանարարեւ
պատուականխաչիւքո,Տէ՛ր,պահպանեա՛զմեզ:

Առաքեա՛,Տէ՛ր,զհրեշտակխաղաղութեանքո,որ
եկեալպահեսցէզմեզանխռովսիտուէեւիգիշերի:

Եւ մարդասիրութեամբ քով յիշեա՛ զմեզ, Տէ՛ր,
յիշեա՛ զմեզ, յորժամ գաս արքայութեամբ քո, եւ
ողորմեա՛մեզ:

ՔԱՐՈԶ
Ե կեալքսիխոստովանութիւնապաշխարութեան՝

հաւատովզյոյսմիածնիՈրդւոյնԱստուծոյդիցո՛ւք
ի սիրտս մեր, խնդրելով ի նմանէ զքաւութիւն եւ
զթողութիւնյանցանացմերոց: Վասնզինաինքն
էնախախնամողնԱստուածյաւիտենական,որեկն
կամաւՀօրիփրկելզարարածս,եւասաց՝զինքնլի
նելքաւիչմեղաւորաց,յոյսապաշխարողաց,շնոր
հելով զհանգիստ աշխատելոց, ընդունելով զծան
րաբեռնեալքս եւ զտաժանեալքս մեղօք յապաշ
խարութիւն քաւութեան: Ա՛րդ՝ եկայք ամենեքեան
խոնարհեալ անձամբք, բեկեալ սրտիւք, անկցուք
եւլացցուքառաջիՏեառնԱրարչինմերոյ.զիան
ցուսցէ ի մէնջ զցասումն պատուհասի յանցանաց
մերոց բարերարութեամբն իւրով: Ամենակալ Տէր
Աստուածմեր,կեցո՛եւողորմեա՛:
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ԱՂՕԹՔ
(Աւագ)  Տէ՛ր Աստուած փրկութեան մերոյ, որ

ողորմածդեսեւգթած,երկայնամիտ,բազումողորմ,
եւզղջանասիվերայչարեացմարդկան.ո՛րոչկա
միս զմահ մեղաւորին, այլ զդառնալ նորա ի չար
ճանապարհէն եւ զկեալն: Դու Տէ՛ր, առատ ողոր
մութեամբքովմխիթարեա՛զծառայսսքո,եւտո՛ւր
սոցատեղիապաշխարութեան:Հաշտեա՛մարդասի
րութեամբ քով, եւ արա՛ զսոսա անդամս եկեղեց
ւոյ քում սրբոյ: Որպէս զի առողջացեալք հոգւով՝
խոստովանութեամբ եւ ապաշխարութեամբ մտցեն
յեկեղեցիքոսուրբ:Եւընդժողովրդեանքումքեզ
հանցենզօրհնութիւնեւզփառսՀօրեւՈրդւոյեւ
ՀոգւոյդՍրբոյ,այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւի
տենից.ամէն:

Աղուհացիցեւայլոցաւուրցպահոց
ՍաղմոսԵ

(Աւագ) 

Փոխ.  Բանիցիմոցունկնդի՛ր,Տէ՛ր,եւիմիտառ
զաղաղակիմ:

Նայեա՛ ի ձայն աղօթից իմոց, թագաւոր իմ եւ
Աստուածիմ:

Ես զքեզ աղաչեմ, Տէր, ընդ առաւօտս լուիցես
ձայնիիմում.ընդառաւօտսպատրաստեղէցյան
դիմանլինելառքեզ:

Ո՛չթէդու,Աստուա՛ծ,կամիսզանօրէնութիւն,եւ
ո՛չբնակինառքեզչարք,մի՛անօրէնքբնակեսցին
առաջիաչացքոց:
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Ատեցեր զայնոսիկ, ոյք գործեն զանօրէնութիւն.
կորուսանեսզամենեսեան,ոյքխօսինզսուտ:

Զայր արիւնահեղ եւ զնենգաւոր պիղծ առնես
դու, Տէ՛ր,այլեսըստբազումողորմութեանքում
մտիցիտունքո,երկիրպագիցիտաճարսուրբքո
եւերկիւղիւքո:

Տէ՛ր, առաջնորդեա՛ ինձ յարդարութեան քում
վասն թշնամեաց իմոց, եւ ուղիղ արա՛ առաջի իմ
զճանապարհսքո:

Զի ո՛չ գոյ ի բերանս նոցա ճշմարտութիւն, եւ
սիրտքնոցանանրեալքեն:

Որպէսգերեզմանբացենկոկորդքնոցա,եւլե
զուօքիւրեանցնենգաւորքեղեն:

Դատեա՛զնոսա,Աստուած,զիանկցինիխորհր
դոցսրտիցիւրեանց.ըստբազումամբարշտութեան
նոցա՝մերժեա՛զնոսա,զիդառնացուցինզքեզ:

Ուրախ լիցին ամենեքեան, ոյք յուսացեալ են ի
քեզ.յաւիտեանցնծասցենեւբնակեսցեսդուինո
սա:

Պարծեսցինիքեզսիրելիքանուանքո,զիօրհ
նեսցես դու զարդարն, Տէ՛ր, որպէս զինու հաճու
թեամբքովպսակեցերզնոսա:

(Սաղմ ՁԹ. 13)Լցաքառաւօտուողորմութեամբքո,
ցնծացաքեւուրախեղաքզամենայնաւուրսկենաց
մերոց:

Ուրախ եղաք փոխանակ աւուրցն, յոյս խոնարհ
արարզմեզ,եւամացն,յորստեսաքզչարչարանս:

Հայեա՛,Տէր,իծառայսքոեւիգործսձեռացքոց,
եւառաջնորդեա՛որդւոցնոցա.եղիցիլոյսՏեառն
Աստուծոյիվերայմեր:
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(Սաղմ. ՃԻԹ. )Զգործսձեռացմերոցուղիղարա՛
իմեզ,Տէ՛ր,եւզգործսձեռացմերոցյաջողեա՛մեզ:

Իխորոցկարդացիառքեզ,Տէ՛ր,Տէ՛ր,լո՛ւրձայ
նիիմում:

Եղիցինականջքքոիլսելզձայնաղօթիցիմոց:
Թէզանօրէնութիւնսիմքննես,Տէ՛ր,Տէ՛ր,իսկո՞

կարէկալառաձիքո,զիիքէնէքաւութիւն:
Վասնանուանքոհամբերի,Տէ՛ր,համբե՛րանձն

իմբանիքում,յուսացաւանձնիմիՏէր:
Իպահէառաւօտումինչեւյերեկոյ,իպահէառա

ւօտույուսացաւԻսրայէլիՏէր:
Ի Տեառնէ է ողորմութիւն բազում, ի նմանէ է

փրկութիւն.եւնափրկեացզԻսրայէլյամենայննե
ղութեանցնորա:


(Սաղմ. ՃԽԲ. 8)Լսելիարա՛ինձառաւօտուզողոր

մութիւնսքո,զիեսիքեզ,Տէ՛ր,յուսացայ:
Ցո՛յցինձճանապարհյորեւգնացից,զիառքեզ,

Տէ՛ր,համբարձիզանձնիմ:
Փրկեա՛ զիս ի թշնամեաց իմոց, Տէ՛ր, զի զքեզ

ապաւէնինձարարի:
Ուսո՛ինձառնելզկամսքո,զիդուեսԱստուա՛

իմ:
Հոգիքոբարիառաջնորդեսցէինձիյերկիրու

ղիղ:
Վասնանուանքո, Տէ՛ր,կեցուսցեսզիս.արդա

րութեամբքովհանցեսինեղութենէզանձնիմ:
Ողորմութեամբ քով սատակեա՛, Աստուած,

զթշնամիս իմ, եւ կորո՛ զամենայն նեղիչս անձին
իմոյ,զիեսծառայքոեմ:
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(Սաղմ. ԾԳ.)Աստուած,յանուանքումկեցո՛զիս,
եւիզօրութեանքումիրաւարաինձ:

Աստուած,լո՛ւրաղօթիցիմոց,ունկնդի՛րբանից
բերանոյիմոյ:

Օտարքյարեանիվերայիմ,եւհզօրքխնդրեցին
զանձնիմեւո՛չհամարեցանզքեզԱստուածառա
ջիիւրեանց:

Ահա՛Աստուածօգնականիմ,եւՏէրընդունելի
հոգւոյիմոյ:

Ի դարձուցանել զչարն ի թշնամիսն իմ, ճշմար
տութեամբքովսատակեա՛զնոսա:

Եսկամօքիմովքպատարագսմատուցիցքեզ,եւ
խոստովանեղէցանուանքում,Տէ՛ր,զիբարիէ:

Յամենայն նեղութենէ իմմէ փրկեցեր զիս, եւ ի
թշնամիսիմետեսակնիմ:

ՓառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ.այժմեւ
միշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

16  ԺԱՄԱԳԻՐՔ 2016



242 Ժամագիրք

ԵՐԳ
Տեառն Ներսիսի վասն երկ րոր դի ա ւուր ա րար չու թեանն, 

եւ վասն երկ նայ նոց զօ րացն

Եր կու շաբ թի

(Աւագ) Ա րարչականբանինհրաման,
Իյերկրորդումնաւուրսկըզբան.
Ըզջուրսնիջուրցընբաժանեաց,
Հաստատութեամբպարունակեաց,
Որովզաշխարհսհողեղինաց,
Անջըրպետեացիհրեղինաց,
Ընդնոսինորդիքլուսոյ,
Տո՛ւքօրհնութիւներրեակլուսոյն:

 Բազմաչեայհոյլքքրովբէից,
Երեքսըրբեանդսրովբէից.
ԱթոռքանեղԱստուածութեանն,
ՀամագոյԵրրորդութեանն.
ԲարեխօսլերուքառՏէր,
Վասընմանկանցեկեղեցւոյ.
Ընդնոսինորդիքլուսոյ,
Տո՛ւքօրհնութիւներրեակլուսոյն:

 Գերագոյնիշխանութիւնք
Եւանփոփոխմիշտտէրութիւնք,
Անյաղթելիսուրբզօրութիւնք,
Իյարարչինփառատրութիւն.
ԱղաչեցէքզՏէրնողորմած
Անտեսչառնելզգործըսձեռացն.
Ընդնոսինորդիքլուսոյ,
Տո՛ւքօրհնութիւներրեակլուսոյն:
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 Դասքանմարմնոցնպետութեանց
Հրեշտակապետըքբարձրութեանց.
Հոգիքհրեղէնքեւսպասաւորըք,
Հրեշտակացզինուորութիւնք.
Մաղթեցէ՛քզՏէրընտերանց.
Վասընմարդկաներկրաւորաց.
Ընդնոսինորդիքլուսոյ,
Տո՛ւքօրհնութիւներրեակլուսոյն:

Երկնաւորացդասուցվերնոց,
Օրհնաբանիցքոցզըւարթնոց.
Քաղցրասցինառքեզգըթած,
Որվասընմերձայնմաղթանաց,
Զորսեւտացեսմեզպահապան,
Յայսըմհետէմինչիվախճան.
Ընդնոսինորդիքլուսոյ,
Տո՛ւքօրհնութիւներրեակլուսոյն:

 Զօրութեանցեւտէրութեանց,
Իշխանութեանցեւպետութեանց,
Եւամենայնանուանելոց
Որքիյերկինսպաղատանօք.
Ընկա՛լ,Քրիստոս,ուրախութեամբ
Զմեզյօրմահուեւյարութեան.
Ընդնոսինօրհնելհոգւով,
ԶքեզընդՀօրփառատրելով:
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Վասն եր րոր դի ա ւուր ա րար չու թեանն, եւ վասն եր րոր դի 
դա րուն, եւ ի  Յով հան նէս Մկրտ իչն.

Ե րեք շաբ թի

ԷականԲաննորընդՀօր
Արարչակիցեւհամազօր.
Յերրորդաւուրզջուրսընզատոյց
Զբոյսսեւըզտունկըսբըղխեցոյց,
Իսկիյերրորդդարունդարձեալ
Զջուրցընհեղեղցամաքեցոյց.
ԶՆոյտապանաւնիւրապրեցոյց,
Զկենդանեացսեռսաճեցոյց.
Տո՛ւքօրհնութիւնանճառլուսոյն,
ՀօրեւՈրդւոյեւՍուրբՀոգւոյն:

Ընդծառոցերկրիզգալեաց
Տընկեացեւզտունկսիմանալեաց,
Զհեղեղմեղացընցածուցեալ,
Զդասսարդարոցբազմացուցեալ,
Յորոցեւմեծնիծնունդսկանանց,
Միջնորդշնորհացեւօրինաց.
Տո՛ւքօրհնութիւնանճառլուսոյն,
ՀօրեւՈրդւոյեւՍուրբՀոգւոյն:

 Թագաւորիներկնիցզինուոր,
Արքայութեանաւետաւոր,
Խընդրեա՛դընելելսիսրտի՛
Առիհովտէստրտմականէ.
Յուխտեալտեղինտէրունական,
Իխոստացեալնորդւոցմարդկան.
Տո՛ւքօրհնութիւնանճառլուսոյն,
ՀօրեւՈրդւոյեւՍուրբՀոգւոյն:
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 ԺառանգինՀօրսպասաւոր
Եւյարգանդէերկրպագող.
ԿարապետեւՄըկըրտիչ
Այնմորմեղացմերոցքաւիչ.
Լե՛րբարեխօսառնոյնգըթած,
Ջընջելըզգիրմերյանցանաց.
Տո՛ւքօրհնութիւնանճառլուսոյն,
ՀօրեւՈրդւոյեւՍուրբՀոգւոյն:

ԻՀօրէլոյսծագեցար
Մեռեալբնութեանսկենդանարար,
Առաքեցերյառաջընթաց,
ՍուրբզՅովհաննէսքարոզկենաց
Սորինհայցմամբնամենակալ
Զպաղատանսմերընկալ.
Տո՛ւքօրհնութիւնանճառլուսոյն,
ՀօրեւՈրդւոյեւՍուրբՀոգւոյն:

 Լուսաշաւիղյերկինսելին
Հողանիւթեայսուրբհրեշտակին,
Արժանացո՛ըզմեզնորին
Նեղեւանձուկճանապարհին,
Զիհետեւողգոլովնորին,
Հօրքովերինօթեվանին,
Եւերգեսցուքընդերջանկացն
Որդւոցլուսոյքեզերգսփառաց:



246 Ժամագիրք

 Վասն չոր րոր դի ա ւուր ա րար չու թեանն, եւ վասն չոր րոր դի 
դա րուն, եւ վասն ա ւե տեաց Աս տու ա ծած նին.

 Չո րեք շաբ թի

 Խաւարնանգոյեւսկզբնածին
Հալածեցաւյօրնառաջին,
Լոյսնայնպայծառյօրչորրորդին
Յարեգականնիւթհաւաքեալ,
Լուսիննիտիպլուսոյստեղծեալ
Եւաստեղացպարքյօրինեալ,
Որովօրհնիստեղծողնէից
Իբանաւորպաշտօնէից:

 Ծածկեալխորհուրդընծանուցաւ
ՉորրորդդարունԻսահակաւ,
Իչորրորդօրդարձեալհրեշտակն
Ետզաւետիսնկուսական,
Թէլոյսնորոչբովանդակի,
Իքէնմարմնովպարունակի
Յորօրհնեցայքազգերկրածինք
Տո՛ւքօրհնութիւնպըտղոյկուսին:

 ԿուսիննախնւոյմօրնԵւայի,
ՅորմէԱդամընհինպարտի,
Բարձանանէծքընտըրտմական
ՔոսուրբծնընդեամբկոյսՄարիամ,
Աղաչեա՛զքոմիածինն
Թողուլըզմեղսորդւոցնոցին.
Յորօրհնեցայքազգերկրածինք
Տո՛ւքօրհնութիւնպըտղոյկուսին:
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 Հարսնընծայեալյերկրէյերկինս
Յորհամբառնամքառքեզզհոգիս.
Յօրլըսելոյքոզաւետիս
Խընդրեա՛լինելմեզլըսելիս.
Զձայնաւետեացքոմիածնին
ԵթէեկայքօրհնեալքՀօրիմ.
Յորօրհնեցայքազգերկրածինք
Տո՛ւքօրհնութիւնպըտղոյկուսին:

 Ձայնիւառքեզ,Տէ՛ր,պաղատիմք
Եւառաջիքոանկանիմք.
ԱղաչանօքԱստուածածնին
Շիջո՛իմէնջըզբոցհնոցին,
Տո՛ւրարտասուօքզմեղըսջընջել
Եւվերըստինզմեզնորոգել.
Յորօրհնեցայքազգերկրածինք
Տո՛ւքօրհնութիւնպըտղոյկուսին:

 Ղեկավա՛րճարտարապետ,
Անցերընդծովկենցաղսանհետ՝
Վերաբերեա՛ընդՊետրոսի
Զմեզիյալեացմեղացծովէս.
Պաղատանօքգերագունին
Անապականքումծընողին.
Յորօրհնեցայք,ա՛զգերկրածինք,
Տո՛ւքօրհնութիւնպըտղոյկուսին:
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 Վասն հին գե րոր դի ա ւուր ա րար չու թեանն, եւ վասն հին գե
րոր դի դա րուն, եւ ի սուրբ ա ռա քեալսն Քրիստոսի.

 Հինգ շաբ թի

 ՃառագայթեալԲաննիՀօրէ՝
Յօրհինգերորդընհրամայէ
Բըղխելիջրոցսեռսկայտառաց
Եւթեւաւորսօդականաց:
Իսկիդարունհինգ՝մըկըրտին
ՅամպնեւծովնԻսրայէլհին.
Տացո՛ւքհրաշիցներգործողին
ՊատիւեւփառսանեղԲանին:

 Մաքրապէսօրինակի
ԱռաքելոցնՔրիստոսի,
ՈրքիծովէնՏիբերական
Իյերկնայինսընկոչեցան,
Անցինընդծովաշխարհական
Եւիհոգինմըկըրտեցան.
Տացո՛ւքհրաշիցներգործողին
ՊատիւեւփառսանեղԲանին:

 Յուրախութիւնսնանզրաւական,
Իհարսանիսնանապական
Զձեզառաքեացհայրընփառաց՝
Հրաւիրատուքտըրտմականաց.
Սուրբհարսանեացնայնհայցեցէք
Ընդձեզլինիլմեզպարակից.
Տացո՛ւքհրաշիցներգործողին
ՊատիւեւփառսանեղԲանին:
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 Նորոգո՛ղքտիեզերաց
Ինախահօրնյանցանաց,
Նորափետուրզարդարեցիք
Զեկեղեցիսհեթանոսաց.
Պաղատեցէ՛քառնոյնգըթած՝
Զմեզնորոգելիհնոյմեղաց.
Տացո՛ւքհրաշիցներգործողին
ՊատիւեւփառսանեղԲանին:

 Շինո՛ղէիցըսհամայնից
Արարածոցիյանգոյից,
Նոյնշինեցերզեկեղեցի
ՎէմդիվերայվիմինԲանի.
ԸնդեդեալհիմունսինորՍիոն,
Ըզմեզյօդեա՛շինմամբինոյն.
Տացո՛ւքհրաշիցներգործողին
ՊատիւեւփառսանեղԲանին:

Ուրախացաւգնացիւքգետոց,
Քաղաքիքէնշինեալ,Յիսո՛ւս,
Յորմէվըտակքշնորհացհոսեն
Զոգիսմարդկանոռոգանեն.
Արբո՛եւմեզիջրոյնկենաց
ՀայցմամբՀոգւոյնմատըռուակաց,
Զիբանաւորերկիրըսքո
Պտղաբերցիփառըսքո:
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 Վասն վե ցե րոր դի ա ւուր ա րար չու թեանն, եւ վասն վե ցե
րոր դի դա րուն, եւ ի Խա չե լու թիւնն Ք րիս տո սի.

Որ բաթ

Չ ըհանդուրժեալբնութեամբբարւոյն,
Ունելմիայնզանճառբարին,
Այլստեղծեալզմարդյիւրպատկերին
Իվեցերորդնառաւօտին,
Եւիյերրորդժամզկողածինն՝
Իյօգնութիւնետհողածնին,
Զորսիդրախտինեդվայելել,
Բայցիպըտղոյնմահուարգել:

 Պապանձեալառդատողին
ՅետյանցանացԱդամընհին,
Զկինընպատճառեդեալխաբմանն
Եւկինընզօձընդաւաճան,
Որովերկիրսայսանիծաւ,
Փուշեւտատասկիսմաբուսաւ.
Վըճիռմահումարդոյնտըւաւ
Դառնալիհողուստիստեղծաւ:

ՋընջելփութայրՀայրընփառաց
Ըզգիրպարտեացմերյանցանաց,
ՈրովզգեցաւՈրդինգըթած
Իվեցդարունզմարմինմեղաց,
Հօրհաճութեամբիմահխաչին
Եկընկամաւիյուրբաթին.
Գառընզենաւիհինզատկին,
Փոխանգառանցնօրինակին:
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 Ռահիւլուսոյպատուիրանին
Արդարութեանճանապարհին,
Բարձրանալովքոիխաչին
Բարձրացուցերզմեզիյերկինս.
Քոանպատումխոնարհութեամբդ
Եւկամաւորխաչելութեամբդ
Հաշտեա՛ցընդմեզ,Տէ՛ր,գթութեամբ
Եւթողըզմեղսողորմութեամբ:

 Սոսկալի՛դսերովբէից
Եւահաւո՛րդքրովբէից,
Խոնարհեցարրչարչարանս,
Չարչարելիբնութեամբմարդկան.
Իխաչինզմեղսըսպաներ
Եւզդատակնիքմահուլուծեր.
Հաշտեա՛ցընդմեզ,Տէ՛ր,գթութեամբ
Եւթո՛ղզմեղսողորմութեամբ:

 Վեհագոյնբնութեանցնէից
Եւարարիչըդբոլորից,
Յորժամծագեսզխաչիդնըշան
Իգալըստեանքոմիւսանգամ՝
Զերկըրպագուսայժմհաւատով
Լուսաւորեա՛նորինլուսով,
Զիհամաձայնխաչազգեցիցն
Ըզքեզօրհնեմքյաւիտենից:
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 Վասն եօթ նե րոր դի ա ւուր ա րար չու թեանն, եւ վասն եօթ նե
րոր դի դա րուն, եւ ի խոր հուրդ հանգս տեանն.

 Շա բաթ

 Տէրնյետստեղծմաննարարածոց
Հանգեաւյեօթնօրնիգործոց.
Այնորհանգիստաշխատելոց
Եւկամքընգործէեղելոց,
Ուստիեւմեզյոյսհաստատուն
Ետհանգստեամբընշաբաթուն,
ԹէաստգործելզգործսԱստուծոյ,
Անդէ՝հանգչելընդԱստուծոյ:

 Րաբունաբարվարդապետիմք,
ՅօչինակէՏեառընխրատիմք,
Որիյերկրորդարարչութեանն,
Յետկատարմանտնօրէնութեանն,
Յեօթներորդօրհանգըստեան
Իջեալմարմնովիգերեզման,
Զկապեալհոգիսընվերածեաց
Զանանցհանգիստընպատրաստեաց:

 Ցօղդ,որիքոյդկողէցօղեալ՝
Բժըշկեսցէըզհանգուցեալսն,
Իջցէիհողմահունոցին
Եւբուսուսցէյօրընվերջին.
Կենդանարարձայնիւըդքո
Կոչեա՛զնոսաիկեանըսքո,
Եւդասեցո՛ընդարդարոցն
Երգելքեզփառսընդզըւարթնոցն:
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 Ւիւծեալզբնութիւնսկենացունող
Դարձոյցյանցանքնիմահուհող,
Իսկանմահիդմեռելութիւն՝
Շնորհեացդարձեալզանմահութիւն.
Զորսենընդքեզթաղեալմահուամբ
Աւազանինմըկըրտութեամբ՝
Յարո՛ընդքեզքոյինփառօք
Արեգականնըմանլուսով:

 Փայլինարդարքնյարքայութեան
Եւճըգնաւորքնիհանգըստեան.
Մարտիրոսքնպըսակին
Եւկուսանացլապտերքվառին.
Դասեցո՛,Տէ՛ր,ընդնոսին,
ՈրքզքեզԱստուածխոստովանին,
Արդարութեամբմի՛դատեսցին,
Այլգըթութեամբքոքաւեսցին:

 Քոանպատումխոնարհութեամբդ,
Որթաղեցարմեռելութեամբդ,
Եւյարուցերյորդւոցմարդկան,
Որքհաւատովիքեզանկան,
Յարո՛եւզմեզարդարութեամբ
Եւզնընջեցեալսնողորմութեամբ,
Զիկենդանեացսբերանով
ՏացինՔեզփառքընդՀօրՀոգւով:
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ՄԱՂԹԱՆՔ
Պահոց՝յետԱրարչականին

 Խա՛չքոեղիցիմեզապաւէն,Տէ՛րՅիսուս,յոր
ժամ երեւիս փառօք Հօր ընդ ամպս լուսաւորս:
Յայնժամմեքմի՛ամաչեսցուքյուսացեալքսիքեզ,
այլզօրութեամբքովմեծաւբերկրեսցուքընդաջմէ
քումմէ,որպէսզորդիսլուսոյեւորդիստուընջեան:

ՔԱՐՈԶ
(Աշակ.) Ա ղաչեսցուք զամենակալն Աստուած,

զիպահպանեսցէզժողովուրդսիւրընդհովանեաւ
սուրբ եւ պատուական խաչիւն իւրով ի խաղա
ղութեան:ԱմենակալՏէրԱստուա՛ծմեր,կեցո՛եւ
ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
Պահոց

(Աւագ) Օգնեա՛մեզ,Տէ՛ր,օգնեա՛մեզ,Աստուա՛ծ
Փրկիչմեր,վասնմեծիփառացանուանդքո.Տէ՛ր,
փրկեա՛զմեզեւքաւեա՛զմեղսմերվասնանուան
քոյսրբոյ:Պարսպեալպահեա՛զառիքեզզապա
ւինեալեւզյուսացեալզժողովուրդսքո՝ընդհովա
նեաւսուրբեւպատուականխաչիւդքովիխաղա
ղութեան:Փրկեա՛յերեւելիեւյաներեւոյթթշնամ
ւոյն: Արժանաւորեա՛գոհութեա՛մբ փառաւորել
զքեզընդՀօրեւընդՍրբոյՀոգւոյդ,այժմեւմիշտ
եւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

ԻՍարկաւագվարդապետէնասացեալ

 Յիշեա՛, Տէ՛ր, զպաշտօնեայս քո, զծնողսն մեր,
զվարդապետս, զեղբարս, զընկերս, զկերակրիչս,
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զուխտաւորս, զճանապարհորդս. զհանգուցիչս,
զվաստակաւորս, զխոստովանողս, զապաշխարողս,
զգերիս, զհիւանդս, զնեղեալս, զիշխանս, զչարար
արս,զբարերարս,զթշնամիս,զատելիս:Եւորքպա
տուիրեցինմեզհաւատով:

Յիշեա՛,Տէ՛րեւողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
 ԲարերարեւբազումողորմԱստուած,քոանմո

ռացգիտութեամբդեւանբաւմարդասիրութեամբդ
յիշեա՛ զամենայն հաւատացեալս ի քեզ եւ ողոր
մեա՛ամենեցուն:Օգնեա՛եւփրկեա՛յիւրաքանչիւր
վտանգից եւ փորձութեանց: Արժանաւորեա՛ գո
հութեամբփառաւորելզՀայրեւզՈրդիեւզՍուրբ
Հոգիդ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից.
ամէն:

ՕրհնեալՏէրմերՅիսուսՔրիստոս.ամէն:
Հայրմերորյերկինսես.:



Յետ այսորիկ դարձեալ յայտնեաց զանձն իւր Յիսուս 
աշակերտացն իւրոց առ ծովեզերբն Տիբերեայ, եւ յայտ

նեաց այսպէս: Էին ի միասին Սիմովն Պետրոս, եւ 
Թով մաս անուանեալն Երկուորեակ, եւ Նաթանայէլ որ 
ի Կանայ Գալիլեացւոց, եւ որդիքն Զեբեդեայ, եւ այլք 

յաշակերտաց անտի երկու:



ԿԱՐԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ 

ՀԱՍԱՐԱԿԱՑ ԱՂՕԹԻՑ 
ԱՐԵՒԱԳԱԼԻ ԺԱՄՈՒՆ,

ՈՐ ԿԱՏԱՐԻ Ի ԴԷՄՍ ՀՈԳՒՈՅՆ ՍՐԲՈՅ,
ԱՅԼ ԵՒ Ի ԴԷՄՍ ՅԱՐՈՒԹԵԱՆՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ,

ՈՐ ԵՐԵՒԵՑԱՒ ԱՇԱԿԵՐՏԱՑՆ

Օրհ նեալ  Տէր մեր  Յի սուս Ք րիս տոս. ամէն:

Հայրմերորյերկինսես.:

Քահ.

ԵՂԻՑԻանունՏեառնօրհնեալյաւիտեան,
զիյառաջքանզարեւէանուննորա:

 (Աշակ.) Սարկ. Ի նա օրհնեսցին ամենայն ազգք
երկրի,եւամենայնազինքերանիցեննմա:

ՕրհնեալՏէրԱստուածԻսրայելի,որառնէսքան
չելիսմիայն,եւօրհնեալէանունսուրբփառացնո
րայաւիտեան,լցցիփառօքնորաամենայներկիր.
եղիցի,եղիցի: 

 Քահ. ՓառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ:
Սարկ. Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից.

ամէն:
ԵւեւսխաղաղութեանզՏէրաղաչեսցուք,ընկա՛լ,

կեցո՛եւողորմեա՛:
Քահ. Օրհնութիւն եւ փառք Հօր եւ Որդւոյ

եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս
յաւիտենից.ամէն:

17  ԺԱՄԱԳԻՐՔ 2016
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ԵՐԳ

Արեւագալին

(Աւագ)  Յարեւելիցմինչիմուտս,իհիւսիսոյեւ
իհաւատոյ,ամենայնազգքեւազինք,յօրհնութիւն
նոր օրհնեցէք զարարիչն արարածոց, որ ծագեաց
ըզլոյսարեգականնայսօրյաշխարհս:

Եկեղեցիքարդարոց,փառաբանիչքամենասուրբ
Երրորդութեանն,յառաւօտըսլուսոյզառաւօտխա
ղաղութեանՔրիստոսգովեցէքընդՀօրեւՀոգւոյն,
ործագեացըզլոյսգիտութեանիւրոյիմեզ:

ՅՈՐԴՈՐԱԿ
 Յարեւելիցյարեւմուտս,մանկո՛ւնքՍիոնի,օրհ

նեցէ՛քմիշտանդադարզծագողընլուսոյ:
Եկեղեցիք արդարոց եւ փառաբանիչք, բարեբա

նեցէքորետզիմաստըսլուսոյ:

ՔԱՐՈԶ
(Աւագ)Յարեւելից մինչեւ ի մուտս արեւու ընդ

ամենայնտեղիսքրիստոնէութեան,ուրեւկարդան
զանունՏեառնսրբութեամբ,Տէր,աղօթիւքնոցաեւ
բարեխօսութեամբմեզողորմեսցի:ՈւխտիւքզԱս
տուած աղաչեսցուք, զի նա փրկեսցէ զմեզ ի մե
ղացեւիցանկութենէաշխարհի:Ընկալցիզուխտս
եւզխնդրուածսսրտիցմերոց,եւարժանիարասցէ
զմեզհաւատոցեւպատուիրանացիւրոցընդամե
նայնսուրբսիւր,ամենակալՏէրԱստուածմեր,կե
ցո՛եւողորմեա՛:

Զառաւօտսլուսոյեւզառաջիկայօրսխաղաղու
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թեամբանցուցանել՝հաւատովիՏեառնէխնդրես
ցուք:

Զհրեշտակ խաղաղութեան.: Զքաւութիւն եւ
զթողութիւն.:Զսրբոյխաչինմեծեւկարող.:Եւեւս՝
միաբանվասն.Ճշմա.:Զանձինսմերեւզմիմեանս.:
Ողորմեա՛ցմեզ,ՏէրԱստուած.:

ԱՂՕԹՔ
(Աշակ.) Յարեւելիցմինչեւիմուտսարեւուօրհ

նեալեսՏէր,վասնզիթագաւորքաղցրեսեւանուն
քո ահեղ է ընդ ամենայն տիեզերս: Քաղցրասցին
սաղմոսերգութիւնքմերառաջիքո.ելցենիրաւունք
յարդարութենէքումմէիտկարութիւնսմերեւփա
ռաւորեսցիամենասուրբանունքո:Եւմեքարժանի
եղիցուքկալ իպատուիրանիքում, եւքեզերգել
զօրհնութիւնեւզփառսՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյդ
Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից.
ամէն:

 Խա ղա ղու թիւն ա մե նե ցուն:

Աս տու ծոյ երկիր պա գես ցուք:

Աստուած մշտնջենաւոր, Աստուած յաւիտենա
կան,որիստորինաշխարհսլոյսծագեցարեւլու
սաւորեցեր զմեզ ի խաւարային մեղաց մերոց: Որ
վասնմերիչափաւորութիւնեկիր,անչափդԱստու
ած,եւհեղեալծաւալեցերզշնորհսՀոգւոյդՍրբոյ
յարարածս քո: Այժմ եւ յաւիտեանս ժամանակաց
բարեբանեալես,ամենամեծդԱստուած,ընդՀօրեւ
ամենասուրբՀոգւոյդ.այժմեւմիշտեւյաւիտեանս
յաւիտենից.ամէն:
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Սաղ մոս ՂԹ.

(Աւագ)

 Փոխ. Ա ղաղակեցէ՛քառՏէրամենայներկիր,ծա
ռայեցէ՛քՏեառնուրախութեամբ:

Մտէ՛քառաջինորացնծութեամբ.ծաներուք,զի
նա՛էՏէրԱստուածմեր:

Նա՛արարզմեզեւո՛չմեքէաք,մեքժողովուրդք
եւխաշնարօտինորա:

Մտէ՛քընդդրունսնորախոստովանութեամբեւ
օրհնութեամբիյարկսնորա:

Խոստովա՛նեղերուքՏեառնեւօրհնեցէ՛քզանուն
նորա:

Քաղցրէ Տէր, յաւիտեանէողորմութիւննորա,
յազգէմինչեւյազգէճշմարտութիւննորա:

ՓառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ.այժմեւ
միշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

ԵՐԳ
(Աւագ) Ճըգնաւորք Աստուծոյ եւ ժառանգորդք

երկնիցարքայութեանն,որքփոխանակեալըքզան
ցաւորս՝առիքզանցանցընբարութիւնսն.բարեխօ
սեցէքառՏէրվասնմանկանցեկեղեցւոյ:

Նահատակք պանծալիք եւ սիրեցեալք ի յերկ
նաւոր Հօրէն, որք մըկըրտեցայք ընդ Քրիստոսի
արեամբձերովիմահխաչին՝բարեխօսեցէքառՏէր
վասնմանկանցեկեղեցւոյ:

Մարտիրոսք ցանկալիք եւ օթեվանք Հոգւոյն
ճըշմարտութեանն,որքյաղթեցիքհոգւովկարեաց
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եւցանկութեան.բարեխօսեցէքառՏէրվասնման
կանցեկեղեցւոյ:

Գովելիք աշխարհի եւ բաղձալիք վերնոցըն պե
տութեանց, որք երանութեան մասին հասիք քան
զամենայնորդիսմարդկան.բարեխօսեցէքառՏէր
վասնմանկանցեկեղեցւոյ:

Կամաւորպատարագք,մանկո՛ւնքտիօքեւկա
տարեալք իմաստութեամբ, որք փոխանակ կաթին
արբիքզգինինզմայլեցուցիչ՝բարեխօսեցէքառՏէր
վասնմանկանցեկեղեցւոյ:

ՅՈՐԴՈՐԱԿ
Ճըգնաւորըքճշմարիտք,վկայքՔրիստոսի,բա

րեխօսեցէքառՏէրվասնանձնանցմերոց:
Նահատա՛կըք կենդանիք, սիրողք Քրիստո

սի, որք չարչարեցայք մարմնով վասն անուանն
Տեառն:Մարտիրոսըք ցանկալիք, մարդկան ըղձա
լիք,հայցեցէ՛քիսուրբՀոգւոյնտալմեզըզբարիս:

Գովելիք վերնոց դասուց, պարծանք աշխարհի,
խընդրեցէ՛քզխաղաղութիւնտալեկեղեցւոյ:

Կամաւոր սուրբ պատարագք, հասակաւ ման
կունք,հայցեցէ՛քլինիլեւմեզ՝ձեզպըսակակից:

ՄԱՂԹԱՆՔ
Ա ղաչեմք ողորմեա՛ց, Տէ՛ր բարերար, աղաչեմք

ողորմեա՛ց,վասնաղօթիցսրբոցճգնաւորացն՝աղա
չեմքողորմեա՛ց:

ՔԱՐՈԶ
Սուրբ ճգնաւորօքն աղաչեսցուք զՏէր, որք

զչարսն պարտեցին, նեղութեանցն համբերեցին,
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լուսեղէնեւերկնայինանթառամպսակացնարժանի
եղեն:

Աղօթիւքնոցաեւբարեխօսութեամբմեզողոր
մեսցի: Ամենակալ Տէր Աստուած մեր, կեցո՛ եւ
ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
(Աւագ) Սուրբես,Տէ՛ր,եւիսուրբսհանգուցեալ.

եւ մեք սուրբ վկայիւքս աղաչեմք զքեզ, բարեխօ
սութեամբ սուրբ Աստուածածնին եւ աղաչանօք
ամենայնսրբոցքոց՝մի՛մերժերզմեզյողորմութենէ
քումմէ,այլկեցո՛զմեզաղօթիւքսոցին,զիդուես
բազումողորմԱստուած.եւքեզվայելէփառք,իշ
խանութիւնեւպատիւ.այժմեւմիշտեւյաւիտեանս
յաւիտենից.ամէն:

 Յիշեա՛, Տէ՛ր, զպաշտօնեայս քո, զծնողսն մեր,
զվարդապետս, զեղբարս, զընկերս, զկերակրիչս,
զուխտաւորս, զճանապարհորդս. զհանգուցիչս,
զվաստակաւորս, զխոստովանողս, զապաշխարողս,
զգերիս, զհիւանդս, զնեղեալս, զիշխանս, զչարար
արս,զբարերարս,զթշնամիս,զատելիս:Եւորքպա
տուիրեցինմեզհաւատով:

Յիշեա՛,Տէ՛րեւողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
 ԲարերարեւբազումողորմԱստուած,քոանմո

ռացգիտութեամբդեւանբաւմարդասիրութեամբդ
յիշեա՛ զամենայն հաւատացեալս ի քեզ եւ ողոր
մեա՛ամենեցուն:Օգնեա՛եւփրկեա՛յիւրաքանչիւր
վտանգիցեւփորձութեանց:Արժանաւորեա՛գոհու
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թեամբփառաւորելզՀայրեւզՈրդիեւզՍուրբՀո
գիդ.այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

ՍաղմոսԿԲ
(Աշակ.)

 Փոխ. ԱստուածԱստուածիմ,եսառքեզառաւօտ
առնեմ.ծարաւեցաւառքեզհոգիիմ.քանիպատիկ
եւսեւմարմինիմ:

Որպէսերկիրանապատեւանջուր,ուրո՛չգոյի
նմաճանապարհ:

Այսպէսիսուրբսերեւեցայցքեզ,տեսանելինձ
զզօրութիւնսքոեւզփառսքո:

Վասնզիլաւէինձողորմութիւնքոքանզկեանս
իմ,եւշրթունքիմգովեսցենզքեզ:

Այսպէսօրհնեցիցզքեզիկեանսիմեւյանունքո
համբարձիցզձեռսիմ:

Որպէսիճարպոյպարարտութենէլցցիանձնիմ,
շրթամբքցնծութեանօրհնեսցէզքեզբերանիմ:

Զի թէ յիշէի զքեզ յանկողնի իմում, ընդ առա
ւօտսկանխեալխօսէիընդքեզ:

Զիեղերիմօգնական,իհովանիթեւոցքոցցնծա
ցայց:

Եկնզկնիքոանձնիմեւզիսընկալաւաձքոեւ
նոքաինանիրխնդրեցինզանձնիմ:

Մտցենիներքոյանդնդոցերկրի,մատնեսցինի
ձեռսսրոյեւբաժինքաղուիսուցեղիցին:

Թագաւոր յուսացաւ ի Տէր, գովեսցին ամենե
քեան,ոյքերդնուննովաւ,խցցինբերանքայնոցիկ,
ոյքխօսինզանիրաւութիւն:
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(Սաղմ. ԿԴ.)Լուր,Աստուա՛ծ,աղօթիցիմոցյաղա
չելինձառքեզ,յերկիւղէթշնամւոյնփրկեա՛զանձն
իմ:

Ծածկեսցեսզիսիդժոխոցչարաց,իբազմութենէ՝
ոյքգործենզանօրէնութիւն:

Ոյքսրեցինորպէսսուսերզլեզուսիւրեանց,լա
րեցինզաղեղունսիւրեանցյիրսդառնութեան:

Ձգելիգաղտնիսայնոցիկ,ոյքուղիղենսրտիւք,
յանկարծակիձգեսցեսինոսաեւմի՛երկիցեն:

Ոյք զօրացուցին յանձինս իւրեանց զբանս չա
րութեան,խորհեցանթագուցանելինձորոգայթեւ
ասացին՝ո՛չտեսանէզայսՏէր:

Քննեցին զանօրէնութիւն, պատրաստեցան ի
քննելզքննութիւն:

Մատիցէայրիխորութիւնսրտիիւրոյեւբարձր
եղիցիԱստուած:

Նետքտղայոցեղենվէրքնոցա,տկարացանինո
սալեզուքիւրեանց,եւխռովեսցինամենեքեան,ոյք
հայէինընդնոսա:

Երկեաւամենայնմարդ,իպատմելզգործսԱս
տուծոյեւզարարածսնորաիմիտառին:

ՈւրախեղիցիարդարիՏէրեւյուսասցիինա,
նովաւգովեսցինամենեքեան,ոյքուղիղենսրտիւք:


ՓառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ.այժմեւ

միշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

ԵՐԳ
(Աշակ.)  Լո՜յս,արարի՛չլուսոյ,առաջինլոյս,բնա

կեալդիլոյսյանմատոյց,Հայրերկնաւոր,իդասուց
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լուսեղինացնօրհնեալ,իծագելլուսոյառաւօտուս,
ծագեա՛իհոգիսմերըզլոյսքոիմանալի:

Լոյս, ի լուսոյ ծագումն, արեգակն արդար, ան
ճառծնունդ ՀօրՈրդի, յառաջքանզարեւանուն
քո գովեալ ընդ Հօր. ի ծագել լուսոյ առաւօտուս,
ծագեա՛իհոգիսմերըզլոյսքոիմանալի:

Լոյս,ի Հօրէբղխումնաղբիւրբարութեան, Հո
գիդ սուրբ Աստուծոյ, մանկունք եկեղեցւոյ ընդ
հրեշտակսզքեզբարեբանեն.իծագելլուսոյառա
ւօտուս,ծագեա՛իհոգիսմերըզլոյսքոիմանալի:

Լոյս, երրեակ եւ մի անբաժանելի սուրբ Երրոր
դութիւն.զքեզընդերկնայնոցներկրածինքսմիշտ
փառաւորեմք.իծագելլուսոյառաւօտուս,ծագեա՛
իհոգիսմերըզլոյսքոիմանալի:

ՅՈՐԴՈՐԱԿ
(Աշակ.) Ա նեղանելիդԱստուած,Հայրամենակալ,

ընկա՛լզաղաչանսմերքոցպաշտօնէից:
ԻՀօրէծագումնանճառ,արեգակնարդար,ծա

գեա՛իյանձինսմերզլոյսդողորմութեան:
ԻՀօրէբըղխեալՀոգի,աղբիւրբարութեան.լու

սովքովլըցո՛ըզմեզյայսմառաւօտուս:
Երեք անձինք եւ մի բնութիւն, մի աստուածու

թիւն.զքեզխոստովանիմքյաւէտսուրբԵրրորդու
թիւն:

ՄԱՂԹԱՆՔ
 Լուսովդքո,Քրիստո՛ս,ամենեքեանլուսաւորե

ցաք,եւիսուրբխաչքո,Փրկի՛չ,հաւատացեալքս
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ապաւինեցաք: Լո՛ւր մեզ, Աստուա՛ծ Փրկիչ մեր,
տո՛ւրմեզզխաղաղութիւնքոեւարա՛առմեզզո
ղորմութիւնքո,մարդասէ՛րՏէր:

ՔԱՐՈԶ
(Աշակ.) ԵւեւսխաղաղութեանզՏէրաղաչեսցուք:
 ՓառաւորեսցուքզամենակալնԱստուած,ործա

գեացզլոյսառաւօտույարարածսիւր.ծագեսցէեւ
այժմզառատողորմութիւնիւրիվերայփառաբան
չացանուանիւրոյ:ԱմենակալՏէրԱստուածմեր,
կեցո՛եւողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
(Աշակ.) Զառաւօտու աղօթս եւ զբանաւոր պաշ

տօնսընկա՛լ,ամենակալ,ամենամեծդԱստուած,ի
քո անապական եւ յերկնային խորանսդ: Ծագեա՛
առմեզզարդարութեանեւիմաստութեանզլոյսքո,
արա՛զմեզորդիսլուսոյեւորդիստուընջեան,որ
պէս զի ի գալ աւուրս երկիւղածութեամբ վարես
ցուքզկեանսմերեւառանցգայթակղութեանկա
տարեսցուք:ԶիդուեսօգնականեւՓրկիչմեր,եւ
քեզվայելէփառք,իշխանութիւնեւպատիւ.այժմ
եւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:
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 Սաղ մոս ԻԲ.

(Աւագ)

Փոխ.Տէրհովուեսցէզիսեւինձո՛չպակասեսցի:
Ի վայրի դալարւոջ անդ բնակեցոյց զիս եւ առ

ջուրսհանգստեանսնոյցզիս:
Դարձոյցզանձնիմառիսեւառաջնորդեացինձ

իճանապարհսարդարութեանվասնանուանիւրոյ:
Թէպէտեւգնացիցեսիմէջստուերացմահու,ո՛չ

երկեայցիչարէ,զիդու,Տէ՛ր,ընդիսես:
Ցուպքոեւգաւազան՝նոքամխիթարեսցենզիս:
Պատրաստարարերառաջիիմզսեղան,ակնյան

դիմաննեղչացիմոց:
Օծերիւղովզգուխիմ, բաժակքոորպէսանա

պակարբեցոյցզիս:
Ողորմութիւնքո,Տէ՛ր,զհետիմեկեսցէզամենայն

աւուրսկենացիմոց,բնակիլինձիտանՏեառնընդ
երկայնաւուրս:

(Սաղմ. ՃԽԲ.) Ցո՛յցինձճանապարհյորեւգնա
ցից,զիառքեզ,Տէ՛ր,համբարձիզանձնիմ:

Փրկեա՛ զիս ի թշնամեաց իմոց, Տէ՛ր, զի զքեզ
ապաւէնինձարարարի:

Ուսո՛ինձառնելզկամսքո,զիդուեսԱստուած
իմ:

Հոգիքոբարիառաջնորդեսցէինձիյերկիրու
ղիղ:

Վասնանուանքոյ,Տէ՛ր,կեցուսցեսզիս,արդա
րութեամբքովհանցեսինեղութենէզանձնիմ:

Ողորմութեամբքովսատակեա՛զթշնամիսիմեւ
կորո՛զամենայննեղիչսանձինիմոյ,զիեսծառայ
քոեմ:
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(Սաղմ. ԽԵ.) Աստուածմերապաւէնեւզօրութիւն,
օգնական ի վերայ նեղութեանց, որք գտին զմեզ
յոյժ:

Վասնայսորիկո՛չերկիցուքմեքիխռովիլերկ
րի,իփոփոխիլլերանցիսիրտսծովու:

Գոչեցին եւ խռովեցան ջուրք նոցա, խռովեցան
լերինքիզօրութենէնորա:

ԳնացքգետոցուրախառնենզքաղաքնԱստու
ծոյեւսուրբարարզյարկսիւրԲարձրեալն:

Աստուածիմէջնոցա՝եւնոքամի՛սասանեսցին,
օգնեսցէնոցաԱստուածիվաղորդենէմինչեւիվա
ղորդեան:

Խռովեցանհեթանոսք,եւխոնարհեցանթագաւո
րութիւնք,ետզձայնիւրԲարձրեալն,եւխռովեցաւ
երկիր:

Տէրզօրութեանցընդմեզ,ընդունողէմերԱս
տուածՅակոբայ:

Եկայք եւ տեսե՛ք զգործս Աստուծոյ, որ արար
զնշանսեւզարուեստսիվերայերկրի:

Եհարզպատերազմիծագացմինչեւիծագսերկ
րի,զաղեղունսփշրեաց,զզէնսխորտակեացեւզաս
պարսայրեացհրով:

Կանխեցէք եւ ծաներուք, զի ես եմ Աստուած,
բարձրեղէցիհեթանոսսեւբարձրացայցիվերայ
երկրի:

Տէրզօրութեանցընդմեզ,ընդունողէմերԱս
տուածՅակոբայ:

(Սաղմ. ԿԹ.) Աստուա՛ծ, յօգնել ինձ նայեա՛ց, եւ
Տէ՛ր,յընկերելինձփութա՛:

Ամաչեսցեսեւյամօթլիցին,ոյքխնդրէինզանձն
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իմ,դարձցինյետսեւամաչեսցեն,ոյքխորհէինինձ
զչար:

Դարձցինառժամայնամաչեցեալք,որասէինինձ
վա՛շ,վա՛շ:

Ցնծասցեն եւ ուրախ լիցին ի քեզ ամենեքեան,
ոյքխնդրենզքեզ,Տէ՛ր:

Ասասցենամենայնժամ՝մեծէԱստուած,ոյքսի
րենզփրկութիւնսքո:

Եսաղքատեւտնանկեմ,Աստուա՛ծ,օգնեա՛ինձ.
օգնականեւփրկիչիմեսեւդու,Տէ՛րիմ,մի՛յա
մենար:

 
(Սաղմ. ՁԵ. 15) Տո՛ւրզօրութիւնծառայիքո,կեցո՛

զորդիաղախնոյքո,եւարա՛առիսնշանբարու
թեան:

Տեսցենատելիքիմեւամաչեսցեն,զիդու,Տէ՛ր,
օգնեցերինձեւմխիթարեցերզիս:

ՓառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ.այժմեւ
միշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

ԵՐԳ
(Աւագ) Ճանապարհեւճըշմարտութիւնեւկեանք

Քրիստոս, առաջնորդեա՛ հոգւոց մերոց. յերկրէ
ելանելյերկինս:

ԴուռընկենացմտիցՅիսուս,մոյծեւըզմեզառ
ՀայրնքոեւՀոգի.երգելմիշտըզփառս:
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ՅՈՐԴՈՐԱԿ
(Աւագ) ՃանապարհբարիՔրիստոսեւճըշմար

տութիւն, առաջնորդ հոգւոց մերոց յերկրէ ի յեր
կինս:

ԴուռընկենացմըտիցՅիսուս,Աստուածճըշմա
րիտ, մո՛յծ եւ զմեզ առ Հայրըդ քո. Հոգւովըդ
սըրբով:

ՄԱՂԹԱՆՔ
 Տէ՛ր,ուղղեա՛զգնացսմերիճանապարհսխա

ղաղութեան.Տէ՛ր,ուղղեա՛եւառաջնորդեա՛հոգւոց
մերոցեւամենայնհաւատացելոց,գնալյարդարու
թեանճանապարհնեւիկեանսնյաւիտենից:

ՔԱՐՈԶ
(Աշակ.) Ա ղաչեսցո՛ւքզամենակալնԱստուած,զի

յաջողեալուղղեսցէզճանապարհսծառայիցիւրոցի
բարիեւիխաղաղութիւն:ԱմենակալՏէրԱստուած
մեր,կեցո՛եւողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
(Աւագ) Ա ռաջնորդկենացեւպարգեւիչխաղա

ղութեան, Քրիստոս Աստուած մեր, առաջնորդեա՛
մեզ գնալ ի ճանապարհս քո արդարութեան. եւ
խաղաղութեամբ ժամանել ի նաւահանգիստն կե
նացեւփրկութեան՝շնորհօքողորմութեանքոյ,զի
դու ես օգնական եւ փրկիչ մեր. եւ քեզ վայել է
փառք,իշխանութիւնեւպատիւ.այժմեւմիշտեւ
յաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:
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ԱՂՕԹՔ
Աւուրցպահոց,յորստօնոչլինի.

(Աւագ) Օրհնեալես, Տէ՛րԱստուածփրկիչմեր,
որյամենայնժամընդմեզեսեւո՛չերբէքթողուսի
ձեռանէքումմէզայնոսիկ,որքհաւատովեւճշմար
տութեամբկարդանառքեզ:Աղաչեմքեւխնդրեմք
իքէն,Տէ՛ր,ճանապարհորդակիցլե՛րծառայիցքոց
քոյին վերակացութեամբդ՝ պահելով ի խաղաղու
թեան.եւառաջնորդեա՛մեզմիւսանգամխաղաղու
թեամբեւխնդութեամբհասանիլյիւրաքանչիւրի
բնակութիւնսիՔրիստոսՅիսուսիՏէրմեր:Որում
վայել էփառք,իշխանութիւնեւպատիւ.այժմեւ
միշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

ՕրհնեալՏէրմերՅիսուսՔրիստոս.ամէն:

Հայրմերորյերկինսես.:



Եւ ի կատարել աւուրցն Պենտակոստէից էին ամենեքեան 
միաբան ի միասին: Եւ եղեւ յանկարծակի հնչիւն յերկնից` 

եկեալ իբրեւ սաստիկ հողմոյ, եւ ելից զամենայն տունն 
յորում նստէին: Եւ երեւեցան նոցա բաժանեալ լեզուք 

իբրեւ ի հրոյ, եւ նստաւ իւրաքանչիւր ի վերայ նոցա: Եւ 
լցան ամենեքեան Հոգւով Սրբով, եւ սկսան խօսել յայլ 

լեզուս որպէս եւ Հոգին տայր բարբառել նոցա:



ԿԱՐԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ 

ՀԱՍԱՐԱԿԱՑ ԱՂՕԹԻՑ 

ԵՐՐՈՐԴ ԺԱՄՈՒՆ,
ՈՐ ԿԱՏԱՐԻ Ի ԴԷՄՍ ԻՋՄԱՆ

ՀՈԳՒՈՅՆ ՍՐԲՈՅ,
ԵՒ Ի ԴԷՄՍ  ՆԱԽԱՄՕՐՆ  ՃԱՇԱԿՄԱՆ

ԵՒ ԱԶԱՏՈՒԹԵԱՆՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻՒ

Օրհ նեալ  Տէր մեր  Յի սուս Ք րիս տոս. ամէն:

Հայրմերորյերկինսես.:

Օրհ նեալ  Հո գիդ Սուրբ Աս տու ած ճշմա րիտ. ա մէն:

 Սաղ մոս Ծ.

(Աւագ)

ՈՂՈՐՄԵԱ՛ ինձ, Աստուա՛ծ, ըստ մեծի
ողորմութեանքում,ըստբազումգթութեան

քումքաւեա՛զանօրէնութիւնսիմ:

Առաւելլուա՛զիսյանօրէնութենէիմմէեւիմե
ղացիմոցսո՛ւրբարազիս:

Զանօրէնութիւնսիմեսինձէնգիտեմ,եւմեղքիմ
առաջիիմենյամենայնժամ:

Քեզմիայնմեղայ,Տէ՛ր,եւչարառաջիքոարարի:
Որպէսարդարեղիցիսիբանսքոեւ յաղթողի

դատելքեզ:
Անօրէնութեամբ յղացաւ եւ ի մեղս ծնաւ զիս

մայրիմ:
Դու,Տէ՛ր,զճշմարտութիւնսիրեցեր,զանյայտսեւ

զծածկեալսիմաստութեամբքովյայտնեցերինձ:

18  ԺԱՄԱԳԻՐՔ 2016
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Ցողեա՛յիսմշակաւեւսուրբեղէց.լուա՛եւքան
զձիւնսպիտակեղէց:

Լսելի՛արաինձ,Տէ՛ր,զցնծութիւնեւզուրախու
թիւն,եւցնծասցենոսկերքիմտառապեալք:

Դարձո՛զերեսսքոիմեղացիմոց,եւզամենայն
զանօրէնութիւնսիմքաւեա՛յինէն:

Սի՛րտսուրբհաստատեայիս,Աստուա՛ծ,եւհո
գի՛ուղիղնորոգեաիփորիիմում:

Մի՛ընկենուրզիս, Տէ՛ր, յերեսացքոցեւզհոգի
քոսուրբմի՛հաներյինէն:

Տո՛ւրինձցնծութիւնփրկութեանեւհոգւովպե
տութեանքոյհաստատեա՛զիս:

Ուսուցիցանօրինացզճանապարհսքոեւամբա
րիշտքառքեզդարձցին:

Փրկեա՛ զիս յարենէ, Աստուա՛ծ, Աստուա՛ծ
փրկութեանիմոյ.ցնծասցէլեզուիմյարդարութեան
քում:

Տէ՛ր,եթէզշրթունսիմբանաս,բերանիմերգեսցէ
զօրհնութիւնսքո:

Թէ կամեցեալ էիր, պատարագս մատուցանեաք,
բայցդուընդողջակեզսիսկո՛չհաճեցար:

Պատարագ Աստուծոյ՝ հոգի խոնարհ, զսիրտ
սուրբեւզհոգիխոնարհԱստուածո՛չարհամարհէ:

Բարի՛արա,Տէ՛ր,կամօքքովքՍիոնի,եւշինես
ցինպարիսպքնԵրուսաղէմի:

Յայնժամհաճեսցիսընդպատարագսարդարու
թեան, յորժամուխտիցպատարագսհանցենիսե
ղանքոզուարակս:

ՓառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ.այժմեւ
միշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:
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ԵՐԳ
ԵրրորդիժամուաւուրնզկնիՈ ղոր մեա-ին

(Աւագ) Օրհնեմքըզքեզ,Հայրանըսկիզբն
Էիցսէակիյանգոյից.
Բարձերձեռօքնիւթիհողոյ
Եւստեղծերզմարդիպատկերքո.
Գլուխընոտիցխոնարհեցաւ,
Զիզպատուիրանքոմոռացաւ.
Դարձեալասեմքըստանառակին,
Թէ,Հայր,մեղայքեզիյերկինս:

Երկնաւորացնանքընների
Եղերմարդկանտեսանելի.
Զգեցարպատկերհողեղինի
ՊատկերըդՀօրանփոխելի.
Ելերյերրորդժամիխաչին
ՎասնԱդամայնախաստեղծին.
Ընդաւազակինքումխաչակցին
Արժանացո՛ըզմեզդրախտին:

 Թագաւո՛րթագաւորաց,
ԱռատաբուղխՀոգիշնորհաց.
Ժողովելոցնիվերնատանն
Առաքելոցներկոտասան՝
Իհրոյլեզուսերեւեցար,
Յոգիսնոցավերանըստար.
Լո՛ւրյանունքոժողովելոցս.
Էջեւառմեզյերրորդժամուս:
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ՄԱՂԹԱՆՔ
 Քահ. Յամենայն ժամու աղաչանք իմ այս են, ի

մեղացիմոցսուրբարա՛զիս,Տէ՛ր,եւյօտարէնպա
հեա՛զծառայսքո,մարդասէրՏէր:

Սարկ. Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք,
ընկա՛լ,կեցո՛եւողորմեա՛:

Քահ. Օրհնութիւն եւ փառք Հօր եւ Որդւոյ
եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս
յաւիտենից.ամէն:

ՔԱՐՈԶ
Մեծպահոցն՝իՅովհաննուՄանդակունւոյն 

ասացեալ.
(Աւագ) Միաբանամենեքեանգոհացարուքզմար

դասիրէն Աստուծոյ եւ զՓրկչէն մերմէ Յիսուսէ
Քրիստոսէ, որ ազատեաց զազգս մարդկան ի դա
տապարտութենէանիծիցնեւեբարձզմեղսաշխար
հիիժամուսյայսմիկխաչիւնիւրով,եւշնորհեաց
առատապէս զպարգեւս Հոգւոյն Սրբոյ երանելի
առաքելոցն:Խնդրեսցուքհաւատով,զիզմեզզամե
նեսեանարասցէհաղորդսմեծամեծացեւաստուա
ծային բարեացն այնոցիկ աղօթիւք եւ բարեխօու
թեամբամենայնսրբոց,որքաստեւընդամենայն
տիեզերս:Որպէսզիանարատվարուքեւճշմարիտ
առաքինութեամբկացեալքըստկամացնորայայսմ
աշխարհիս,մասնեւվիճակժառանգութեանընկալ
ցուքընդամենայնսուրբսնորա.զբնակութիւնյա
ւիտենականեւերկնայինխորանացն:Զորխոստա
ցաւ սիրելեաց իւրոց ճշմարիտն Աստուած Յիսուս
Քրիստոս.Տէրմեր,կեցո՛եւողորմեա՛:

Զժամսեւզառաջակայօրսխաղաղութեամբան
ցուցանել՝հաւատովիՏեառնէխնդրեսցուք:Զհրեշ
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տակխաղաղութեան.:Զքաւութիւնեւզթողութիւն.:
Զսրբոյ խաչին մեծ եւ կարող.: Եւ եւս՝  միաբան
վասն.:Զանձինսմերեւզմիմեանս.:Ողորմեացմեզ,
Տէ՛րԱստուած.:

ԱՂՕԹՔ
Որիքրովբէականեւյանպատումհանգուցեալ

եսյաթոռ,եւայցելուեսմիշտարարածոցքոց:Որ
եւիժամուսյայսմիկհեղերյերանելիառաքեալսն
զշնորհսՀոգւոյդՍրբոյ:Դու,Տէ՛ր,յառաջակայժա
մուս եւ յաւէտ մինչեւ ի կենցաղոյս աւարտումն,
տպաւորեալ միացո՛ զմեզ ընդ ամենայն բարեգոր
ծութեան յորդորմունս եւ խոստացելոց բարեացդ
հաղորդսլինիլզմեզարժանի՛արա,ՏէրմերեւՓր
կիչ ՅիսուսՔրիստոս:Որեսօրհնեալընդ Հօրեւ
ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս
յաւիտենից.ամէն:

 Խա ղա ղու թիւն ա մե նե ցուն:

Աս տու ծոյ երկիր պա գես ցուք:

Որ էիր յառաջ, քան զյաւիտեանս, Բանդ Աս
տուած,էակիցՀօրեւարարչակիցՍուրբՀոգւոյդ:
Որ եւ զնախաստեղծին պատուիրանազանցութիւն
պըտղոյն ճաշակմամբ՝ նշանաւ ամենայաղթ խաչի
քոիժամուսյայսմիկենթադրեալ՝իկենդանութիւն
փոխեցերեւզանօրէնութիւնսմերինմաբեւեռեալ՝
կեանքանապական,եւնորոգումնկենացյուսացե
լոցիքեզխոստացար:Որոցմասնաւորիլեւզմեզ
արժանի՛արա,ՏէրմերեւՓրկիչՅիսուսՔրիստոս,
որեսօրհնեալընդՀօրեւընդՍրբոյՀոգւոյդ,այժմ
եւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:
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 Սաղ մոս
(Աշակ.) ՏէրԱստուածօրհնեալ,օրհնեալՏէրզօր

հանապազ:
Աստուած մեր, Աստուած կենարար, եւ նա՛

փրկեսցէզմեզ:
ՏէրԱստուածօրհնեալ, օրհնեալ Տէրզօրհանա

պազ.առաջնորդեսցէմեզԱստուածՓրկիչմեր:

ՔԱՐՈԶ
(Աշակ.) Խնդրեսցուք հաւատով ի Տեառնէ վասն

ճանապարհորդացհարցեւեղբարցմերոց,որքընդ
ծովեւընդցամաքգնասցեն,որպէսզիառաջնոր
դեսցէնոցա,խաղաղութեամբպահեսցէեւտարեալ
հասուսցէ յիւրաքանչիւր տեղիս Տէր Աստուած
մեր: Վասն զի նա ինքն է առաջնորդ կենաց եւ
յոյս փրկութեան, որ յաջողէ ծառայից իւրոց խա
ղաղութեամբհասանիլինաւահանգիստնկենացեւ
փրկութեան.ամենակալՏէրԱստուածմեր,կեցո՛եւ
ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
(Աւագ) Ա ռաջնորդեա՛մեզ,Տէ՛րԱստուածմեր,եւ

ուսո՛մեզգնալիճանապարհսքոարդարութեամբ.
պահեա՛իխաղաղութեանզկեանսմեր,եւզգնացս
ի հաճոյսքո:Ժամանեցո՛ զհոգեւոր եւզմարմնա
ւոր ընթացս ծառայից քոց՝ անարատ ճանապար
հաւդ յաւիտենական ի կեանսդ. շնորհօք միածնի
քոյ Տեառն մերոյ եւ Փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի,
որեղեւմեզառաջնորդկենացեւյոյսփրկութեան:
Ընդորումօրհնեալես,Հայրամենակալ,հանդերձ
կենդանարարեւազատիչՍուրբՀոգւովդ,այժմեւ
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միշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

ԻՍարկաւագվարդապետէնասացեալ
 Յիշեա՛, Տէ՛ր, զպաշտօնեայս քո, զծնողսն մեր,

զվարդապետս, զեղբարս, զընկերս, զկերակրիչս,
զուխտաւորս, զճանապարհորդս, զհանգուցիչս,
զվաստակաւորս, զխոստովանողս, զապաշխարողս,
զգերիս, զհիւանդըս, զնեղեալս, զիշխանս, զչարա
րարս, զբարերարս, զթշնամիս, զատելիս, եւ որք
պատուիրեցինմեզհաւատով:

Յիշեա՛,Տէ՛ր,եւողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
 ԲարերարեւբազումողորմԱստուած,քոանմո

ռացգիտութեամբդեւանբաւմարդասիրութեամբդ,
յիշեա՛ զամենայն հաւատացեալս ի քեզ եւ ողոր
մեա՛ամենեցուն:Օգնեա՛եւփրկեա՛յիւրաքանչիւր
վտանգիցուիփորձութեանց:Արժանաւորեա՛գո
հութեամբփառաւորելզՀայրեւզՈրդիեւզՍուրբ
Հոգիդ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից.
ամէն:

 Սաղ մոս ԻԲ.

(Աւագ)

 Փոխ.  Տէրհովուեսցէզիսեւինձինչո՛չպակա
սեսցի:

Ի վայրի դալարւոջ անդ բնակեցոյց զիս եւ առ
ջուրսհանգստեանսնոյցզիս:

Դարձոյցզանձնիմառիս,եւառաջնորդեացինձ
ճանապարհսարդարութեանվասնանուանիւրոյ:
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Թէպէտեւգնացիցեսիմէջստուերացմահու,ո՛չ
երկեայցիչարէ,զիդու,Տէր,ընդիսես:

Ցուպքոեւգաւազան՝նոքամխիթարեսցինզիս:
Պատրաստարարերառաջիիմզսեղան,ակնյան

դիմաննեղչացիմոց:
Օծերիւղովզգլուխիմ,բաժակքոորպէսանա

պակարբեցոյցզիս:
Ողորմութիւնքո,Տէ՛ր,զհետիմեկեսցէզամենայն

աւուրսկենացիմոց,բնակիլինձիտանՏեառնընդ
երկայնաւուրս:


(Սաղմ. ՃԽԲ.) Ցո՛յցինձճանապարհ,յորեւգնա

ցից,զիառքեզ,Տէ՛ր,համբարձիզանձնիմ:
Փրկեա՛ զիս ի թշնամեաց իմոց, Տէ՛ր, զի զքեզ

ապաւէնինձարարի:
Ուսո՛ինձառնելզկամսքո,զիդուեսԱստուած

իմ:
Հոգիքոբարիառաջնորդեսցէինձյերկիրուղիղ:
Վասնանուանքո, Տէ՛ր,կեցուսցեսզիս,արդա

րութեամբքովհանցեսինեղութենէզանձնիմ:
Ողորմութեամբքովսատակեա՛զթշնամիսիմեւ

կորո՛զամենայննեղիչսանձինիմոյ,զիեսծառայ
քոեմ:

ՓառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ.այժմեւ
միշտեւյավիտեանսյաւիտենից.ամէն:

ՔԱՐՈԶ
(Աւագ) ԵւեւսխաղաղութեանզՏէրաղաչեսցուք:
 Գոհաբանելով աղաչեսցուք զբարերար Հոգին

Աստուած,եւխնդրեսցուքզողորմութիւնինմանէ,
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զի անցուսցէ ի մէնջ զցասումն պատուհասի յան
ցանացմերոցբարերարութեամբնիւրով,ամենակալ
ՏէրԱստուածմեր,կեցո՛եւողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
(Աշակ.)Խաղաղութեամբքով, ՀոգիդՍուրբԱս

տուածճշմարիտ,որիվերէքանզամենայնմիտսեւ
զխորհուրդս, մխիթարեա՛ զանձինս ծառայից քոց՝
ընդունելովզաղաչանսմեր:Անցո՛իմէնջզցասումն
պատուհասի յանցանաց մերոց բարերարութեամբ
քով:Ներեա՛եւ լո՛ւրմեզ,քաւեա՛եւթո՛ղզմեղս
մեր.արժանաւորեա՛գոհութեամբփառաւորելզքեզ
ընդՀօրեւընդՈրդւոյնմիածնի,այժմեւմիշտեւ
յաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

ՕրհնեալՏէրմերՅիսուսՔրիստոս.ամէն:

Հայրմերորյերկինսես.:
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Եւ նոքա առեալ տանէին զնա. եւ բարձեալ էր ինքնին 
զխաչափայտն, եւ ելանէր ի տեղին որ անուանեալ էր 
Գագաթան, եւ կոչէր Եբրայեցերէն Գողգոթա: Ուր եւ ի 

խաչն իսկ հանին զնա, եւ ընդ նմա երկուս եւս այլս աստի 
եւ անտի, եւ ի միջի զՅիսուս: Գրեաց եւ տախտակ մի 

Պիղատոս, եւ եդ ի վերայ խաչին. եւ էր գրեալ. ՅԻՍՈՒՍ 
ՆԱԶՈՎՐԵՑԻ, ԹԱԳԱՒՈՐ ՀՐԷԻՑ:
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ԿԱՐԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ 

ՀԱՍԱՐԱԿԱՑ ԱՂՕԹԻՑ

ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԺԱՄՈՒՆ,
ՈՐ ԿԱՏԱՐԻ Ի ԴԷՄՍ ՀՕՐ ԱՍՏՈՒԾՈՅ, ԱՅԼ ԵՒ Ի 

ԴԷՄՍ  ՉԱՐՉԱՐԱՆԱՑ ԵՒ ԽԱՉԵԼՈՒԹԵԱՆ ՈՐԴՒՈՅՆ 

ԱՍՏՈՒԾՈՅ

Օրհ նեալ  Տէր մեր  Յի սուս Ք րիս տոս. ամէն:

Հայրմերորյերկինսես.:

Օրհ նեալ  Հայր սուրբ Աս տու ած ճշմա րիտ. ամէն:

 Սաղ մոս Ծ.

(Աւագ)

ՈՂՈՐՄԵԱ՛ ինձ, Աստուա՛ծ, ըստ մեծի
ողորմութեանքում,ըստբազումգթութեան

քումքաւեա՛զանօրէնութիւնսիմ:

Առաւելլուա՛զիսյանօրէնութենէիմմէեւիմե
ղացիմոցսուրբարա՛զիս:

Զանօրէնութիւնսիմեսինձէնգիտեմ,եւմեղքիմ
առաջիիմենյամենայնժամ:

Քեզմիայնմեղայ,Տէ՛ր,եւչարառաջիքոարարի:
Որպէսարդարեղիցիսիբանսքոեւ յաղթողի

դատելքեզ:
Անօրէնութեամբ յղացաւ եւ ի մեղս ծնաւ զիս

մայրիմ:
Դու,Տէ՛ր,զճշմարտութիւնսիրեցեր,զանյայտսեւ

զծածկեալսիմաստութեամբքովյայտնեցերինձ:
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Ցողեա՛յիսմշտկաւ,եւսուրբեղէց,լուա՛եւքան
զձիւնսպիտակեղէց:

Լսելի՛արաինձ,Տէ՛ր,զցնծութիւնեւզուրախու
թիւն,եւցնծասցենոսկերքիմտառապեալք:

Դարձո՛զերեսսքոիմեղացիմոց,եւզամենայն
զանօրէնութիւնսիմքաւեա՛յինէն:

Սի՛րտսուրբհաստատեայիս,Աստուա՛ծ,եւհո
գի՛ուղիղնորոգեաիփորիիմում:

Մի՛ընկենուրզիս, Տէ՛ր, յերեսացքոցեւզհոգի
քոսուրբմի՛հաներյինէն:

Տո՛ւրինձցնծութիւնփրկութեանեւհոգւովպե
տութեանքոհաստատեա՛զիս:

Ուսուցիցանօրինացզճանապարհսքո,եւամբա
րիշտքառքեզդարձցին:

Փրկեա՛ զիս յարենէ, Աստուա՛ծ, Աստուա՛ծ
փրկութեանիմոյ.ցնծասցէլեզուիմյարդարութեան
քում:

Տէ՛ր,եթէզշրթունսիմբանաս,բերանիմերգեսցէ
զօրհնութիւնսքո:

Թէ կամեցեալ էիր, պատարագս մատուցանէաք,
բայցդուընդողջակէզսիսկո՛չհաճեցար:

ՊատարագԱստուծոյհոգիխոնարհ,զսիրտսուրբ
եւզհոգիխոնարհԱստուածո՛չարհամարհէ:

Բարի՛արա,Տէ՛ր,կամօքքովքՍիոնի,եւշինես
ցինպարիսպքԵրուսաղէմի:

Յայնժամհաճեսցիսընդպատարագսարդարու
թեան, յորժամուխտիցպատարագսհանցենիսե
ղանքոզուարակս:

ՓառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ.այժմեւ
միշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:
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ԵՐԳ
Վեցերորդիժամուն

(Աշակ.) Խաւարեցաւլոյսնարեւուն,
Իվեցերորդժամուրբաթուն,
Ծանոյցթէլոյսնարարչական
Նըսեմացոյցզլոյսնեղական.
Կախեալըզքեզմերկիխաչին,
Քօղովստուերաւնծածկէին.
Հերքեա՛իմէնջըզծանրութիւն
Շըրջողդիւինմիջօրէի:

 Ձանձրութեանմարտայսոյնչարի,
Որյայսժամուսպատերազմի՝
Ղօղեալյոգւոցմերհերքեսցի,
Քոնըշանաւսըրբոյխաչի,
Ճըշմարտութեանքոճառագայթ
Զառիյերկնիցանկեալփայլակն
Մերժեալիմէնջհալածեսցէ
Եւզմեզլուսովքովառեսցէ:
 
Յայսմիջօրեայտուընջեանժամուս
Վայելչականաչացմարմնոյս,
Նետիւքգացտնեացմի՛խոցեսցուք,
Իխաւարէնորիծածուկ.
Շուրջանակիբանակեսցեն
Ըզմեօքբանակըքհրեշտակաց,
Որքպարակիցմեզլինելով,
ԸզքեզընդՀօրփառատրելով:
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ՄԱՂԹԱՆՔ
Քահ.  Յամենայն ժամու աղաչանք իմ այս են. ի

մեղացիմոցսո՛ւրբարազիս,Տէ՛ր,եւյօտարէնպա
հեա՛զծառայսքո,մարդասէ՛րՏէր:

Սարկ. ԵւեւսխաղաղութեանզՏէրաղաչեսցուք,
ընկա՛լ,կեցո՛եւողորմեա՛:

Քահ. Օրհնութիւն եւ փառք Հօր եւ Որդւոյ
եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս
յաւիտենից.ամէն:

ՔԱՐՈԶ
Մեծիպահոցն

(Աշակ.) Արթունմտօքեւանզբօսխորհրդովկաց
ցուքմիաբանյազօթսառաջիՏեառնմերոյեւՓրկ
չինՅիսուսիՔրիստոսի: Հաւատովխնդրեսցուքի
նմանէըզհրեշտակխաղաղութեանպահապանան
ձանց մերոց, որ եկեալ բնակեսցէ շուրջ զմեօք եւ
աներկիւղ պահեսցէ զմեզ յամենայն հրեղէն նե
տիցսատանայիորթռչիիտուէ,յիրացխաւարա
յինգնացից՝իգայթակղութենէդիւինիհասարակ
աւուր:Յորմէզգուշութեամբպահելովաղօթիւքեւ
բարեխօսութեամբ ամենայն սրբոց, շնորհեսցէ մեզ
մարդարսէրն Աստուած կեալ առաքինութեամբ ի
փրկութիւն անձնաց մերոց, ի պատիւ եւ ի փառս
կենդանացուցիչ անուան իւրոյ: Յոյս հաղորդու
թեանընկալցուքիյայտնութեանմիածնիՈրդւոյն
Աստուծոյ,կերպարանակիցառնելզմարմինխոնար
հութեանմերոյ՝ըստնմանութեանմարմնոյ փառաց
իւրոց:Վասնզիզայսխոստացաւսիրելեացիւրոց
ճշմարիտնԱստուածՅիսուսՔրիստոսՏէրմեր.կե
ցո՛եւողորմեա՛:
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Զժամսեւզառաջակայօրսխաղաղութեամբան
ցուցանելհաւատովիՏեառնէխնդրեսցուք:Զհրեշ
տակխաղաղութեան.:Զքաւութիւնեւզթողութիւն.:
Զսրբոյ խաչին մեծ եւ կարող.: Եւ եւս՝ միաբան
վասն.:Զանձինսմերեւզմիմեանս.:Ողորմեա՛ցմեզ
Տէ՛րԱստուած.:

ԱՂՕԹՔ
(Աւագ) Զգեցո՛մեզ,Տէ՛րԱստուածմեր,զէնար

դարութեան, զօրաւոր եւ յաղթող լինիլ ընդդէմ
սատանայական պատերազմաց, եւ զամենայն հրե
ղէն նետս նորա շիջուցանելով՝ անկասկած լիցուք
յիրացխաւարինգնացից՝իգայթակղութենէդիւին
իհասարակաւուր:Եւզգաստացեալքվայելչական
տուընջեամբս՝առաքինութեամբկացցուքիփրկու
թիւն անձանց մերոց, ի պատիւ եւ ի փառս սրբոյ
Երրորդութեանդ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս
յաւիտենից.ամէն:

 Խա ղա ղու թիւն ա մե նե ցուն:

Աս տու ծոյ եր կիր պա գես ցուք:

Երկնաւորխաղաղութեամբդքովպարսպեալպա
հեա՛զանձինսմեր,Տէ՛ր,զօրութեանց:Վասնզիդու
եսԱստուածխաղաղութեան,եւբացիքէնզայլոք
ո՛չգիտեմքեւզանունքոամենազօրկարդամքյօգ
նականութիւն անձանց մերոց: Նայեա՛ յերկրպա
գութիւնսմերեւուսո՛մեզառնելզարդարութիւն
ճշմարտութեան: Եւ գոհութեամբ փառաւորեսցուք
զՀայրեւզՈրդիեւզսուրբՀոգիդ.այժմեւմիշտեւ
յաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:
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 Սաղ մոս

(Աւագ) Տէր,մի՛յիշերզմեղսմերզառաջինս.վաղ
վաղեսցէ՛առմեզողորմութիւնքո,Տէ՛ր,զիաղքա
տացաքյոյժ:

Օգնեա՛մեզ,ԱստուածՓրկի՛չմեր,վասնփառաց
անուանքոյ:

Տէ՛ր, փրկեա՛ զմեզ եւ քաւեա՛ զմեղս մեր վասն
անուանքոյ:

ՔԱՐՈԶ
(Աւագ)Վասնհիւանդացեւամենայնվշտացելոց

աղաչեսցուքզՓրկիչնմերՔրիստոս,զիողորմեսցի
ըստմեծիողորմութեանիւրումեւբժշկեսցէզախտս
եւզհիւանդութիւնսհոգւոցեւմարմնոցծառայից
իւրոցեւկատարեալաջողջութեամբհասուսցէզա
մենեսեան ի մշտնջենաւոր եւ յանախտ կեանս: Որ
առաքեցարի Հօրէիբժշկութիւնազգիմարդկան,
միածինՈրդինԱստուծոյ,ՏէրմերեւՓրկիչՅիսուս
Քրիստոս,կեցո՛եւողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
(Աշակ.) Փարատեա՛ զցաւս եւ բժշկեա՛ զհիւան

դութիւնս ի ժողովրդենէ քումմէ, Տէ՛ր Աստուած
մեր,եւշնորհեա՛ամենեցունզկատարեալառողջու
թիւննշանաւամենայաղթխաչիքո,որովբարձեր
զտկարութիւն ազգի մարդկան եւ դատապարտե
ցերզթշնամինկենացեւփրկութեանմերոյ:Դուես
կեանք մեր եւ փրկութիւն, բարերար եւ բազումո
ղորմԱստուած,որմիայնկարողեսթողուլզմեղս
եւմերժելզախտսեւզհիւանդութիւնսիմէնջ,որում
յայտնիենպէտքկարեացմերոց. պարգեւիչդբա
րեաց,պարգեւեա՛զառատողորմութիւնքոիվերայ
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արարածոցքոց՝ըստիւրաքանչիւրպիտոյից,յորոց
հանապազփառաւորեալգովիամենասուրբԵրրոր
դութիւնդ՝այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.
ամէն:

ԻՍարկաւագվարդապետէնասացեալ
Յիշեա՛, Տէ՛ր, զպաշտօնեայս քո, զծնողսն մեր,

զվարդապետս, զեղբարս, զընկերս, զկերակրիչս,
զուխտաւորս, զճանապարհորդս, զհանգուցիչս,
զվաստակաւորս, զխոստովանողս, զապաշխարողս,
զգերիս, զհիւանդըս, զնեղեալս, զիշխանս, զչարա
րարս, զբարերարս, զթշնամիս, զատելիս, եւ որք
պատուիրեցինմեզհաւատով:

Յիշեա՛,Տէ՛ր,եւողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
 ԲարերարեւբազումողորմԱստուած,քոանմո

ռացգիտութեամբդեւանբաւմարդասիրութեամբդ,
յիշեա՛ զամենայն հաւատացեալս ի քեզ եւ ողոր
մեա՛ամենեցուն:Օգնեա՛եւփրկեա՛յիւրաքանչիւր
վտանգիցուիփորձութեանց:Արժանաւորեա՛գո
հութեամբփառաւորելզՀայրեւզՈրդիեւզՍուրբ
Հոգիդ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից.
ամէն:

 Սաղ մոս Խ.

(Աշակ.) Ե րանիորխորհիզաղքատնեւզտնանկ,
յաւուրչարիփրկէզնաՏէր:

Տէրփրկէզնաեւկեցուցանէ.երանելիառնէզնա
իվերայերկրիեւո՛չմատնէ՛զնաիձեռսթշնամեաց
իւրոց:

19  ԺԱՄԱԳԻՐՔ 2016
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Տէրօգնականէնմաիմահիճսցաւոցիւրոց.զա
մենայնանկողինսնորադարձուցանէիհիւանդու
թենէնորա:

Եսասացի,Տէր,ողորմեա՛ինձ.բժշկեա՛զանձնիմ,
եսմեղայքեզ:

Որբնակեալնէյօգնութիւնբարձրելոյն,ընդհո
վանեաւԱստուծոյյերկինսհանգիցէ:

ԱսասցէՏեառն`ընդունողիմեսդու,ապաւէնիմ
Աստուած,եւեսյուսամինա:

Նափրկեսցէզիս յորոգայթէորսողինեւիբա
նիցնիխռովութենէ:

Իթիկնամէջսիւրընկալցիզքեզ,եւիհովանիթե
ւոցնորայուսասցիս:

Որպէսզէն`շուրջեղիցիզքեւճշմարտութիւննո
րա:

Ո՛չերկիցեսդույերկիւղէգիշերիեւո՛չինետէ,
որթռչիիտուէ:

Յիրէ, որ շրջիիխաւարիեւ իգայթակղութենէ
դիւինիհասարակաւուր:

Անկցին ի կողմանէ քումմէ հազարք, եւ բիւրք
ընդաջմէքումմէ.եւառքեզինչո՛չմերձեսցին:

Բայցմիայնաչօքքովքհայեսցիսդու,եւզհատու
ցումնմեղաւորացտեսցես,զիդու,Տէ՛ր,յոյսիմես:

Զբարձրեալնարարերքեզապաւէն,զիո՛չհաս
ցեն առ քեզ չարք, եւ տանջանք մի՛ մերձեսցին ի
յարկսքո:

Հրեշտակաց իւրոց պատուիրեալ է վասն քո, ի
պահելզքեզյամենայնճանապարհսքո:

Իբազուկսիւրեանցընկալցինզքեզ,զիմի՛երբէք
հարցեսզքարիզոտնքո:

Ի վերայ իժից եւ քարբից գնասցես դու, եւ առ
ոտնկոխեսցեսզառիւծնեւզվիշապն:
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Քանզիյիսյուսացաւեւփրկեցիցզնա.հովանի
եղէցնմա,զիծանեաւզանունիմ:

Կարդասցէառիս`եւեսլուայցնմա,եւառնմա
եղէցինեղութեան:

Փրկեցից եւ փառաւոր արարից զնա, երկայն
աւուրբքլցուցիցեւցուցիցնմազփրկութիւնիմ:

ՓառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ.այժմեւ
միշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

ՔԱՐՈԶ
(Աշակ.) ԵւեւսխաղաղութեանզՏէրաղաչեսցուք:
Խնդրեսցուք հաւատով ի Հօրէ վասն քաւու

թեան մեղաց եւ թողութեան յանցանաց, փրկելոյ
զմեզիվշտացեւինեղութեանց,իջանելոյիվերայ
մերողորմութեանեւգթութեանՏեառնԱստուծոյ
անմենակալին.կեցո՛եւողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
Հայր գթութեանց եւ Աստուած ամենայն մխի

թարութեանց,որմխիթարեսզմեզյամենայննեղու
թեան մերում, լո՛ւր եւ այժմ ձայնի պաղատանաց
ծառայիցքոց,ընդունելովզաղաչանսմեր:Անցո՛ի
մէնջզցասումնպատուհասիյանցանացմերոցբա
րերարութեամբքով:Ներեա՛եւլո՛ւրմեզ,քաւեա՛
եւ թո՛ղ զմեղս մեր, արժանաւորեա գոհութեամբ
փառաւորելզքեզընդՈրդւոյեւընդՍրբոյՀոգւոյդ.
այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

ՕրհնեալՏէրմերՅիսուսՔրիստոս.ամէն:
Հայրմերորյերկինսես.:



Եւ էր իբրեւ վեցերորդ ժամ. եւ խաւար եղեւ ի վերայ 
ամենայն երկրի մինչեւ ցիններորդ ժամ. խաւարեցաւ 
արեգակն: Եւ հերձաւ վարագոյր տաճարին ընդ մէջ: Եւ 
կարդաց Յիսուս ի ձայն մեծ եւ ասէ. Հայր, ի ձեռս քո 
աւանդեմ զհոգի իմ: Զայս իբրեւ ասաց, եհան զոգի:



ԿԱՐԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ 

ՀԱՍԱՐԱԿԱՑ ԱՂՕԹԻՑ

ԻՆՆԵՐՈՐԴԻ ԺԱՄՈՒՆ,
ՈՐ ԿԱՏԱՐԻ Ի ԴԷՄՍ ՈՐԴՒՈՅՆ ԱՍՏՈՒԾՈՅ, ԱՅԼ ԵՒ 

ՄԱՀՈՒԱՆՆ ԵՒ ԲԱՆԱԿԱՆ ՀՈԳՒՈՅՆ ԱՒԱՆԴՄԱՆՆ

Օրհ նեալ  Տէր  Մեր  Յի սուս Ք րիս տոս. ա մէն:

Հայրմերորյերկինսես.:

Օրհ նեալ  Որդիդ Սուրբ Աս տու ած ճշմա րիտ. ա մէն:

 Սաղ մոս Ծ.

(Աւագ)

ՈՂՈՐՄԵԱ՛ ինձ, Աստուա՛ծ, ըստ մեծի
ողորմութեանքում,ըստբազումգթութեան

քումքաւեա՛զանօրէնութիւնսիմ:

Առաւելլուա՛զիսյանօրէնութենէիմմէեւիմե
ղացիմոցսո՛ւրբարազիս:

Զանօրէնութիւնսիմեսինձէնգիտեմ,եւմեղքիմ
առաջիիմենյամենայնժամ:

Քեզմիայնմեղայ,Տէ՛ր,եւչարառաջիքոարա
րի:

Որպէսարդարեղիցիսիբանսքո,եւյաղթողի
դատելքում:

Անօրէնութեամբ յղացաւ եւ ի մեղս ծնաւ զիս
մայրիմ:

Դու,Տէ՛ր,զճշմարտութիւնսիրեցեր,զանյայտսեւ
զծածկեալսիմաստութեամբքովյայտնեցերինձ:
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Ցողեա՛յիսմշտկաւ,եւսուրբեղէց.լուա՛,եւքան
զձիւնսպիտակեղէց:

Լսելի՛արա՛ինձ,Տէ՛ր,զցնծութիւնեւզուրախու
թիւն,եւցնծասցենոսկերքիմտառապեալք:

Դարձո՛զերեսսքոիմեղացիմոց,եւզամենայն
զանօրէնութիւնսիմքաւեա՛յինէն:

Սի՛րտսուրբհաստատեայիս,Աստուա՛ծ,եւհո
գի՛ուղիղնորոգեաիփորիիմում:

Մի՛ընկենուրզիս, Տէ՛ր, յերեսացքոցեւզհոգի
քոսուրբմի՛հաներյինէն:

Տո՛ւրինձցնծութիւնփրկութեանեւհոգւովպե
տութեանքոհաստատեա՛զիս:

Ուսուցիցանօրինացզճանապարհսքոեւամբա
րիշտքառքեզդարձցին:

Փրկեա՛ զիս յարենէ, Աստուա՛ծ, Աստուա՛ծ
փրկութեանիմոյ.ցնծասցէլեզուիմյարդարութեան
քում:

Տէ՛ր,եթէզշրթունսիմբանաս,բերանիմերգեսցէ
զօրհնութիւնսքո:

Թէ կամեցեալ էիր պատարագս մատուցանէաք,
բայցդուընդողջակէզսիսկո՛չհաճեցար:

Պատարագ Աստուծոյ՝ հոգի խոնարհ, զսիրտ
սուրբեւզհոգիխոնարհԱստուածո՛չարհամարհէ:

Բարի՛արա,Տէ՛ր,կամօքքովքՍիոնի,եւշինես
ցինպարիսպքնԵրուսաղէմի:

Յայնժամհաճեսցիսընդպատարագսարդարու
թեան, յորժամուխտիցպատարագսհանցենիսե
ղանքոզուարակս:

ՓառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ.այժմեւ
միշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:
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ԵՐԳ
Իններորդիժամուն

(Աւագ) Չարչարակցեալքեզտիւլուսոյ
Երեքժամուխաւարելույ,
Պայծառացեալյիններորդին,
Իտիպլըրմանմահուստուերին,
Ջահըդլուսոյմեծապայծառ,
ԱւանդեցերզՀոգիդառՀայր,
Ռահիւկըցորդքեզիյերկինս,
Ըզմեզուղղեա՛հոգւովքոյին:

 Սանդարամետըքսարսեցին,
Զկապեալհոգիսնարձակեցին,
Վէմքիվիմէդպատառեցան,
Իտապանացմեռեալքյարեան,
Տարերքերկրիտատանէին,
Եւաշխարհիսիւնքդողային,
Րամեալքսառքեզպաղատեսցուք,
Զիընդարդարսընդասեսցուք:

Ցուցերյայնժամըսքանչելիս
Եւայժըմմեզողորմեսցիս,
Ւիւծեալբնութիւնսքեւողջացաւ,
Շնորհեա՛եւմեզլինելանցաւ,
Փոխանմահուքոկենարար,
Կեցո՛ըզմեզ,Տէրբարերար,
Քեզպաղատիմքըստաւազակին,
Յիշեա՛ըզմեզյօրնահագին:
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ՄԱՂԹԱՆՔ
 Քահ. Յամենայն ժամու աղաչանք իմ այս են. ի

մեղացիմոցսո՛ւրբարազիս,Տէ՛ր,եւյօտարէնպա
հեա՛զծառայսքո,մարդասէ՛րՏէր:

Սարկ. ԵւեւսխաղաղութեանզՏէրաղաչեսցո՛ւք,
ընկա՛լ,կեցո՛եւողորմեա՛:

Քահ. Օրհնութիւն եւ փառք Հօր եւ Որդւոյ
եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս
յաւիտենից.ամէն:

ՔԱՐՈԶ
Մեծիպահոց

(Աւագ) Սուրբ սրտիւ եւ հաստատուն հաւատով
կացցուք յաղօթս առաջի Տեառն մերոյ եւ Փրկչին
ՅիսուսիՔրիստոսի,յիշելովզմեծամեծսնորազան
չափ շնորհս, զհամբերութիւն կենսատու խաչին,
եւզհեղումնազատեցուցիչարեաննորա,եւզսո
ցիննմանս,որյայսմժամուվասնմերմեղաւորացս
կրեացնա:Եւմեքզայսամենայնզմտաւածելով,
սրբեսցուքիմեղացզխորհուրդս,զբանսեւզգործս
մեր. կատարեսցուք զսրբութիւն անձանց մերոց
ահիւնԱստուծոյ:Մի՛յապաղիցուքխոստովանլի
նիլնմազմեղսմերոց,զիմի՛կորիցիմքանապաշխար
զյաւիտենականկորուստն:Այլմինչդեռժամանակս
իձեռսէ,գործեսցուքզբարիսիկեանսյայսոսիկ,
օրինակվարուցմերոցունելովզամենայնսուրբսեւ
զյաղթող նահատակսն, որք միանգամ ի սկզբանէ
հաճոյ եղեն Տեառն եւ Փրկչին բոլորեցունց: Որոց
աղօթիւք եւ բարեխօսութեամբն՝ շնորհեսցէ մեզ
մարդասէրն Աստուած՝ զհաճոյսն իւր եւ զօգուտն
մերխորհիլմիշտեւառնել,եւանպատումպարգե
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ւացնհաղորդսգտանիլ:Զորխոստացաւսիրելեաց
իւրոյ ճշմարիտն Աստուած Յիսուս Քրիստոս. Տէ՛ր
մեր,կեցո՛եւողորմեա՛:

Զժամսեւզառաջակայօրսխաղաղութեամբան
ցուցանելհաւատովիՏեառնէխնդրեսցուք:

Զհրեշտակ խաղաղութեան պա.: Զքաւութիւն
եւզթողութիւնյան.:Զսրբոյխաչինմեծեւկարող
զօր.:Եւեւսմիաբանվասնճշմարիտեւ.:Զանձինս
մերևզմիմեանս.:Ողորմեացմեզ,Տէ՛րԱստուած.:

ԱՂՕԹՔ
(Աշակ,) Տէ՛րզօրութեանց,որկամաւորմահուամբ

քով ի ժամուս յայսմիկ կենդանացուցեր զմեզ ի
մեռելութենէ մեղաց մերոց եւ բեւեռեցեր զկնիք
դատապարտութեան մերոյ ի խաչին, եւ շնորհե
ցերազատութիւնազգիմարդկանիծառայութենէ
ապականութեան յազատութիւն փառաց հեղմամբ
արեանքոյսրբոյ:Ընկա՛լեւայժմզաղաչանսմեր
եւյաջողեա՛մեզուղիղհաւատովեւառաքինասէր
վարուքկեալյայսմաշխարհիսեւարժանաւորլի
նիլ յաւիտենական եւ երկնային ուրախութեանցն
ընդամենայնսուրբսքո:Եւգոհանալովփառաւո
րելզքեզընդՀօրեւՍրբոյՀոգւոյդ.այժմեւմիշտ
եւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

 Խա ղա ղու թիւն ա մե նե ցուն:

Աս տու ծոյ երկիր պա գես ցուք:

 Բազումողո՛րմԱստուածեւհաստատի՛չխաղա
ղութեան,հաստատեա՛զանձինսմերքոյովխաղա
ղութեամբդ,որովունիսյիւրաքանչիւրկարգիզա
մենայնարարածսքո՝ուղիղհրամանաւդմատակա
րարելով,վասնզիայդիսկէկամքքո՝խաղաղական
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եւհոգեւորսիրովկալմեզառմիմեանսեւսպասել
արթունմտօքյայտնութեանՄիածնիդԱստուծոյեւ
ՓրկչիդմերոյՅիսուսիՔրիստոսի,որումարժանա
ւորքեղիցուքհանդիպիլամպովքընդառաջՏեառն
յօդս: Զուարթերես կացցուք յաջմէ քումմէ ընդ
սուրբսեւընդսիրելիսանուանդքոսրբոյեւժա
ռանգեսցուքզպատրաստեալնիսկզբանէաշխարհի
սրբոցքոցզարքայութիւնդ:Եւընդնոսինգոհանա
լովփառաւորեսցուքզքեզընդՀօրեւամենասրբոյ
Հոգւոյդ.այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.
ամէն:

 Սաղ մոս

(Աշակ.) Տէ՛ր, մի՛ մատներ զմեզ իսպառ վասն
անուանդքումսրբոյ,մի՛ցրերզուխտսքոեւմի՛ի
բացեայառներզողորմութիւնսքոիմէնջ:

ՎասնԱբրահամու սիրելւոյքո, Իսահակայ ծա
ռայիքոեւԻսրայելիսրբոյքո:

Տէ՛ր, մի՛ մատներ զմեզ իսպառ վասն անուանդ
քումսրբոյ,մի՛ցրերզուխտսքո,եւմի՛իբացեայ
առներզողորմութիւնսքոիմէնջ:

ԵՐԳ
ՏեառնՆերսիսի

ԲՁ.

(Աւագ) ՆահապետինԱբրահամու
Հայցմամբընկալ,Տէ՛ր,զաղաչանս:
ԵւծառայինքումՍահակայ
Խընդրուածովքիմեզգըթա՛:
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ՐենատեսինԻսրայելի
Սիրովսըրբոյնիմեզխնայեա՛:
Երեքսըրբեաներիւքսոցին
Սըրբեա՛զհոգի,զմիտսեւզմարմին:

ՔԱՐՈԶ
(Աշակ.) Աղաչեսցուք զկենսատու Փրկչին մեր

Քրիստոս,որկամաւորխաչելութեամբնիւրովզա
րարածսփրկեացեւհեղմամբարեանիւրոյզթողու
թիւնշնորհեաց յուսացելոցիւրոց:Ամենակալ Տէր
Աստուածմեր,կեցո՛եւողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
(Աւագ) Անկեալառաջիքոյ,բարերարեւբազու

մողորմ Աստուած, աղաչեմք ամենայն սրտիւք մե
րովքեւխնդրեմքզգթութիւնիքէն,որպէսխոստա
ցարծառայիցքոցեւասացեր.զամենայնզորինչ
խնդրիցէքհաւատովյանունՈրդւոյիՀօրէ՝տացի
ձեզ: Շնորհեա՛ եւ այժմ հաւատացելոցս ի քեզ եւ
կատարեա՛իբարիզխնդրուածսմեր,զիիքեզեմք
ապաւինեալ:Եւքոառատողորմութեամբդմխիթա
րեա՛զմեզիկեանսյայսոսիկեւառաջնորդեալհա
սո՛յանճառերկնիցարքայութիւնդ,իփառաբանու
թիւն եւ ի պատիւ ամենասուրբ Երրորդութեանդ.
այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

ԻՍարկաւագվարդապետէնասացեալ
Յիշեա՛, Տէ՛ր, զպաշտօնեայս քո, զծնողսն մեր,

զվարդապետս, զեղբարս, զընկերս, զկերակրիչս,
զուխտաւորս, զճանապարհորդս, զհանգուցիչս,
զվաստակաւորս, զխոստովանողս, զապաշխարողս,
զգերիս, զհիւանդըս, զնեղեալս, զիշխանս, զչարա
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րարս, զբարերարս, զթշնամիս, զատելիս, եւ որք
պատուիրեցինմեզհաւատով:

Յիշեա՛,Տէ՛ր,եւողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
 ԲարերարեւբազումողորմԱստուած,քոանմո

ռացգիտութեամբդեւանբաւմարդասիրութեամբդ,
յիշեա՛ զամենայն հաւատացեալս ի քեզ եւ ողոր
մեա՛ամենեցուն:Օգնեա՛եւփրկեա՛յիւրաքանչիւր
վտանգիցուիփորձութեանց:Արժանաւորեա՛գո
հութեամբփառաւորելզՀայրեւզՈրդիեւզՍուրբ
Հոգիդ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից.
ամէն:

 Սաղ մոս ՃԺԴ.

 (Աւագ) Սիրեցի, զի լուիցէ Տէր զձայն աղօթից
իմոց,զիխոնարհեցոյցզունկնիւրառիս,եւեսյա
ւուրսիմկարդացիառնա:

Շրջեցանզինեւ երկունքմահու, եւվիշտքդժո
խոցգտինզիս:

Զնեղութիւն եւ զանձկութիւն գտի, եւ զանուն
Տեառնկարդացի:

Ո՛ Տէր, փրկեա՛ զանձն իմ. ողորմած Աստուած
մեր,ողորմիեւպահէզտղայսՏէր:

Եսխոնարհեղէ,եւՏէրկեցոյցզիս.դարձանձն
իմիհանգիստքո,զիՏէրօգնեացքեզ:

Փրկեացզանձնիմմահուանէ.զաչսիմյարտա
սուացեւզոտսիմիգայթակղութենէ.հաճոյեղէց
առաջիՏեառնյերկրինկենդանեաց:
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(Սաղմ. ՃԺԵ.) Հաւատացիզորեւխօսեցայ,եւես
խոնարհեղէյոյժ:

Եսասացիիզարմանալիմում,թէամենայնմարդ
սուտէ:

Զի՞նչտացտրիտուրՏեառնընդամենայնի՝զոր
եւետինձ:

ԶբաժակփրկութեանընկալայցեւզանունՏեառն
կարդացից:

Զաղօթս իմ Տեառն տաց՝ առաջի ամենայն ժո
ղովրդեաննորա:

ՊատուականէառաջիՏեառնմահսրբոցիւրոց.
ո՛Տէր,եսծառայքոեմ.ծառայեւորդիաղախնոյ
քո:

Հատերզկապանսիմ.քեզմատուցիցպատարագ
օրհնութեանեւզանունՏեառնկարդացից:

ԶաղօթսիմՏեառնտացառաջիամենայնժողովր
դեան նորա. ի գաւիթս տան Տեառն եւ ի մէջ քո,
Երուսաղէ՛մ:

(Սաղմ. ՃԺԶ.) Օրհնեցէ՛ք զՏէր ամենայն ազինք.
գովեցէ՛քզնաամենայնժողովուրդք:

Զօրասցի ողորմութիւն նորա ի վերայ մեր. եւ
ճշմարտութիւնՏեառնմնասցէյաւիտեան:

ՓառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ.այժմեւ
միշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:
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ՇԱՐԱԿԱՆՔ
Հանգստեան Տէ րու նեաց եւ  Մար տի րո սաց

ԸՍՏ ՈՒԹ ՁԱՅՆԻՑ

ԱՁ.

(Աւագ) Որստեղծմամբըստպատկերիքո,Տէ՛ր,
պատուեցեր զմեզ, ընկա՛լ եւ այժմ ըզնընջեցեալսն
իքեզ ուղիղհաւատով, ըստմեծիքում ողորմու
թեան: Որ շնորհօք Սուրբ Հոգւոյն լուսաւորեցեր,
յիշատակիիւրեանցզհոգիսնոցաընկա՛լ,մարդա
սէր,ըստմեծիքումողորմութեան:Որքհաղորդե
ցան մարմնոյ եւ արեան քո, Տէ՛ր, հանգո՛ զհոգիս
նոցաընդսուրբըսքո,ՔրիստոսԱստուած,քանզի
գինքսուրբարեանքոեն:Միայնօրհնեալդիկա
նայս, մայր եւ միշտ կոյս եւ իմանալի լոյս, ծընող
արարչինմերոյանդադարբարեբանեսցուք:

ԱԿ.

(Աւագ) Ա րարիչ Աստըւած եւ ըստեղծիչ ազգի
մարդկան,մի՛անտեսառներըզնընջեցեալսընմեր,
այլհանգո՛զհոգիսնոցաընդսուրբըսքո:Որդիդ
միածին,յարութիւնտիեզերաց,մի՛անտեսառներ:
Հոգիդ ճշմարիտ, մըխիթարիչ սըգաւորաց, մի ան
տես առներ: Հոգւոյն ըզքեւ հովանացեալ միայն
սըրբուհի, ծընար ըզբանն Աստըւած զանճառելւոյ
Հօր ծընունդ, եւ յայտնեցաւ միութիւն Երրորդու
թեանն:

ԲՁ.

(Աւագ) Որ կոչեցեր առ քեզ, Տէ՛ր, ըզտիեզերս
ամենայն, ընկա՛լ զմեր ըզնընջեցեալսն ի գոգ նա
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հապետին Աբրահամու. ողորմա՛ծ Տէր, Փըրկի՛չ եւ
բարերա՛ր: Որ թողութեանց ես տըւող, Աստըւած,
թո՛ղ ըզմեղըս մեր նընջեցելոցն, կարո՛ղ յամենայ
նիեւհըզօր.ողորմա՛ծՏէր,Փըրկի՛չեւբարերա՛ր:
Որ լուսատուեստիեզերաց,Քրիստո՛սԱստըւա՛ծ,
լուսաւորեա՛եւըզմերըզնընջեցեալսընլուսովերա
նաւէտզըւարթնոցն.ողորմա՛ծՏէր,Փըրկի՛չեւբա
րերա՛ր:ՅոյսմերեւապաւէնմայրՏեառնեւկոյս
սուրբ, որ հուր աստուածութեան ոչ բոցակիզեաց
զքո սուրբ զորովայն, բարեխօսեա՛ առ Տէր վասըն
մերոյփըրկութեան:

ԲԿ.

(Աւագ) Որ ՈրդիդեսեւԲանդԱստուած,հաւա
սարակից ընդ Հօր յէութեան, առ քեզ կարդամք,
մարդասէ՛ր, հանգո՛ զհոգիս նընջեցելոց մեր ընդ
սուրբըս քո: Որ իջեր յերկնից վասըն մեր, զառա
ջիննառերզյանցանսնԱդամայ,մերովբնութեամբ
բարձեր ի վերայ խաչին անարատ ձեռօք. հանգո՛
զհոգիսնընջեցելոցմերընդսուրբըսքո:Որլուծեր
զիշխանութիւն մահու, կամաւորական մահուամբ
քո, Քրիստոս, բանաւորաց զաղաչանս առաջի քո
հեղեալ մաղթեմք. հանգո՛ զհոգիս նընջեցելոց մեր
ընդսուրբըսքո:ՏիրուհիանարատմայրՏեառնեւ
կոյսՄարիամ,քրովբէականաթոռըզքեզտեսաքի
յերկրի,բարեխօսեա՛առ Տէրվասնմերոյփըրկու
թեան:

ԳՁ.

(Աւագ) Հա՛յրբարեգութ,որգըթացարիյազգս
որդւոցմարդկան,առաքեցերըզմիածինդիփըրկու
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թիւն,յիշեա՛զհոգիսնընջեցելոցմերոց,եւհանգո՛
ընդսուրբըսքո:Որդի՛դմիածին,որյարեարդիմե
ռելոց,իմիւսանգամգալսըտեանընքոյարութիւն
մեզխոստացար.յիշեա՛զհոգիսնընջեցելոցմերոց,
եւ հանգո՛ ընդ սուրբըս քո: Հոգի՛դ ճըշմարիտ,
մըխիթարիչ սըգաւորաց, աղաչանօք սուրբ Աս
տուածածնինեւամենայնքոցսրբոց,յիշեա՛զհոգիս
նընջեցելոց մերոց, եւ հանգո՛ ընդ սուրբըս քո: Ի
բարեխօսութիւն փութացիր մեզ, սո՛ւրբ Աստուա
ծածին,առիփըրկելըզժողովուրդսիմեղացեւյա
պականութենէ:

ԳԿ.

(Աւագ) Յանըսկըզբնական ծոցոյ Հօր խոնար
հեալբանըդմարմնացարիկուսէնվասընփըրկու
թեան մերոյ. աղաչեմք ըզքեզ. զնընջեցեալսըն մեր
իքեզուղիղհաւատով,յիշեա՛,Տէ՛ր, յորժամգաս
թագաւորութեամբըդ քո: Անոխակալ քաղցրու
թեամբ,Որդի՛Աստուծոյ,հաճեցարբառնալըզմեղս
աշխարհիքոխաչելութեամբն.աղաչեմք:Կամաւո
րականմահուամբքոլուծերզերկունըսմահու,եւ
արժանիարարերթողութեանյանցանացքաւիչքո
արեամբ.աղաչեմք:Որփոխանակմեղաւորացըզմե
ռանիլյանձնառեր,իջանելովիդժոխըսփըրկեցեր
իմեղսասէրբանտէնըզգերեալսն,աղաչեմք:Բարե
բանեմք զանչափ քո զմարդասիրութիւնդ, որ երե
քօրեայ յարուցեալ զկենդանութիւն պարգեւեցեր
աշխարհի. աղաչեմք: Մաքուր եւ անբիծ կոյս յետ
ծընընդեան,որմարմնովծընարզարձակողնիկա
պից մահու, բարեխօ՛ս լեր վասն անձանց մերոց,
փըրկելիսպառնալեացգեհենոյն:
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ԴՁ.

(Աւագ) Յորժամ հարկանի փող գալըստեան քո,
Տէ՛ր,յայնժամզարհուրեալդողանարարածքիյա
հէ քումմէ. աղաչեմք ըզքեզ, Փըրկիչ, հանգո՛ եւ
ըզմերըզնընջեցեալսնընդսուրբըսքո,որմիայնդ
ես բազումողորմ: Յահաբեկ լուսոյ ծագման քո,
Տէ՛ր,ցընծանդասքառաքինեացնիվերայլուսեղէն
ամպոյն.աղաչեմք:Անոխակալբազմագութ, ողոր
մա՛ծՏէր,մի՛անտեսառներըզմեղուցեալքըսյահա
գինաւուրն,որմիայնդեսբազումողորմ:Որիջերի
յերկնիցեւմարմնացարիսուրբկուսէն,անճառելի
քոյին ծննդեամբդ, եւ զիս մի՛ անտես առներ, այլ
պահեա՛պատուականեւսուրբխաչիւքո:

ԴԿ.

(Աւագ) Որթագաւորդեսյաւիտենից,Քրիստո՛ս
Աստըւած, ընկա՛լ ըզծառայսքոի բարի, եւ շնոր
հեա՛իյաջակողմեանքումդասիլ:Որունիսիշխա
նութիւնմահուեւկնաց,հանգո՛զհոգիսքոցծառա
յից.եւշնորհեա՛իյաջակողմեանքումդասիլ:Յոր
ժամկարգիաթոռտէրութեանըդքոեւհաստատի
ատեանդատաստանին,յայնժամխնայեա՛իծառայս
քո.եւշնորհեա՛իյաջակողմեանքումդասիլ:Ամե
նօրհնեալաստուածամայրՄարիամ,քերովբէական
աթոռԱրարչինմերոյտընօրէնութեան,զորերանեն
ամենայնազինըքհանապազ:

ՄԱՂԹԱՆՔ
 Հոգւոցն հանգուցելոց, Քրիստո՛ս Աստուած,

արա հանգի՛ստ եւ ողորմութի՛ւն, եւ մեզ մեղաւո
րացսշնորհեա՛զթողութիւնյանցանաց:

20  ԺԱՄԱԳԻՐՔ 2016
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ՔԱՐՈԶ
ԵւեւսխաղաղութեանզՏէրաղաչեսցուք:
Վասն հանգուցեալ հոգւոցն աղաչեսցուք զՓր

կիչնմերՔրիստոս,զիզնոսաընդարդարսնդասես
ցէ,եւզմեզկեցուսցէշնորհիւողորմութեանիւրոյ:
Ամենակա՛լՏէրԱստուածմեր,կեցո՛եւողորմեա՛:

Տէրողորմեա՛,Տէրողորմեա՛,Տէրողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
Ք րիստո՛ս,Որդի՛Աստուծոյ,անոխակա՛լեւբա

րեգո՛ւթ, գթա՛ քո արարչական սիրովդ ի հոգիս
հանգուցեալ ծառայից քոց: Յիշեա՛ յաւուր մեծի
գալստեանարքայութեանքո:Արա՛արժանիողոր
մութեան,քաւութեանեւթողութեանմեղաց:Դա
սաւորեալ պայծառացո՛ ընդ սուրբս քո յաջակող
մեանդասուն: Զիդուես Տէրեւարարիչամենե
ցուն, դատաւոր կենդանեաց եւ մեռելոց: Եւ քեզ
վայել էփառք,իշխանութիւնեւպատիւ,այժմեւ
միշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

ՕրհնեալՏէրմերՅիսուսՔրիստոս.ամէն:

Հայրմերորյերկինսես.:



ՄԱՂԹԱՆՔ
Զ սաղմոսերգութիւնս եւ զաղաչանս ընկալցի

մարդասէրն Աստուած ի հաճոյս բարերար կամաց
իւրոց.մերմեղացնեւբազումյանցանացնթողու
թիւնշնորհեսցէ,իչարեացփրկեսցէ,իմեղացպա
հեսցէ,եւնմափառքյաւիտեանս.ամէն:

ՕրհնեալթագաւորութիւնՀօրեւՈրդւոյեւՀոգ
ւոյնՍրբոյ.այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտե
նից.ամէն:

ԺԱՄԱՄՈՒՏՔ
Ըստ կարգի աւուրց պահոց եւ տօնից տէրունականաց եւ 

ամենայն սրբոց ԲՇ. ԳՇ. Եշ. պահոց:

ԲՇ. ԳՇ. ԵՇ. պա հոց

(Աշակ.) ՈրիՀօրէառաքեցար,Փրկի՛չ,եւմարմ
նացարիսրբոյկուսէն,որվասնմերիյերկնիցիջեր
եւ լուսաւորեցեր զտիեզերս: Զխաղաղութիւն քո
տո՛ւրմեզ,Տէ՛ր,որխաղաղութեանցեսթագաւոր,
զխաղաղութիւնեւզողորմութիւն,որյամենայնիես
դուկարող,մարդասէր:

ԴՇ. ՈՒՐ.

(Աշակ.) Որըստամենայնմիտսանցանես,զխաղա
ղութիւնքո,Աստուա՛ծ,տո՛ւրմեզհանապազ,զքեզ
աղաչեմք:
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 Կիւ րա կէ

(Աշակ.) ՄիածինՈրդիեւբանդԱստուածեւան
մահէութիւն,որյանձնառերմարմնանալիսրբուհ
ւոյԱստուածածնէնեւիմիշտկուսէն.անփոփոխե
լիդմարդեղեալխաչեցար,ՔրիստոսԱստուածմեր,
մահուամբ զմահ կոխեցեր, մինդ ի Սրբոյ Երրոր
դութնէնփառաւորակիցընդՀօրեւՍրբոյՀոգւոյն,
կեցո՛զմեզ:

ԾննդեանեւԱստուածածնի

ըստցուցակիտօնացուցին
Աստուածածին անհարսնացեալ, զԲանն անս

կիզբն յղացար եւ զԱստուածն անիմանալի ծնար,
զանպարագրելինիգիրկսքոբարձեր,նմաանդա
դարբարեխօսեա՛վասնանձանցմերոց:

Ծննդեան
Աստուածածին, զքեզ խոստովանեալ երկրպա

գէեկեղեցիուղղափառաց.քանզի,ուրքերովբէքն
բազմաչեայք եւ աթոռք հրանիւթք եւ վեցթեւեան
սերովբէքննայիլո՛չիշխէին,կրեցերանսերմնապէս
զանապականումն ի յարգանդի քում որպէս աղա
խինզՏէր,եւծնարորպէսզմարդզԱստուածնբո
լորից,զմարմնացեալնառիքէնզանճառզԲաննի
փրկութիւնաշխարհիեւկեանքանձնացմերոց:

Ծննդեան
Ա ղաչեմք զքեզ, սուրբ կոյս Մարիամ Աստուա

ծածին, բարձրելոյն զօրութեամբն հովանաւորեալ
եւ Սուրբ Հոգւոյն եկաւորութեամբն լուսաւորեալ,
որզամենայնգոյութեանցստեղծիչնյղացեալծնար
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անճառապէս.մարմնացելոյնառիքէնբարեխօսեա՛
կեցուցանելզանձինսմեր:

Տեառնընդառաջի
 Ծերունին այսօր Սիմէոն՝ հոգւովն գայր ի տա

ճարն՝ երեւելով քերովբէիցն վեհագոյն, զի որոց
թեւօքնսաւառնեալոչիշխէինհայիլիյահեղփա
ռացն,սաիգիրկսիւրբարձեալհամբուրէրհամար
ձակապէսեւգգուէրորպէսզմանուկեւաղերսելով
հայցէրարձակիլիխաղաղութիւն:

Տեառնընդառաջի
ԱնսկզբնականԲանդԱստուած,իվերջինաւուրս

յանձնառերլինիլմարդիկուսէն.եւԱրարիչդյա
ւիտենից՝ փակեցար ընդ ժամանակաւ. սուրբ, Տէր
սրբութեանց եւ անկարօտ մաքրութեանց, եկիր ի
տաճարն քառասնօրեայ, զօրինացն կատարեցեր
զարդարութիւն: Զոր բարձեալ Սիմէոնի զանպա
րագրելիդ ի գիրկս իւր հայցէր, որ արձակիչդ ես
կապելոց, արձակեա՛ զիս ի խաղաղութիւն: Վասն
որոյ՝ընդծերունւոյնՍիմէոնիվերագոչեմքառքեզ,
Տէ՛ր,սուրբ,սուրբ,սուրբ,Տէ՛րզօրութեանց,լիեն
երկինք եւ երկիր փառօք քովք ի փրկութիւն մեզ,
ՔրիստոսԱստուած,փառքքեզ:

Ղազարույարութեան
Զ ղազարու ննջումն՝ որպէս կանխագէտ յառաջ

ասէիր,որեւիԲեթանիայառաջէիր,զիյարուսցես
զսիրելինքո:Արդ՝եւմեքգոչելովասեմք,օրհնեա՛լ
որգասիչարչարանսկամաւՀօր՝իփրկութիւնան
ձանցմերոց:
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Ղազարույարութեան
 ՅորժամեկեալկենարարդիգերեզմաննՂազա

րու, յորժամ եկեալ կենարարդ ի գերեզմանն Ղա
զարու, աւետաւոր ձայնիւդ աղաղակէիր ասելով՝
Ղազարէ՛, արի՛ ե՛կ արտաքս: Իսկ մեռեալն ի գե
րեզմանէն յարեաւ.եւնոյնինքնդզանմահութեան
պարգեւսդետուրսիրելւոյդ,եւաստուածայինձայ
նիւդիգերեզմանէնկոչեցեր: Վասնորոյեւման
կունքեբրայեցւոցոստովքօրհնէինզանմահթագա
ւորութիւնքո:Ընդնոսինեւմեքասեմք.ովսաննա՛,
օրհնեալ է գալուստ քո, օրհնութիւն ի բարձունս,
օրհնեալորգալոցդեսանուամբՏեառն:

Ծաղկազարդի
Ցնծա՛,Երուսաղէ՛մ,եւզարդարեա՛զառագաստս

քո, Սիո՛ն, քանզի ահա թագաւոր քո, Քրիստո՛ս,
նստեալիյաւանակինորոյ՝հեզութիւնցուցանելով,
գայ մտանէ յառագաստ քո: Եւ մեք աղաղակեմք.
ովսաննա՛,օրհնեալեկեալյանունՏեառն,որունի
զմեծզողորմութիւն:

Զատկի
Ք րիստոս յարեաւ ի մեռելոց, մահուամբ զմահ

կոխեացեւյարութեամբնիւրովմեզզկեանսպար
գեւեաց,նմափառքյաւիտեանսամէն:

Յինանց
Ա հաւոր եւ սքանչելի է խորհուրդ փրկութեան

մերոյ,որանսկիզբնիՀօրէանճառաբարմարմնա
ցաւիկուսէն,խաչիհամբերելովեւկամաւորմա
հուամբն իւրով՝ զկենդանութեան մեզ պարգեւեաց
շնորհս:
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Յինանց
 Քանզի յարեաւ ի մեռելոց Քրիստոս Աստուած

յաւիտենից,արարիչեւյարութիւնազգիմարդկան,
զորօրհնենանդադարզինուորութիւնքհրեշտակաց
եւամենայնզուարթունքերկնից:Ընդորսգոչելով
ասեմք,փա՛ռքսոսկալիյարութեանքո,Տէ՛ր:

Համբարձման
 Հիացան վերնական բազմութիւնքն տեսանելով

զքեզիհրեղէնկառսբազմեալ՝սարսեալասէին.ո՞վ
էսա,որդիմեալգայ յԵդովմայ. եւեկեալմտանէ
փառօքիփառս.Տէ՛ր.փա՜ռքքեզ:

Համբարձման
Որ յանպատում աթոռ նստիս եւ յանմարմնոցն

վերօրհնիս,անհասանելիԲա՛նդԱստուած,իյերկ
րի երեւեցար ճշմարիտ մարդ, զտնօրէնութեանն
կատարեալ զխորհուրդ, խաչի եւ մահու համբեր
եցեր. եւ զհրաշալի զյարութիւնդ քո ցուցեր հզօր
զօրութեամբ.այսօրհամբարձարփառօքիյերկինս
եւ զկուսածին մարմինդ քո հրաշափառապէս լու
սազարդեցեր,զորտեսեալԵսայիաս՝նախաձայնեալ
ասէր.ո՞վէսա,որդիմեալգայյերկրէ: Հիացեալ
պետութեանց երկնից գոչէին առ միմեանս. համ
բարձէ՛ք,իշխանք,զդրունսձերիվեր,եւմտցէթա
գաւորփառաց:Արդ՝որյամենայնիկարողդեսեւ
հզօր, շնորհեա՛ եւ մեզ հանդիպիլ քեզ ամպովք ի
միւսանգամքոգալստեանդ,որմիայնդեսմարդա
սէր:
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Հոգւոյգալստեան
ԱստուածզքեզխոստովանիմքզՍուրբՀոգիդեւ

երկիրպագանեմք,որեսպատճառկենդանութեան
եղելոցս եւ խաղաղարար աշխարհի, որ զտգիտու
թիւնաշակերտացնբազումգիտութեամբլցերեւի
հրեղէնլեզուսբաժանեալանճառելեօքցուցարնո
ցա.աղաղակեմք,Տէ՛ր,խնայեա՛եւկեցո՛զմեզ:

Եր կու շաբ թի

Այսօր ի հրեղէն լեզուս բաժանեալ հանգեար
յառաքեալսն՝ լուսաւորելով զնոսա, եւ այժմ աղա
չեմքզքեզ,ՍուրբՀոգիդԱստուած,որեսպատճառ
կենդանութեանեղելոցեւխաղաղարարաշխարհի,
խնայեա՛եւկեցո՛զմեզ:

Ե րեք շաբ թի

ՎասնորոյեւմեքզՀոգիդՍուրբԱստուածընդ
ՀօրեւընդՈրդւոյմիասնականխոստովանիմք.եւ
հայցեմքմեզիվերնատուողէդզհոգեւորականխա
ղաղութիւնդ,Տէ՛ր,փա՜ռքքեզ:

Վաւդավառ
Ե րեւիՏէրդայսօրաշակերտացդիԹաբորական

լերինն,եւաշակերտացդզարհուրեալքաղաղակէին
ասելով. արասցո՛ւք երիս տաղաւարս՝ մի Տեառնդ,
եւմիՄովսիսիեւմիԵղիայի:Արդ՝եւմեքբանաւոր
հօտքսերգեմքընդքոճշմարիտվկայիցդ,առաքեա՛
իմեզզլոյսքոշնորհացդիքոյմիւսանգամգալս
տեանդեւկեցո՛:
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Խաչի
Ա ռաջիպատուականամենայաղթխաչիքո՝ան

կանիմք երկրպագելով եւ խնդրեմք զթողութիւն
յանցանաց մերոց. քանզի սովաւ բարձեր զդատա
պարտութիւնազգիմարդկան:Եւայժմվասնսրբոյ
աստուածային քոյ նշանի՝ շնորհեա՛ զերկնային
զխաղաղութիւնդամենայնաշխարհի:

Էջմիածնի
Տէր մեր եւ Փրկիչ Յիսուս Քրիստոս. որ աղօ

թիւք եւ միջնորդութեամբ բազմաչարչար վկային
քո եւ հօրն մերոյ սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին.
մեծաւ փառօք եւ բազմութեամբ զօրացդ լուսեղի
նաց իջեր յերկնից ի դաշտն Արարատեան, ի յայ
ցելութիւն փոքու հօտիդ քոյ ազգիս Հայոց եւ ի
ցուցումն յատկականի սիրոյդ եւ մեծի ողորմու
թեանդ, եւ ոսկէուռամբ բաղխեցեր զխորս անդն
դոցեւհալածեցերզգունդսսանդարամետականաց,
ուրեւլուսաձեւյօրինմամբհրաշագործեցերզՄայր
ԱթոռնմերզսուրբԷջմիածինեւարարերզնաշտե
մարանանսպառելիշնորհացդաստուածայնոց՝իլի
նելծնող,դաստիարակեւկատարելագործիչամե
նայն եկեղեցեացս Հայաստանեայց: Արդ՝ պահեա՛
զնաանարատ,հաստատունեւանաղօտ,իպայծա
ռազարդութիւն եկեղեցեացս մերոց եւ մանկանցս
սոցին՝ մինչեւ ի կատարած աշխարհի, յորոց միշտ
փառաւորիամենասուրբանունքոյաւիտեանսյա
ւիտենից.ամէն:
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Եկեղեցւոյ
Զ խաղաղութի՛ւնշնորհեաեկեղեցւոյքումսրբոյ.

զխաղաղութիւն եւ զանշարժութիւն ի թշնամեաց
պատերազմէ. եւ հաստատեա՛ ի մի հաւատ զկա
թողիկէեկեղեցի.զքեզխոստովանիմք ՏէրեւԱս
տուած,կեցո՛զմեզ:

ՅովհաննուՄկրտչին
Զ յառաջընթացութիւն քո եւ զկարապետութիւն

Աստուծոյ Բանին խափանել կարծելով, որ ի ձեռն
կնոջնզնախաստեղծնիդրախտէնարտաքսընկէց:
Նա եւ այժմ զՀերովդիադա անօրէնութեամբ բոր
բոքեալ եւ բազմելոցն Հերովդեայ՝ զկաքաւս ոտից
աղջկաննհաճոյացոյց,զիզքոյդհատցէզգլուխ,որ
զամենեցունձեռնադրեցերզգլուխնզՔրիստոս:Այլ
դու՝որյանապատէբարբառոյձայն,գոչեա՛որում
ձեռնադրեցեր՝ պարգեւել զխաղաղութիւն եւ զմեծ
զողորմութիւն:

Ստեփանոսի
Ցնծա՛ այսօր, ցնծա՛ եւ զուարճացիր, կաթողի

կէ եկեղեցի սուրբ՝ յիշատակաւ սրբոյն Ստեփանո
սինախավկայինՔրիստոսիվկայելոյՀօր:Որաղօ
թիւք բանայր զերկինս, զոր փակեաց Ադամ, եւ
հրեշտակակերպ տեսլեամբ տեսանէր զկերպարանն
Հօր ի կերպի Ադամայ նստեալ ի յաթոռ փառաց:
Որ զբազմութիւն քարանցն որպէս զծաղիկս հա
ւաքելով՝բոլորէրպսակսփոխանակփշոցնեւեղե
գան:Եւզմարտիրոսականարիւննիւրխառնէրընդ
փրկականարեաննՔրիստոսիհոսեցելոյնիկողէն:
Վասն որոյ գերազանցեալ ի փառս առաւել քան
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զամենայն սուրբս՝ հայցէր եւ վասն մեր ի վերնա
տուողէն զպարգեւս կենաց անվախճանից եւ զմեծ
զողորմութիւն:

Ստեփանոսի
 Յորովայնէ ընտրեալ սուրբն Ստեփանոս, յորո

վայնէընտրեալսուրբնՍտեփանոս,վկայճշմարիտ
առաքելականքարոզութեանցն,որիվերայանօրէն
քարաձգողացն աղօթեր առ Քրիստոս Աստուածդ՝
ասելով.մի՛համարիրսոցազայսմեղս:Արդ՝իձեռն
սորինբարեխօսութեանշնորհեա՛մեզ,Տէ՛ր,զմեծքո
զողորմութիւնդ:

Լուսաւորչին
Ցնծայ այսօր, ցնծայ եւ զուարճանայ եկեղե

ցիսուրբ,տօնելովմեծաւհանդիսիւզհանրատենչ
յիշատակս քո, ո՛վ գերազանցեալդ ի հարս սուրբ
հայրապետեւլուսաւորիչտանսԹորգոմայսուրբդ
Գրիգորիոս: Որ քոյով անտանելի չարչարանօքդ
զաշխարհսամենայնհիացուցեր:Անօրինակճգնու
թեամբ զհրեղէնսն զարմացուցեր, որք եւ գունդ
յերկնիցիյերկիրխոնարհեալիտեսհանդիսինա
հատակութեանդփութային:Եւանհամեմատհամ
բերութեամբդզգոռոզացեալարքայնիւրականզօ
րօքնընդոտիւքդնուաճեցեր:Եւաստուածահաճոյ
աղօթիւքդզկուրացեալմիտսնոցինլուսաւորեցեր,
եւ աւետարանին Քրիստոսի պաշտօնեայս արա
րեր: Ընդ նմին եւ զազգս Հայոց նորոգ հոգեւոր
ծննդեամբիլոյսաստուածգիտութեանածեր:Վաս
ն որոյ եւ յատկապէս լուսափայլեցար ի մէջ ամե
նայնսրբոցեւզառաքելականնընկալարզաթոռեւ
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զպատիւեւընդնոսինպսակեցարիՔրիստոսէԱս
տուծոյ:Արդ՝ո՛վհայրմերեւ լուսաւորիչհոգւոց
մերոց,աղաչեմքզքեզմիաբանուխտիւքեկեղեցւոյ
քոյ, զի յաւուրս հրաշալւոյ տօնի քոյ, յատկապէս
բարեխօսիցեսառՔրիստոսԱստուածնմեր,զիզե
կեղեցիսեւզմնացորդսժողովրդեանքոյպահեսցէ
իխաղաղութեան,փրկելովիհոգեւորեւիմարմ
նաւորթշնամեաց,զիեւմեքմիշտզյիշատակսքո
կատարելով՝ փառաւորեսցուք զՀայր եւ զՈրդի եւ
զՍուրբՀոգինյաւիտեանս.ամէն:

Լուսաւորչին
Գ րիգորսուրբքահանայապետ,որզհաւատսու

սուցերեւզբանակսդիւացնհալածեցեր,մարդկան
ուսուցեր քարոզել զԵրրորդութիւնն, պսակեցար
յարքայութեանն.արդ՝բարեխօս լերառՏէրվասն
մեր:

Առաքելոց
ԱռաքեալքեւվկայքՔրիստոսիԱստուծոյ,ամե

նակալ Հոգւոյն զօրութեամբ զամենեսեան ընդհա
նուր յորդեգրութիւն կենաց կոչելով, միասնական
սուրբԵրրորդութեաննյորդորեցիներգելզփառսի
յաւիտեանս.ամէն:

ՈրդւոցՈրոտման
Այսօր ահաւոր ձայնք որոտման հնչեցին յերկ

նից ի յերկիր՝ կոչելով յորդեգրութիւն զմեզ վեր
նոյն Սիոնի, հաստատութիւնք հաւատոյ եւ պար
ծանքեկեղեցւոյ,որքցօղովարեանիւրեանցմաք
րեցին զտիեզերս յանօրէն կռապաշտութեանց. եւ
միշտհայցենիՔրիստոսէզքաւութիւնտօնողացս
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անուանց իւրեանց: Արդ՝ մաղթանօք սոցա, Տէ՛ր,
խնայեա՛իփրկեալքոժողովուրդս,որմիայնդես
մարդասէր:

Մարգարէից
 Տէ՛ր,որհիմնեցուցերզեկեղեցիքոիվերայվիմի

հաւատոյեւկարգեցերիսմաառաքեալսեւմարգա
րէս,հովիւսեւվարդապետս,առիհաստատութիւն
սրբոցեւճգնութեամբվկայիցզթշնամինսորավա
նեցեր, իխաղաղութեանզսապահեա՛,Աստուա՛ծ,
որպէսմարդասէր:

Հայրապետաց
Զ հայրապետականնզարդարեցերաթոռի յերկ

րի,առաքելականառերզպատիւյերկնուստ,ծառայ
Քրիստոսի,ո՛վերանելիդիհարսսուրբհայրապետ:
Քանզի քո վարդապետութեանդ սերմունք՝ բարե
պաշտութեան բուսուցին հասկս, ուրախութեան
պտուղ հատուցանելով եւ հաւատացելոցս փրկու
թիւն շնորհելով. վասն որոյ բարեխօսեա՛ առ Տէր
վասնանձանցմերոց:

Թարգմանչաց
ՈրպէսյետաստուածասէրթագաւորինԻսրայելի

Եզեկիայ՝յարոյցԱստուածզՅովսիա,որզամենայն
կռապաշտութիւնսնիբացընկէց,որպէսեւզբարե
պաշտնԿոստանդիանոս,որզԱրիոսիզմոլումնխա
փանեաց. եւ զմեծն Թէոդոս յարոյց աստուածային
նախանձունվառեալ՝ընդդէմայնոցիկ,որքզՍուրբ
Հոգինհայհոյէին:Արդ,ո՛վաստուածարեալեւուղ
ղափառ սուրբ թագաւոր, աղաչեա՛ զՏէր ի փրկել
զմեզիմարդապաշտհայհոյութենէ,զիեւմեքտօ
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նեսցուք զյիշատակս քո, խնդրելով ի Քրիստոսէ
զհաշտութիւնեւզմեծզողորմութիւն:

Թագաւորաց
Որպէս յետ աստուածասէր թագաւորին Իսրա

յելիԵզեկիա՝յարոյցԱստուածզՅովսիա,որզամե
նայնկռապաշտութիւնսնհնոյժողովրդեաննիբաց
ընկէց, որպէս եւ ի նորումս յարոյց զանդրանիկն
թագաւորաց զբարեպաշտն Աբգար, որ ի հեռաս
տանէ ծանեաւ զերկնաւոր թագաւորն զՔրիստոս,
եւ եղեւքարոզաստուածութեաննորաընդծագս
տիեզերաց:ՅետնորինեւզմեծնՏրդատ,որիսպառ
հալածեացզդիւամոլկռապաշտութիւնսնյաշխար
հէս Հայաստանեայց, եւ զարդարեաց ճշմարիտ եւ
ուղղափառ հաւատով: Արդ, ո՛վ աստուածարեալ
եւ բարեպաշտ սուրբ թագաւոր, աղաչեա՛ զՏէր՝ ի
փրկելզմեզյանօրէնբռնաւորաց,զիեւմեքտօնե
լովզյիշատակսքո՝խնդրեսցուքիՔրիստոսէզխա
ղաղութիւնեւզմեծզողորմութիւն:

Մարտիրոսաց
Ի տաճարի սրբոց եւ յիշատակի սրբոց մարտի

րոսաց, զձեռս համբառնալով աղաչեմք. բարեխօ
սութեամբսոցաեւաղօթիւք՝զկենդանութիւնսմեր
խաղաղացո՛,Աստուած,որպէսմարդասէր:

Ճգնաւորաց
Ճգնաւորք Քրիստոսի, որք տանջանաց անօրի

նացնհամբերեցիքեւզմոլութիւնկռոցնխափանե
ցիք,դասաւորեալքընդհրեշտակսիյերկինս,որք
ունիքզհամարձակութիւնիՔրիստոսէ,բարեխօսե
ցէ՛քկեցուցանելզանձինսմեր.զձեզաղաչեմք:
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Հռիփսիմեանց
Որքծագեցանմեզյարեւմտիցորպէսզարեգակն,

եւլուսաւորեցինհամանգամայնզաշխարհսՀայաս
տանեայց, փարատեցին զխաւարն անգիտութեան
կռապաշտութեան,եւլուսաւորեցինզամենայնհո
գիհաւատովաստուածգիտութեան:Սոցաբարեխօ
սութեամբն, Քրիստո՛ս Աստուած, պարգեւեա՛ աշ
խարհիս քում զխաղաղութիւն եւ անձանց մերոց
զմեղացթողութիւն,որպէսմարդասէրՏէր:

Գայանեանց
Զյաղթական ձեր զհանդէս զուարճացեալ տօնէ

եկեղեցիսուրբ,քանզիսրբութեամբստացայքզկու
սութիւն,եւիմարմնիզանմարմնոցնցուցիքզհան
դէս:

Կուսանաց
 Հարսնացեալք Քրիստոսի երկնաւոր փեսային,

դստերքվերինՍիոնի,խնդրեցէքիՔրիստոսէզհաշ
տութիւնեւզմեծզողորմութիւն:

Վարդանանց
 Յաշխարհական ի ճակատամարտին, յաշխար

հականիճակատամարտինեւիմեծպատերազմին,
ընդդիմամարտեալ լինէր անօրինացն պատերազմ:
Իսկերանելինահատակքն՝զմոլութիւնանօրինացն
խափանեցինեւյաղթողգտան.քանզիորոցստա
ցեալէրզաստուածայինզօրութիւն,ո՛չժուժկալէր
նոցամարմնաւորականպատերազմ:Արդ,Քրիստոս
Աստուած,սոցաբարեխօսութեամբնխնայեա՛իմեզ
եւողորմեա՛:
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Զինաւորաց
Զօրական եւ վկայ ճշմարիտ, քաջ նահատակդ

Քրիստոսի սուրբդ Թէո դո րոս, որ փոխանակեցեր
զմարմինդընդհոգւոյդքումփրկանս,եւո՛չածեր
զմտաւ զսպառնալիսն անօրէն բռնաւորացն: Այլ
վերինազդեցութեամբնգիտելովզայրեցումնհոգ
ւոցնոցա,վասնայնորիկլուցերզտաճարկռոցնեւ
անարգեցեր զպաշտամունս նոցա: Արդ՝ ի յաղթող
պատերազմիտօնողացսզօրնահատակութեանքոյ,
բարեխօսեա՛առՏէրվասնանձանցմերոց:

Քառասունմանկանց
Գ նալովփառացքոց իփառսկաթուղիկէ եկե

ղեցիքո,Քրիստոս,մեծապէսպայծառանայ,քանզի
թագաւորեալքնիքէնդիմեալքիյերկինս,իՍեբաս
տիանահատակին՝իյամօթեւիքարընկէցյերեսս
բանսարկուին: Որք եւ քաջալերէին զմիմեանս, զի
մի՛լուծեալոքբաղանեօքանցաւորիսպակասեսցի,
այլդողալովառաքինաբար՝զինքնըղերձեալիյա
նիւսաստուածայինզանձուցնհոլովիցիաղաղակե
լովառՔրիստոս:

Արդ՝սոցաբարեխօսութեամբնընկա՛լեւզորդեգ
րութիւնժողովոյսմերոյիյոյսսիրողացքոց.Տէ՛ր,
փառքքեզ:

Երիցմանկանց
Որիվերայքերովբէիցնհանգչիսեւիզօրացն

հրեղինացօրհնաբանիս,իջերիԲաբիլոնեւփրկեցեր
զերիսմանկունսնիհրոյնբռնութենէ:Որքաղաղա
կելով գոչէին երգ նոր. ամենայն գործք օրհնեցէք
եւբարձրարարէք: Թագաւորփառացեւարարիչ
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բոլորից,որմարդասիրապէսգթացարիսուրբման
կունսնեւփրկեցերիբորբոքեալբոցոյն,որքանար
գեցին զբռնութիւն թագաւորին եւ շիջուցին զզօ
րութիւնհրոյն,ընդնոսինեւմեքքեզվերագոչեմք,
փրկեա՛զմեզիհրոյնյաւիտենից:Զիդումիայնես
բարեգութ,Տէ՛ր,քեզփա՜ռքյաւիտեանս.ամէն:

Հրեշտակապետաց
 Զորօրհնենձայնիւիմանալիզօրութիւնք,երկ

նաւոր նահապետութիւնք, հրեշտակք եւ հրեշտա
կապետք, աթոռք եւ տէրութիւնք, իշխանութիւնք
եւ պետութիւնք, սերովբէք եւ քերովբէք. եւ մեք
օրհնեսցուք զնոյն ամենասուրբ Երրորդութիւն եւ
զմիԱստուածութիւն:

Հրեշտակապետաց
Այսօրերկրաւորսեկեղեցւոյքահանայապետու

թիւնցնծայհրաշափառապէս՝զերկնաւորքահանա
յապետութեանցդ կատարելով զտօնախմբութեան
տօնս: Եւ ընդ անմարմնականաց եւ հոգեղինաց
դասուցդ՝եւմեքմարմնականքսեւհողեղէնքսհա
մաձայնեալ փառաւորեմք զփառաւորեալն ի ձէնջ:
Արդ,ո՛վսուրբԳաբրիէլեւՄիքայէլ՝մեծհրեշտա
կապետքԲարձրելոյն,եւամենայնզինուորութիւնք
երկնից, որք կայք միշտ առաջի աթոռոյ Աստուա
ծութեանն, անդադար բարեխօս լերուք վասն մեր
առ Տէր, վերաբերեալ զմեզ զամենեսեան ընդ ձեզ
յերկնիցարքայութիւնն.եւմիաձայնբարբառովեր
գելզփառս:

21  ԺԱՄԱԳԻՐՔ 2016



322 Ժամագիրք

Ամենայնսրբոց
ԲարեխօսութեամբսրբուհւոյԱստուածածնինեւ

Յովհաննու կարապետին, սրբոյն Ստեփանոսի նա
խավկայինեւսրբոյնԳրիգորիմերոյլուսաւորչին,
եւսրբոցառաքելոցեւմարգարէից,հայրապետաց
եւ վարդապետաց, մարտիրոսաց եւ թագաւորաց,
ճգնաւորացեւկուսանաց,նահապետացեւմիան
ձանց,եւամենայնսրբոցքոց՝հնոցեւնորոց,յայ
տիցեւանյայտից,որոցայսօրէյիշատակ,զխաղա
ղութիւնեւզերկնայինողորմութիւնքոպարգեւեա՛
մեզ,մարդասէ՛րՏէր:

Քարոզ
Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք, ըն

կա՛լ,կեցո՛եւողորմեա՛:

Քահ. Օրհնութիւն եւ փառք Հօր եւ Որդւոյ
եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս
յաւիտենից.ամէն:

  Խաղաղութիւն ամենեցուն:



 Խ Ր Ա Տ Ք

ՃԱՇՈՒ ՓՈԽՔ
Ըստաւուրպատշաճի

Աւետեաց,Ծննդեան,Տեառնընդառաջին,Վարդավա-
ռին,ՎերափոխմանեւամենայնտօնիցԱստուածածնին

(Սկսուածքյաւագերիցուդասէնեն)

ՄեծացուսցէանձնիմզՏէրեւցնծասցէհոգիիմ
ԱստուծովՓրկչաւիմով:( Տե՛ս յե րես 167):

Աղուհացից,Ծաղկազարդի,Հոգւոյգալստեան,Խաչի,
Եկեղեցւոյեւամենայնկիւրակէից

 Տէրթագաւորեաց՝զվայելչութիւնզգեցաւ,զգե
ցաւՏէրզօրութիւն՝ընդմէջիւրէած:

Հաստատեացզաշխարհ՝զիմի՛սասանեսցի.պատ
րաստէաթոռքոիսկզբանէ,յաւիտեանսդուես:

Ամբարձան գետք, Տէ՛ր, եւ ամբարձին գետք
զձայնս իւրեանց, եւ յարիցեն գետք ի գնացս իւ
րեանց:

Իձայնէջուրցբազմաց,սքանչելիեղենզբօսանք
ծովու:

Սքանչելի ես դու, Տէ՛ր, ի բարձունս, վկայու
թեանցքոցմեքյոյժհաւատացաք:

Տանքումվայելէսրբութիւն,Տէ՛ր,ընդերկայն
աւուրս:

ՓառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ.այժմեւ
միշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:
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ԶատկինեւմինչեւիՀոգւոյգալուստն
 Գովեա՛,Երուսաղէ՛մ,զՏէր:
Եւօրհնեա՛Աստուածքո,Սիո՛ն:
Զիզօրացոյցզնիգսդրանցքոց,եւօրհնեացզոր

դիսքոիքեզ:
Ոեդզսահմանսքոիխաղաղութիւն,պարարտու

թեամբցորենոյլցոյցզքեզ:
Առաքէ զբան իւր յերկիր, վաղվաղ ընթանան

պատգամքնորա:
Դնէզձիւնորպէսզսար,եւզմեգորպէսփոշիցա

նեաց:
Արկանէ զսառն որպէս պատառս. առաջի ցրտոյ

նորաո՞կարէկեալ:
Առաքէզբանիւրեւհալէզնոսա,շնչեսցինհողմք

եւգնասցենջուրք:
Պատմէ զբան իւր Յակոբայ, զարդարութիւն եւ

զիրաւունսԻսրայելի:
ՈչայսպէսարարամենայնազգացՏէր,եւզդա

տաստանսիւրո՛չյայտնեացնոցա:
ՓառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ.այժմեւ

միշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

Ամենայնսրբոցտօնից
Սիրեցի՝զի լուիցէ Տէրզձայնաղօթիցիմոց,զի

խոնարհեցոյցզունկնիւրառիս,եւեսյաւուրսիմ
կարդացիառնա:( Տե՛ս յե րես 229):

Շաբաթապահոց՝յորստօնոչտօնի,եւամենայնչորեք-
շաբթիեւուրբաթի՝յորսպահքլինի,Ճաշուփոխնայսէ.

Օրհնեցէ՛ք զՏէր, ամենայն ազինք, գովեցէ՛ք
զնա,ամենայնժողովուրդք:
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Զօրասցի ողորմութիւն նորա ի վերայ մեր, եւ
ճշմարտութիւնՏեառնմնասցէյաւիտեան:

ՓառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ.այժմեւ
միշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

ԵւապաասիՃաշուշարական՝
ըստպատշաճիաւուր,ըստցուցակիՏօնացուցի:

ՃԱՇՈՒ ՇԱՐԱԿԱՆՔ

ԿիւրակէիցՅարութեան
ԱՁ. ԶթագաւորընփառացՔրիստոս,որվասըն

մերմարմնացաւիսըրբոյկուսէնեւխաչիհամբե
րելով, միաբանութեամբ երգով բարեբանեսցուք:
Որ ըզթաղումն երեքօրեայ յանձն էառ յարուցեալ
իմեռելոցիշխանութեամբ.միաբանութեամբերգով
բարեբանեսցուք:Կարողապէսըզդրունըսդըժոխոց
խորտակեաց,եկեղեցւոյիւրումզգեցոյցզմեծվա
յելչութիւն. միաբանութեամբ երգով բարեբանես
ցուք:

Հրեշտակապետաց
ԴԿ. ԱյսօրուրախացեալսուրբեկեղեցիՔրիս

տոսի, տօնէ խընդութեամբ զտօն վերինն Երուսա
ղէմի, սըրբասաց ձայնիւ փառաւորելով ըզՔրիս
տոս:Այսօրհամաձայնեալքորդիք Սիոնիերկրայ
նոյ,տօնիւզուարճանանորդւոցանդրանկացվերին
Սիովնի.սըրբասացձայնիւփառաւորելովըզՔրիս
տոս: Այսօր դասք անմարմնոցն երգս առեալ պա
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րեն ընդ մարդկան, զերգս հոգեւորս յանմահ փե
սայինառագաստ.սըրբասացձայնիւփառաւորելով
ըզՔրիստոս:

Մարգարէից
ԱՁ.  Ճառագայթ անճառ լուսոյ անքըննելի տէ

րութիւն,յառաջագոյնհրաշացուցերզտեսողութիւն
մարգարէիցն, իջանելով ի ստորինս աստուածային
տնօրէնութեամբ:

Որք ըզտաճար հաւատոյ հիմնեցուցին շնորհօք
Սուրբ Հոգւոյն, յոր եմուտ բանն Աստուած եօթ
նարփեանճառագայթիւք.իջանելովիստորինսաս
տուածայինտնօրէնութեամբ:

Երեւեցաւյաշխարհիճշմարիտմարդեղութեամբ,
զորքարոզեցինմեզհրաւիրողքընհամագոյՀօրեւ
Հոգւոյն, լուսաւորելով ըզտիեզերս աստուածային
տնօրէնութեամբ:

Ամենայնչորեքշաբթիպահոց
  ԳՁ. Փառաբանութիւն առաքեմք քեզ, Հա՛յր

երկնաւոր, յիշեա՛ զնընջեցեալսըն մեր, եւ հանգո՛
ընդսուրբըսքո:

ՈրէակիցդեսՀօրեւՀոգւոյ,Որդիդմիածին.յի
շեա՛ զնընջեցեալսըն մեր, եւ հանգո՛ ընդ սուրբըս
քո:

Որփառակիցդես Հօր եւՈրդւոյ, Հոգիդճշմա
րիտ. յիշեա՛ զնընջեցեալսըն մեր, եւ հանգո՛ ընդ
սուրբըսքո:

ՀինգշաբթիԱռաքելոց
ԱՁ. ՈրսիրողդէքԱրարչինարարածոց,Քրիս

տոսի սուրբ առաքեալք, բարեխօսեցէ՛ք առ Տէր
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վասընմեր:Որքարոզդէքընդհանուրտիեզերաց.
Քրիստոսի սուրբ առաքեալք, բարեխօսեցէ՛ք առ
Տէր վասըն մեր: Որ պըսակդ էք ամենայն եկեղե
ցեաց,Քրիստոսիսուրբառաքեալք,բարեխօսեցէ՛ք
առՏէրվասընմեր:

Որբաթիպահոցեւուտեաց
ԴԿ. Որ անըսկիզբն յէութեան եկիր յաշխարհ,

մարմնացար ի կուսէն յաղագս մերոց պարտեաց.
հանգո՛զնընջեցեալսընմեր:Որի Հօրէ լուսոյ լոյս
ծագեցարմեզեւկեանք,միածինՈրդիՀօրհամա
գոյակից.հանգո՛զնընջեցեալսընմեր:Որիվերդես
քանըզմիտսեւզխորհուրդս,եւխաչիհամբերեալ
փըրկեցերըզտիեզերս,հանգո՛զնընջեցեալսընմեր:

Շաբաթապահոց՝յորսսուրբքոչտօնեսցին.երկուշաբ-
թի,երեքշաբթի,հինգշաբթի՝զա՛յսասա.

ԳՁ. Ք րիստոսԱստըւած,յիշեա՛զնընջեցեալսնի
սուրբանունըդքո:Ըզգինսարեանքո,Տէ՛ր,յիշեա՛
եւ հանգո՛ ընդ սուրբըս քո: Եւ ի միւսանգամ քո
գալըստեանն,զնընջեցեալսընմերյիշեա՛:

Ուրբաթիշաբաթապահոց
ԴՁ. ՈրյանէիցստեղծողգոյիցարարչակիցՀօր

Բանդ Աստըւած, թողութի՛ւն շնորհեա նընջեցելոց
քոց ծառայից, յորժամ գաս դատել զոր անարատ
ձեռօքստեղծեր:ՈրիՀօրէառաքեցարեւմարմնա
ցարիսուրբկուսէն.թողութի՛ւնշնորհեանընջեցե
լոցքոցծառայից,յորժամգասդատելզորանարատ
ձեռօքստեղծեր:Որիխաչինանշընչացար,զմահու
լուծերզիշխանութիւն.թողութի՛ւնշնորհեանընջե
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ցելոցքոցծառայից,յորժամգասդատելզորանա
րատձեռօքստեղծեր:Որպըսակիչդեւքոցսըրբոց,
եւանվախճանբարեացբաշխող.թողութի՛ւնշնոր
հեանընջեցելոցքոցծառայից,յորժամգասդատել
զորանարատձեռօքստեղծեր:

Մարտիրոսաց
ԳԿ. Ճըգնաւորըք ճշմարիտք եւ վըկայք Քրիս

տոսի, որք զչարչարանս եւ ըզմահ յանձն առիք
վասընՏեառն.ըզձեզունիմըքբարեխօսառՔրիս
տոսվասնանձանցմերոց:Քանզիհեղմամբարեան
ձերոյպայծառացանսուրբեկեղեցիք,եւզըստուե
րամածխաւարկռապաշտութեաննբարձիք.ըզձեզ
ունիմըքբարեխօսառՔրիստոսվասնանձանցմե
րոց:Երկնայինզօրքնիջեալիպատիւպատարագի
մահուանձերոյ,եւըզպըսակսանապականսառբե
րելովի Հօրէ լուսոյ.ըզձեզունիմըքբարեխօսառ
Քրիստոսվասնանձանցմերոց:

Աւետեաց
ԳԿ. Աստուածածինխորանլուսոյանվայրափակ

արփւոյնկենաց,որեղերարեւելքարեգականնար
դարութեան, եւ նըստելոցս ի խաւարի լոյս ծագե
ցար,վասնորոյամենեքեանըզքեզմիշտմեծացու
ցանեմք:Անապականտաճարեւմորենիանկիզելի,
որզանշէջհուրաստուածութեաննիքեզտարեալ
կրեցեր,որովբնութեանսկիզեալշիջաւկրիցբոց,
վասն որոյ ամենեքեան ըզքեզ միշտ մեծացուցա
նեմք: Կենդանի տապանակ կտակարանաց նորոյ
ուխտիս,որովելքյերկիրաւետեացհորդեալհոգ
ւովիքեզտըպաւորեալԲանին,վասնորոյամենե
քեանըզքեզմիշտմեծացուցանեմք:
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Ծննդեան
ԳՁ.  ՍուրբզԱստուածածինն օրհնութեամբմե

ծացուցանեմք: Աւետաւոր հրեշտակն աւետարա
նէրզծնեալՓրկիչնիսրբոյկուսէն:Ասէուրախլեր
բերկրեալդ,քանզիՏէրտերանցէընդքեզ:

Տեառնընդառաջին
ԴԿ. Անըսկիզբըն Բանըն յանըսկըզբնական ի

Հօրէ,եւսկըզբնաւորեալիկուսէնմարմնոյզգեց
մամբ,բովանդակելովյորովայնիեւընդՀօրգոլով,
եւ սահմանեալ ժամանակաւծնեալ լինիԱստըւած
եւմարդ:Մըտեալընդօրինօքանհիւթականընհո
ղանիւթգոլով,զիզհողածնեալքս Հօրնընծայեսցէ
ԱստուածորդինորիծոցՀօր,տղայքառասնօրեայ
բառնի ի գիրկըս ծերունւոյն, եւ յայտնապէս ծա
նուցանիԱստըւածեւմարդ:ՎասնորոյեւՍիմէոն
ցընծայրհոգւովն,աղաղակէրիտաճարին.արդար
ձակեսըզծառայսքո,Տէ՛ր,ըստբանիքումիխա
ղաղութիւն, զի ընդհանուր տեսի ըզփըրկողդ Աս
տըւածեւմարդ:

Ծաղկազարդին
ԴՁ. Անըսկիզբըն Բանըն Հօր, որ իվերայքե

րովբէիցընհանգչի,այսօրիվերայյաւանակինորոյ
նըստեալ.օրհնեալարքայեկեալանյաղթելիթագա
ւորն:ՅառաջքանզյաւիտեանսՈրդին,որիվերայ
քառակերպիցընբազմի,այսօրիծերոցեւիտղայոց
փառատրեցաւ. օրհնեալ արքայ եկեալ անյաղթելի
թագաւորն: Եկայք նոր ժողովուրդք ընդ անմարմ
նոցն դասս բազմութեան, ըզսա հընչմամբ երգով
քաղցըր ձայնիւ փառաւորեսցուք. օրհնեալ արքայ
եկեալանյաղթելիթագաւորն:
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Զատկին
ԱՁ.  Յարեաւ Քրիստոս ի մեռելոց, ալէլուիա:

Եկայք, ժողովուրդք, երգեցէ՛ք Տեառն, ալէլուիա:
Յարուցելոյն ի մեռելոց ալէլուիա, որ զաշխարհըս
լուսաւորեաց,ալէլուիա:

Համբարձման
ԱՁ.Որ համբարձաւն այսօր աստուածային իշ

խանութեամբիհայրականիկառս,սպասաւորելով
իհրեշտակականդասուցն,որքնըւագէինասելով.
համբարձէ՛ք, իշխա՛նք, ըզդրունըս ձեր ի վեր, եւ
մըտցէ թագաւոր փառաց: Հիացան վերնական իշ
խանութիւնքնեւսոսկալիձայնիւաղաղակէինառ
միմեանս.ովէսաթագաւորփառաց,եկեալմարմ
նով եւ սքանչելի զօրութեամբ. համբարձէ՛ք իշ
խա՛նք,ըզդրունըսձերիվեր,եւմըտցէթագաւոր
փառաց: Եղանակէին վերնական պետութիւնքըն
հրաշալիձայնիւ,երգէիներգնորասելով.սաինքն
էթագաւորփառաց,Փըրկիչաշխարհիեւազատիչ
ազգիմարդկան.համբարձէ՛քիշխա՛նք,ըզդրունըս
ձերիվեր,եւմըտցէթագաւորփառաց:

ՀոգւոյԳալստեան
ԲՁ. Որիյարաշարժյաղբերէնյառաջբըղխեալ

անհատաբարիՈրդւոյտիրապէսՍուրբՀոգին.այ
սօրիյերկնիցսաստիկհեղեալիդասսառաքելոցըն
լըցուցիչբոլորից,ըզընաօրհնեսցուքերկըրպագե
լով: Որ յանըսկիզբն եւ ի միշտ ի յԷէն, նոյնագոյ
բընութեամբանորիշբաժանմամբիյՈրդւոյ,արար
չակիցՍուրբՀոգինայսօրհրովբաժանեալլեզուս
քարոզիցն, ի լոյս ածեալ զազգըս մարդկան բա
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ժանմամբ պէս պէս շընորհաց. ըզընա օրհնեսցուք
երկըրպագելով:Որիվերայջուրցընգոլովգոյացոյց
զարարածս,անանջըրպետնի Հօրէեւ յՈրդւոյ իշ
խանակիցՍուրբ Հոգին.այսօրվերածնեացզազգս
ամենայն, ջրոյ կենդանւոյ բըղխեալ յԵրուսաղէմ.
ըզընաօրհնեսցուքերկըրպագելով:

Վարդավառին
ԴԿ. Ուրախացիրպըսակկուսիցտիրամայր,այ

սօրՈրդինքոզհայրենինփայլեացըզփառս.նըմա
յաւէժյանձընարա՛զանձինըսմեր:ՆըմաՄովսէս
եւՀեղիասսպասեն, յանուննորացընծանԹաբոր
եւ Հերմոն. նըմա յաւէժ յանձըն արա՛ զանձինըս
մեր: Եսայիաս ըզքեզ թեթեւ ամպ ետես, եւ Հայր
յամպոյնզքոզՈրդինիւրդաւանեաց.նըմայաւէժ
յանձընարա՛զանձինըսմեր:

ՎերափոխմանԱստուածածնին
ԲՁ. Անթառամծաղիկանդատապարտշառաւիղ,

վերաբուսեալյարմատոյնՅեսսեայզքեզյԵսայիաս
կանխաւվերագոչեացեօթնարփեանշնորհացհոգ
ւոյնընդունարանգոլ,Աստուածածինեւկոյս.զքեզ
մեծացուցանեմք:Համեղաճաշակպըտղոյնբանաւոր
բարունակ, յորմէ կթեցաւ մեզ ողկոյզն անըսպառ
յուրախութիւնտըրտմեցելոցնիճաշակմանէծառոյն
գիտութեան.սըրբուհիանարատ.ամենեքեանզքեզ
մեծացուցանեմք:Քաղաքավարեալիմարմնիանա
րատվարուք,այսօրյառաքելոցնամփոփեալվերին
ակնարկութեամբըն վերափոխեցար յարքայութիւն
ՈրդւոյքոեւԱստուծոյմերոյ,բարեխօսխոստովա
նողացս.զքեզմեծացուցանեմք:
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Խաչի
ԳԿ.  Յաղթողեւզնորօրհնութիւնմիշտիբար

ձունս երգեսցուք, թագաւորին Քրիստոսի հաւա
տացեալժողովուրդք:Որեկնի լուսաւորելզընտ
րեալսուրբզեկեղեցի,եւպըսակեացսուրբխաչիւն,
նըմազփառսերգեսցուք:Այսօրեւմեքտօնեսցուք
զնաւակատիսսուրբխաչին,եւփըրկողինմատուս
ցուքփառքեւպատիւյաւիտեան:

Տապանակին
ԴՁ. Որիսկըզբանէիմաստութեամբհաստատե

ցերզեկեղեցիՀօրիմաստութիւն,զորնախանըկար
տեսութեամբնըշանակեալՄովսէսխորանաւներկ
նահանգոյնիՍինալերինն,լուսաւորելովփառօքն
Աստուծոյ: Որ զխորհուրդ անապական տնօրէնու
թեանըդքոիսրբոյկուսէն,տըպաւորելովտապա
նակնաստուածային ուխտիկտակարանաց Բանիդ
Աստուծոյ.փառացանեղիդտեղիհանգըստեան:Որ
իկեանսվերադարձիբնութեանսդարձմամբնՅոր
դանանու օրինակեցեր, եւ զբռնութիւն մահու եւ
դժոխոցկործանմամբնԵրիքովիտապանակաւխա
չինհրաշագործեալնորԻսրայելի,օրհնութիւնքեզ,
Տէր,երգեսցենմանկունք:

Եկեղեցւոյ
ԴՁ. Որ հաստատեցեր բանիւ զեկեղեցի քո,

Քրիստո՛ս, ի վերայ առաքելական վիմի, երգել ի
սմա զերգըս հոգեւորս: Կանգնեալ ի սմա սեղան
սըրբութեան, բաշխէ զմարմին իւր եւ զարիւն, եւ
տայիսմանէմեզնորոգութիւն,իթողութիւնմե
ղաց մերոց: Իջեալ Հոգւոյն Սըրբոյ, աղաւնակերպ
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երեւմամբիվերայմարմնոյեւարեանընՏեառն,ի
բըժըշկութիւնհոգւոցմերոց:

Հայրապետաց
ԴՁ. Այսօր երկնայնոցն ընդ մեզ տօնախըմբե

լովզյիշատակսուրբվարդապետացն,որքլուսաւո
րեցինզհաւատոյմանկունս,եւընդհրեշտակացըն
դասսվերակարգեցան:Այսօրառաքելոցեւմարգա
րէիցընդասք,տօնակիցգոլովդըստերվերինՍիոնի,
իյիշատակիսուրբվարդապետացն,որքզիմաստից
նոցինզխորոց յայտնեցինզխորհուրդ:Այսօրքա
հանայք եւ պաշտօնեայք սուրբ եկեղեցւոյ վերա
պատուենզյիշատակսուրբվարդապետացն,որովք
զարդարեցաներկնայինշնորհօքն,երգենընդնոսին
զփառըսյաւիտեան:

(Յաւագերիցուդասէն)
ՍուրբԱստուած,սուրբեւհզօր,սուրբեւան

մահ,որյայտնեցարվասնմեր,ողորմեա՛մեզ:

(Երիցսկրկնեա՛առանցփառաւորեալի):

ՔԱՐՈԶ
(Յաշակերտիդասէն)

ԵւեւսխաղաղութեանզՏէրաղաչեսցուք:
 Վասնխաղաղութեանամենայնաշխարհիեւհաս

տատութեանսրբոյեկեղեցւոյ,զՏէրաղաչեսցուք:
Վասնամենայնսուրբեւուղղափառեպիսկոպո

սաց,զՏէրաղաչեսցուք:
ՎասնՀայրապետինմերոյՏեառն(այս ա նուն)կե

նաց եւ փրկութեան հոգւոյ նորին, զՏէր աղաչես
ցուք:
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Վասն վարդապետաց, քահանայից, սարկաւա
գաց,դպրացեւամենայնուխտիմանկանցեկեղեց
ւոյ,զՏէրաղաչեսցուք:

Վասնբարեպաշտթագաւորացեւաստուածասէր
իշխանաց,զօրավարացեւզօրացնոցին,զՏէրաղա
չեսցուք:

Վասնհոգւոցնհանգուցելոց.:
Եւեւս՝միաբանվասնճշմա.:
Զանձինսմերեւզմիմեանս.:
Ողորմեացմեզ,ՏէրԱստ.:

ՄԱԹԱՆՔ
 Զիողորմածեւմարդասէրես,Աստուածգոլով,

եւ քեզ վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ.
այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:



335Ճաշու ժամերգութիւն

ՍԱՂՄՈՍՔ ՃԱՇՈՒ
Ըստ պատշաճի աւուր

Ի միջոցի Յինանց, յաւուրն երեք փոխ. զի մինչև ի Հոգւոյ 
գալուստն  ՃԾ. փոխ սաղ մոսն  Դաւ թի վճա րես ցի: Եւ ա մէն 
փո խի վերջն ե րեք ա լէ լու իա ա սա՛:

Յինանց
Ե րանեալէայրորո՛չգնացիխորհուրդս:Ալէ

լուիա,ալէլուիա,ալէլուիա:

Ընդէ՛ր խռովեցան հեթանոսք: Ալէլուիա, ալէ
լուիա,ալէլուիա:

Տէր,զիբազումեղեննեղիչքիմ:Ալէլուիա,ալէ
լուիա,ալէլուիա:

Համբարձման՝ՍաղմոսԽԶ.
 ՀամբարձաւԱստուածօրհնութեամբ,եւՏէրմեր

ձայնիւփողոյ:
Ծա՛փս հարէք, ամենայն հեթանոսք, աղաղակե

ցէ՛քառԱստուածիձայնցնծութեան.եւ այլն:

ԸնթերցուածսիԳործոցառաքելոց
Այնպէս պաշտեմ զհայրենի Աստուածն, հաւա

տացեալամենայնի,որինչյօրէնսեւիմարգարէս
գրեալ: Ունիմ յոյս առ Աստուած, որում եւ դոքա
իսկակնունին՝թէյարութիւնլինելոցէարդարոց
եւմեղաւորաց:Յորումեւեսիսկճգնիմ,անխիղճ
միտսունելառԱստուածեւառմարդիկյամենայն
ժամ: Ի բազում ամաց ողորմութիւնս եկի առնել
յազգդիմ,եւետուպատարագիս,որովքգտինզիս
սրբեալիտաճարին:
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Հոգւոյգալստեան՝ՍաղմոսՃԽԲ.
 Հոգիքոբարիառաջնորդեսցէինձիյերկիրու

ղիղ:
Տէր,լո՛ւրաղօթիցիմոց,ունկնդի՛րխնդրուածոց

իմոց.եւ այլն:

 Տապանակին՝ՍաղմոսՃԼԱ.
Ա րի՛, Տէ՛ր, ի հանգիստ քո, դու եւ տապանակ

կտակիսրբութեանքո:
Յիշեա՛, Տէ՛ր,զԴաւիթ,եւզամենայնհեզութիւն

նորա.եւ այլն:

Վարդավառին՝ՍաղմոսԺԴ.
 Տէր,ո՞վկացցէիխորանիքում,կամո՞վբնա

կեսցիիլեառնսուրբքո:
Որ գնայ ամբիծ, գործէ զարդարութիւն, խօսի

զճշմարտութիւնիսրտիիւրում:
Բշ. Որոչնենգաւորեացլեզուաւիւրով,եւչար

ընկերիիւրումո՛չարար:
Նախատինսիմերձաւորացնաո՛չառնու,արհա

մարհեալէառաջինորաչարագործն:
 Գշ. ԶերկիւղածսՏեառնփառաւորառնէ,որերդ

նուընդընկերիիւրումեւոչստէ:
Զարծաթիւրիվարձուո՛չտայ,եւկաշառսիվե

րայիրաւանցո՛չառնու,որզայսարասցէ,նամի՛
սասանեսցիյաւիտեան:

ՎերափոխմանԱստուածածնին՝ՍաղմոսՃԼԱ.

Ա րի՛, Տէ՛ր, ի հանգիստ քո, դու եւ տապանակ
կտակիսրբութեանքո:

Յիշեա՛,Տէ՛ր, զԴաւիթ եւ զամենայն հեզութիւն
նորա.եւ այլն: 
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ՍուրբԽաչին՝ՍաղմոսԴ.
Ն շանեցաւառմեզլոյսերեսացքոց,եւետուր

ուրախութիւնսրտիցմերոց:
Իկարդալիմումլուարինձ,Աստուա՛ծ,ըստար

դարութեան, ի նեղութենէ ինձ անդորր արարեր,
ողորմեա՛ինձեւլո՛ւրաղօթիցիմոց.եւ այլն:

Շողակաթինեւայլոցեկեղեցեացտօնի՝ 
ՍաղմոսԽԷ.

Աստուածհիմունսէարկնմայաւիտեան.ընկա
լաք, Աստուած, զողորմութիւն քո ի մէջ ժողովըր
դեանքոյ:

ՄեծէՏէր,եւօրհնեալէյոյժիքաղաքԱստուծոյ
մերոյ,իլեառնսուրբ.եւ այլն: 

ԱւետեացԱստուածածնին՝ 
ՍաղմոսԿԷ.

 Տէրտացէզբան,ոյքաւետարանենզօրութեամբ
բազմաւ:

ՅարիցէԱստուած՝եւցրուեսցինամենայնթշնա
միքնորա,փախիցենատելիքնորայերեսացնորա.
եւ այլն: 

ԾննդեաննՔրիստոսի՝ 
ՍաղմոսԲ.

 Տէրասացցիս՝որդիիմեսդու,եւեսայսօրծնայ
զքեզ:

Ընդէ՞ր խռովեցան հեթանոսք, եւ ժողովուրդք
խորհեցանիսնոտիս.եւ այլն: 

22  ԺԱՄԱԳԻՐՔ 2016
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ՔառասնօրեայգալստեաննՔրիստոսի՝ 
ՍաղմոսՂԷ

Տեսին ամենայն ծագք երկրի զփրկութիւն Աս
տուծոյմերոյ:

Օրհնեցէ՛քզՏէրյօրհնութիւննոր,զիսքանչելիս
արար.եւ այլն: 

Մեծիողոգոմեանն՝որէԾաղկազարդին՝ 
ՍաղմոսՂԷ.

 ԼերինքցնծասցենառաջիՏեառն,զիգայ,զիհա
սեալէՏէրիդատելզերկիր:

Օրհնեցէ՛քզՏէրյօրհնութիւննոր,զիսքանչելիս
արար.եւ այլն: 

Հասարակացկիւրակէից` 
ճաշուսաղմոսԿԴ.

 Քեզվայելէօրհնութիւն,Աստուած,իՍիոն.եւ
քեզտացինաղօթքյԵրուսաղէմ:

Լո՛ւրաղօթիցիմոց,զիառքեզամենայնմարմին
եկեսցէ:

Բանքանօրինացզօրացանիվերայմեր,եւզամ
բարշտութիւնսմերդուքաւեսցես:

Երանի՝զորընտրեցերեւընկալար,եւբնակեսցին
իգաւիթսքո:

Լցցուքմեքիբարութենէտանքո,սքանչելիար
դարութեամբ:

Լո՛ւրմեզ,ԱստուածՓրկի՛չմեր, յոյսամենայն
ծագացերկրի,եւորիծովհեռի:

Ո պատրաստէ զլերինս զօրութեամբ իւրով, եւ
զգեցեալէզօրութիւն:

Ո խռովեցուցանէ զմեծութիւն ծովու, եւ զձայն
ալեացնորածանուցանէ:
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Խռովեսցինհեթանոսք,եւերկիցենբնակիչքերկ
րիինշանացքոց:

Յելսառաւօտուընդերեկոյսզուարճասցին.հա
յեցարյերկիր՝արբեցուցերզնա,եւբազումարարեր
զմեծութիւննորա:

ԳետնԱստուծոյլիեղեւջուրբ,պատրաստարա
րերզկերակուրնորա,զիայսպէսէպատրաստու
թիւն:

Զակօս նորա արբեցուցեր, եւ բազում արարեր
զարմտիսնորա:

Իցօղելնորազուարթեղիցիբոյսնորա,օրհնես
ցիպսակտարւոյքաղցրութեանքոյ:

Դաշտքքոլցցինպարարտութեամբ,պարարտաս
ցինգեղեցկութիւնքանապատի:

Բլուրք զցնծութիւն զգեցցին, եւ զգեցցին խոյք
մաքեաց:

Հովիտքբազումարասցենզցորեան,աղաղակես
ցենեւօրհնեսցեն:

Հրեշտակապետաց՝ 
ճաշուսաղմոսՃԳ.

Կց. Ո՞արարզհրեշտակսիւրյոգիս,եւզպաշտօ
նեայսիւրիհուրկիզելոյ:

Օրհնեա՛,ա՛նձնիմ,զՏէր.Տէ՛րԱստուածիմ,մեծ
եղերյոյժ.եւ այլն: 

Առաքելացեւմարգարէից՝ 
ճաշուսաղմոսԺԸ.

Կց. Ընդ ամենայն երկիր ել բարբառ նոցա, եւ
մինչեւիծագսաշխարհիենխօսքնոցա:

Երկինք պատմեն զփառս Աստուծայ, եւ զարա
րածսձեռացնորապատմէհաստատութիւն.եւ այլն:
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Հայրապետացեւվարդապետաց` 
ճաշուսաղմոսՃԼԱ.

 Կց. Քահանայքքոզգեցցինզարդարութիւն,եւ
սուրբքքոցնծալովցնծասցեն:

Յիշեա՛, Տէ՛ր, զԴաւիթ եւ զամենայն հեզութիւն
նորա:

ՈրպէսերդուաւՏեառն,եւուխտսեդԱստուծոյ
Յակոբայ.եւ այլն: 

Համօրէնմարտիրոսաց՝ 
ճաշուսաղմոսՃԺԵ.

 Կց. ՊատուականէառաջիՏեառնմահսրբոցիւ
րոց.ո՛Տէր,եսծառայքոեմ,ծառայեւորդիաղախ
նոյքո:

Հաւատացիզորեւխօսեցայ,եւեսխոնարհեղէ
յոյժ.եւ այլն: 

ՅովհաննուառաքելոյնիԿաթողիկեայցառաջին
թղթոյնէընթերցուածս(Դ.7):

 Սիրելի՛ք, սիրեսցո՛ւք զմիմեանս, զի սէր յԱս
տուծոյէ.եւամենայն,որսիրէ՝յԱստուծոյէծնեալ
եւճանաչէզԱստուած.եւորոչնսիրէ՝ոչճանաչէ
զԱստուած,զիԱստուածսէրէ:Եւզիյայսմերեւե
ցաւսէրնԱստուծոյիմեզ,զիզՈրդինիւրմիածին
առաքեացյաշխարհ,զիեղիցուքնովաւկենդանիք:
Յայսմէսէրն.ոչզիմեքսիրեցաքզԱստուած,այլ
զի նա սիրեաց զմեզ, եւ առաքեաց զՈրդին իւր ի
քաւութիւնմեղացմերոց:Սիրելի՛ք,եթէԱստուած
այնպէսսիրեացզմեզ,ապաեւմեքպարտիմքզմի
մեանս սիրել: ԶԱստուած ուրուք երբէք չիք տե
սեալ. եթէ սիրեսցուք զմիմեանս՝ Աստուած ի մեզ
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բնակէ,եւսէրնորաիմեզկատարեալէ:Այսուիկ
գիտեմք,եթէմեքինմաբնակեալեմքեւնա՝իմեզ,
զիիՀոգւոյնիւրմէետմեզ:Եւմեքտեսաքեւվկա
յեմքզիՀայրառաքեացզՈրդիիւրփրկիչաշխար
հի:Որոքխոստովանեսցի՝եթէՅիսուսէՈրդիԱս
տուծոյ,Աստուածինմաբնակէ,եւնա՝յԱստուած:
ԵւմեքհաւատացաքեւծանեաքզսէրնԱստուծոյ,
զորունիառմեզ:Աստուածսէրէ,եւորկայիսէրն՝
բնակեալէյԱստուած,եւԱստուածինմաբնակէ:
Յայսմիկ կատարեալ է սէրն նորա ի մեզ, զի հա
մարձակութիւն ունիմք յաւուրն դատաստանի. զի
որպէսեւնայնէ,նույնպէսեւմեքեմքյաշխարհի
յայսմիկ:Երկիւղոչգոյիսէր,այլսէրնկատարեալ
իբացմերժէզերկիւղն.զիերկիւղընդտանջանօքէ,
իսկորերկնչին,չէկատարեալիսէրն:Մեքսիրես
ցուքզԱստուած,վասնզինա՛նախսիրեացզմեզ:
Եթէոքասիցէ՝եթէսիրեմզԱստուածեւզեղբայր
իւրատիցէ,սո՛ւտէ.որոչսիրէզեղբայրիւրզոր
տեսանէ,զԱստուած,զորոչնետես,զիա՞րդկարիցէ
սիրել:Եւզայսպատուէրունիմքառինմանէ,զիոր
սիրէզԱստուած,սիրէնաեւզեղբայրիւր:
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ՄԵՍԵԴԻՔ ՃԱՇՈՒ
ՅինանցնզկնիԳործոցն,իչորեքշաբաթէնսկսեալ

Յինանց
Դշ.  Գովեա՛,Երուսաղէ՛մզՏէր:
Եւ օրհնեա՛ զԱստուած քո Սիոն. եւ այլն (Սղմ. 

ՃԽԷ.):

Եշ.  Բա՛րձրարարէքզՏէրԱստուածմեր.երկի՛ր
պագէքպատուանդանիոտիցնորա,զիսուրբէ:

Տէր թագաւորեաց, բարկացան ժողովուրդք, որ
նստիսիքրովբէս,սասանեցաւերկիր. եւ այլն (Սղմ. 
ՂԸ.):

Ուր. Տեսինամեմնայնծագքերկրիզփրկութիւն
Աստուծոյմերոյ:

ՕրհնեցէքզՏէրյօրհնութիւննոր,զիսքանչելիս
արար.եւ այլն (Սղմ. ՂԷ.):

Շբ. Աստուա՛ծ,ողորմեա՛մեզեւօրհնեա՛զմեզ,
երեւեցո՛զերեսսքոիմեզեւողորմեա՛մեզ:

Ճանաչելյերկրիզճանապարհսքո,յազինսամե
նայնզփրկութիւնսքո.եւ այլն (Սղմ. ԿԶ.):

 Կիր.  ՔեզվայելէօրհնութիւնԱստուածիՍիոն.
եւքեզտացինաղօթքյԵրուսաղէմ:

Լո՛ւրաղօթիցիմոց,զիառքեզամենայնմարմին
եկեսցէ.եւ այլն (Սղմ. ԿԴ.):

Բշ.  ՔեզվայելէօրհնութիւնԱստուածիՍիոն.
եւքեզտացինաղօթքյԵրուսաղէմ:

Լո՛ւրաղօթիցիմոց,զիառքեզամենայնմարմին
եկեսցէ. եւ այլն (Սղմ. ԿԴ.):
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Գշ.  Տէր,որպէսզինուհաճութեամբքովպսակե
ցերզմեզ:

Բանիցիմոցո՛ւնկնդիր,Տէ՛ր,եւիմի՛տառզա
ղաղակիմ. եւ այլն (Սղմ. Ե):

ՅերկրորդԾաղկազարդիընթերցեալլինի

ԸնթերցուածսյԵսայեայմարգարէէ(ԿԳ.1)

Իսկայսո՞վէ,որդիմեալգայյԵդովմայ,կարմ
րութիւնձորձոցիւրոցիբոսորայ.գեղեցիկպատ
մուճանաւեւբուռնզօրութեամբ:Եսխօսիմզար
դարութիւն եւ իրաւունս փրկութեան: Վասն է՞ր
կարմիրենձորձքքո,եւհանդերձքքոիբրեւհնձա
նահարիլիոյհնձանիկոխելոյ:Հնձանհարիմիայն,
եւիհեթանոսացոչոքէրընդիս:Կոխեցիզնոսա
սրտմտութեամբեւճմլեցիզնոսաբարկութեամբ,եւ
իջուցիյերկիր,եւզամենայնհանդերձսիմթաթա
ւեցի:Զիհասեալէրիվերայնոցաօրհատուցման,
եւ ամ փրկութեան եկեալ հասեալ: Հայեցայց՝ եւ
ոչոքէրորօգնէր.զմտաւածի՝եւոչոքէրորի
թիկունս հասանէր. փրկեաց զնոսա բազուկ իմ եւ
սրտմտութիւնիմմիայնզդէմկալաւ:Կոխեցիզնո
սասրտմտութեամբիմովեւիջուցիզնոսայերկիր:

Մեսեդիքճաշուշաբաթապահոց, 
նախքանզգիրքն

Բշ. Արքայութիւնքոարքայութիւնամենայնյա
ւիտենից,եւտէրութիւնքոյազգէմինչևյազգ:
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Փ.  ՀաւատարիմէՏէրյամենայնբանսիւրեւար
դարէյամենայնգործսիւր:

Գշ. Երկիրպագիցիտաճարսուրբքոերկիւղիւ
քո:

Փ.  Պարծեսցին ի քեզ սիրելիք անուան քո,
զի օրհնեսցես դու զարդարն, Տէ՛ր, որպէս զինու
հաճութեամբքովպսակեցերզնոսա:

Դշ.  Կեցո՛զծառայսքո,Աստուա՛ծիմ,որիքեզ
յուսացայ:

Փ. Ողորմեա՛ինձ, Տէ՛ր,զիառքեզաղաղակեցի
զօրհանապազ:

Եշ. Բա՛րձրարարէքզՏէրԱստուածմեր,երկի՛ր
պագէքպատուանդանիոտիցնորա՝զիսուրբէ:

Փ.  Տէրթագաւորաց,բարկացանժողովուրդք,որ
նստիսիքրովբէս,սասանեցաւերկիր:

Ուր.  Տեսին ամենայն ծագք երկրի զփրկութիւն
Աստուծոյմերոյ:

Փ. ՕրհնեցէքզՏէրյօրհնութիւննոր,զիսքանչե
լիսարար:

Մեսեդիք՝ճաշուԱղցից.

Բշ.  Դարձո՛զիս,Տէ՛ր,իմեղացիմոց,եւզամե
նայնանօրէնութիւնսիմքաւեա՛յինէն:

Փ. Ողորմեա՛ինձ,Աստուա՛ծ,ըստմեծիողորմու
թեանքում,ըստբազումգթութեանքումքաւեա՛
զանօրէնութիւնսիմ:

Գշ. Երանիամենեցուն,ոյքերկնչինիՏեառնէեւ
գնանիճանապարհսնորա:
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Փ. Զվաստակսձեռացքոցկերիցես.երանիէքեզ,
եւբարիեղիցի:

Դշ. Մի՛թողուրզիս, Տէ՛րԱստուածիմ,եւմի՛
իբացեայառներ յինէն.հայեա՛ց յօգնելինձ, Տէ՛ր
փրկութեանիմոյ:

Փ.  Տէ՛ր,առաջիքոէամենայնցանկութիւնիմ.եւ
հեծութիւնիմիքէնոչծածկեցաւ:

Եշ. Մի՛ընկենուրզիս,Տէ՛ր,իժամանակիծերու
թեան.իպակասիլզօրութեանիմոյ՝մի՛թողուրզիս:

Փ. Իքեզ, Տէ՛ր, յուսացայ, մի՛ամաչեցից յաւի
տեան. յարդարութեան քում փրկեա՛ եւ ապրեցո՛
զիս:

Ուր.  Մերձեսցինխնդրուածքիմառաջիքո,Տէ՛ր,
ըստբանիքումիմաստո՛ւնարազիս:

Փ.  Ձայնի իմում լո՛ւր, Տէ՛ր, ըստ ողորմութեան
քում.եւյիրաւունսքոկեցո՛զիս:

Մեսեդիք՝ճաշուՅարութեան

Աձ. Ա մենայներկիրերկիրպագցենքեզ,եւսաղ
մոսասասցենքեզ:

Փ. Աղաղակեցէ՛քառԱստուած,ամենայներկիր,
սաղմո՛սասացէքանուաննորա, եւտո՛ւքզփառս
օրհնութեաննորա:

Ակ.  Մե՛ծարարէքզՏէրԱստուածմեր,եւբա՛րձր
արասցուքզանուննորաիմիասին:

Փ. ՕրհնեցիցզՏէրյամենայնժամ,յամենայնժամ
օրհնութիւննորաիբերանիմ:

Բշ. ՕրհնեցէքզՏէրյօրհնութիւննոր,օրհնեցէք
զՏէրամենայներկիր:
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Փ. Օրհնեցէք զՏէր ամենայն երկիր, օրհնեցէք
զՏէրեւօրհնեցէքզանուննորա:

Բկ. Օրհնեցէ՛ք զԱստուած մեր, օրհնեցէ՛ք եւ
սաղմո՛սասացէքՏեառնԱստուծոյ:

Փ.  ՏէրԱստուածօրհնեալ,օրհնեալէ Տէրզօր
հանապազ:

Գձ.  ՄեծէՏէր,եւմեծէզօրութիւննորա.իմաս
տութեաննորաոչգոյբաւ:

Փ. Օրհնեցէ՛քզՏէր,զիբարիէսաղմոս.Աստուծոյ
մերումքաղցրեղիցիօրհնութիւն:

Գկ. Սաղմո՛սասացէքԱստուծոյմերում,սաղմո՛ս
ասացէքթագաւորինմերում,սաղմո՛սասացէք:

Փ.  Ծա՛փսհարէք,ամենայնհեթանոսք,աղաղա
կեցէ՛քառԱստուածիձայնցնծութեան:

Դձ.  Սուրբ է տաճար քո սքանչելի արդարու
թեամբ:

Փ.  ՔեզվայելէօրհնութիւնԱստուածիՍիոնեւ
քեզտացինաղօթքԵրուսաղէմ:

Դկ. Այսօրէ,զորարարՏէր,եկա՛յքցնծասցուք
եւուրա՛խեղիցուքիսմա:

Փ.  Խոստովա՛ն եղերուք Տեառն, զի բարի է. զի
յաւիտեանէողորմութիւննորա:

Մեսեդիք՝Աղցիցկիւրակէից
Ո՛ւխտս դիք եւ կատարեցէ՛ք Տեառն Աստուծոյ

մերոյ:
ՅայտնիէիՀրէաստանիԱստուած,եւյԻսրայէլ

մեծէանուննորա:
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ՍՏՈՂՈԳԻՔ
Մեծիուրբաթուճաշուն

ԱռաջինսաղմոսԼԴ.
 Յարեանիվերայիմվկայքչարաց,եւզորինչոչ

գիտէի՝հարցանէինցիս:
Դատեա,Տէ՛ր,զայնոսիկ՝ոյքդատենզիս.մարտիր

ընդայնոսիկ,որքմարտնչինընդիս:

ԵրկրորդսաղմոսԼԷ.
Եսիտանջնասպատրաստեմ,եւցաւքիմառա

ջիիմենյամենայնժամ:
Տէ՛ր,մի՛սրտմտութեամբքովյանդիմաներզիս,

եւմի՛բարկութեամբքովխրատերզիս:


ԵրրորդսաղմոսԽ.
Մտանէրտեսանելզնանրութիւն,խօսէրիսրտի

իւրում,եւժողովէրզանօրէնութիւնյանձնիւր:
Երանիորխորհիզաղքատնեւզտնանկն,յաւուր

չարէփրկէզնաՏէր:

ՉորրորդսաղմոսԻԱ.
 Բաժանեցինզհանդերձսիմիմէջիւրեանցեւի

վերայպատմուճանիիմոյվիճակսարկանէին:
Աստուա՛ծ,Աստուա՛ծիմ,նայեա՛ցառիս,ընդէ՞ր

թողերզիս.հեռիեղէիփրկութենէիմմէ՝վասնբա
նիցյանցանացիմոց:

ՀինգերորդսաղմոսԼ.
Իձեռսքոյանձնառնեմզհոգիիմ:
Իքեզ,Տէ՛ր,յուսացայ,մի՛ամաչեցիցյաւիտեան.

յարդարութեանքքումփրկեա՛եւապրեցո՛զիս:
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ՎեցերորդսաղմոսԿԸ.
Ե տունիկերակուրինձլեղի,եւիծարաւիմար

բուցինինձքացախ:
Կեցո՛զիս,Աստուա՛ծ,զիհասինջուրքյանձնիմ,

ընկլայեսիխորսանդնդոց,ուրոչգոյինձհան
գիստ:

ԵօթներորդսաղմոսՁԷ.
Ե ղէեսորպէսմարդառանցօգնականի,եւիմե

ռեալսազատ:
ՏէրԱստուածփրկութեանիմոյ,իտուէկարդացի

եւիգիշերիառաջիքո:

ՈւթերորդսաղմեսՃԱ.
Կ ցեցաւոսկրիմիմարմինիմ,նմանեցայեսհա

ւալասանանապատի:
Տէ՛ր, լո՛ւր աղօթից իմոց, աղաղակ իմ առ քեզ

եկեսցէ,եւմի՛դարձուցաներզերեսսքոյինէն:

ՊօղոսիառաքելոյնիՏիմոթէոսիառաջինթղթոյնէ 
ընթերցուածս.

 ՊօղոսառաքեալՅիսուսիՔրիստոսի,ըստհրա
մանի Փրկչին մերոյ Աստուծոյ եւ Քրիստոսի Յի
սուսի յուսոյն մերոյ. Տիմոթեայ որդւոյ սիրելւոյ
հաւատովք: Շնորհք, ողորմութիւն, խաղաղութիւն
յԱստուծոյՀօրէեւիՏեառնէմերմէՅիսուսէՔրիս
տոսէ: Որպէս աղաչեցի զքեզ կալ յԵփեսոս՝ մինչ
երթայիիՄակեդոնիա,զիպատուէրտացեսոմանց
չլինելօտարուսմունս,եւչհայելյառասպելսեւի
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տոհմաթիւսանչափս,որմանաւանդխնդիրսյուզեն
եւոչզտնտեսութիւնԱստուծոյհաւատովք:Քան
զիգլուխպատուիրանին՝սէրէ,իսուրբսրտէեւի
մտաց բարեաց, եւ յանկեղծաւոր հաւատոց, յորոց
ոմանքվրիպեցանխոտորեալք յունայնութիւնբա
նից: Կամին լինել վարդապետք օրինաց, ինքեանք
ոչիմանանզինչխօսինեւոչվասնորոցպնդեալն
են: Գիտեմք՝ եթէ բարւոք են օրէնք՝ եթէ ոք զնո
սաօրինօքնկրեսցէ:Բայցզայսգիտասցէ՝զիիվե
րայ արդարոց օրէնք ոչ կան, այլ ի վերայ անօրի
նացեւանհնազանդից,ամբարշտացեւմեղաւորաց,
անսրբոց եւ պղծոց, զհայր եւ զմայր անարգողաց,
մարդասպանաց, պոռնկաց, արուագիտաց, մար
դելուզաց,ստոց,ստերդմանց.եւեթէայլինչիցէ
հակառակ ողջամիտ վարդապետութեանս, որ ըստ
աւետարանիփառացերանելւոյնԱստուծոյէ,որում
եղէեսհաւատարիմ:

ԱԼԷԼՈՒԻԱՅՔ ՃԱՇՈՒ          
Աւուրցպահոց,որքասինըստձայնից

Աձ.  Հոգիքոբարիառաջնորդեսցէինձիյերկիր
ուղիղ:

 Կամ.  Վասնանուանքո,Տէ՛ր,կեցուսցեսզիս,ար
դարութեամբքովհանցեսինեղութենէզանձնիմ:

Ակ.  Տէ՛ր, մի՛ սրտմտութեամբ քով յանդիմաներ
զիս,եւմի՛բարկութեամբքովխրատերզիս:

 Կամ. Զգնացսիմուղի՛ղարաըստբանիքում,եւ
մի՛տիրեսցենինձամենայնմեղք:
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Բձ.  Սիրտ իմ խռովեցաւ յիս, եւ երկիւղ մահու
անկաւիվերայիմ:

Բկ.  Դա՛րձ,Տէ՛ր,եւփրկեա՛զանձնիմ.կեցո՛զիս,
Տէ՛ր,ըստողորմութեանքում:

ԳՁ.  Վասնանուանքոյ,Տէ՛ր,քաւեա՛զմեղսիմ,
զիբազումեղենյոյժ:

Գկ. Ողորմեա՛ինձ,Տէ՛ր,զիհիւանդեմես,բժշկեա՛
զանձնիմ,զիխռովեցանոսկերքիմ:

Դձ.  Յիշեա՛,Տէ՛ր,զգթութիւնսքո,որքենյաւի
տենից:

 Կամ. Զմեղսմանկութեանիմոյեւզանգիտութեան
իմոյմի՛յիշեր.այլյիշեա՛զիս,Տէ՛ր,ըստողորմու
թեանքում՝վասնքաղցրութեանքոյ,զիքաղցրեւ
ուղիղես:

Դկ.  Տէ՛ր,ողորմութիւնքոյաւիտեան,զգործսձե
ռացքոցմի՛անտեսառներ:

 Կամ. Զմեղսմանկութեանիմոյեւզանգիտութեան
իմոյմի՛յիշեր.այլյիշեա՛զիս,Տէ՛ր,ըստողորմու
թեանքում՝վասնքաղցրութեանքոյ,զիքաղցրեւ
ուղիղես:

Կամ. Աղաղակեցիառքեզ,Տէ՛ր,եւասացի,դուես
յոյսեւբաժինիմյերկրինկենդանեաց:
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ԱԼԷԼՈՒԻԱՅՔ ՇԱԲԱԹԱՊԱՀՈՑ

Երկուշաբթի,երեքշաբթիեւհինգշաբթի՝եթէԱՁ.եւ
ԴԿ.լինի՝զայսոսիկասա,իսկեթէյայլձայնից՝զիւ-

րեանցնասա:

Բշ. Ե կայքցնծասցուքիՏէր,աղաղակեսցուքառ
ԱստուածՓրկիչմեր:

Գշ. Երգեցէ՛ք Տեառներգնոր,երգեցէ՛ք Տեառն
ամենայներկիր,երգեցէ՛քՏեառնեւբա՛րձրարա
րէքզանուննորա:

Եշ.  Բարձրարարարիցզընտրեալնիժողովրդենէ
իմմէ.գտիզԴաւիթծառայիմ,եւիւղովսրբովիմով
օծիզնա:

Աղցիցկիւրակէից
Ա ղաղակեցէ՛քառ Տէր,ամենայներկիր,ծառա

յեցէ՛քՏեառնուրախութեամբ:Մտէ՛քառաջինորա
ցնծութեամբ:Զ փոխն լման ա սա ( Սաղմ. ՂԹ.):

  
ճաշուՅարութեան՝ըստձայնին

Աձ.  ԴույարուցեալգթասցիսիվերայՍիոնի,ժա
մանակգթալոյնորահասեալէծամ:

 Կամ.  ԹագաւորմեծիվերայամենայներկրիԱս
տուածէ,սաղմո՛սասացէքնմաիմաստութեամբ:

Ակ. Օրհնեցէ՛քզՏէրյօրհնութիւնինոր,օրհնու
թիւննմայեկեղեցիսսրբոց:

Բձ.  Ծա՛փսհարէք,ամենայնհեթանոսք,աղաղա
կեցէ՛քառԱստուածիձայնցնծութեան:
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 Կամ. Աստուա՛ծ,դուդարձեալկեցուսցեսզմեզ,եւ
ժողովուրդքոուրախեղիցիիքեզ:

Բկ. Արի՛,Տէ՛րԱստուածիմ,իհրամանսքո,զոր
պատուիրեցեր,եւժողովքժողովրդոցշուրջեղիցին
զքեւ.վասնայսորիկիբարձունսդարձ,Տէ՛ր,եւՏէր
դատիզժողովուրդսիւր:

Գձ. Ուրախ եղեւ Իսրայէլ յԱրարիչ իւր, որդիք
Սիոնիցնծասցենիթագաւորնիւրեանց:

Գկ. ԵկայքեւտեսէքզգործսԱստուծոյ,որպէսզի
ահեղենխորհրդովքանզամենյանորդւոցմարդ
կան:

Դձ.  Հաճեցար,Տէ՛ր,ընդերկիրքոեւդարձուցեր
զգերութիւնՅակոբայ:

Դկ.  Յարեաւ Աստուած, եւ ցրուեցան ամենայն
թշնամիք նորա, փախեան ատելիք նորա յերեսաց
նորա:

Զատկին
Հասեալկայինոտքմերառդրունսքո,Երուսա

ղէ՛մ:

Զատկի,ՅարութեանեւՅինանցՃաշուաւետարանի

 Կիր.  Գովեա՛,Երուսաղէ՛մ,զՏէր:
Եւօրհնեա՛զԱստուածքո.եւ այլն (Սղմ. ՃԽԷ.):

Բշ.  Գովեա՛,Երուսաղէ՛մ,զՏէր:
Եւօրհնեա՛զԱստուածքո. եւ այլն (Սղմ. ՃԽԷ.):

Գշ.  Տէր, ի զօրութեան քում ուրախ եղիցի թա
գաւորն,իփրկութեանքումցնծասցէ յոյժ.եւ այլն 
(Սղմ. Ի.):
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Դշ.  Քեզվայելէօրհնութիւն,Աստուած,իՍիոն,
եւքեզտացինաղօթք.եւ այլն (Սղմ. ԿԴ.):

Եշ.  Տէ՛ր, ո՞վ կացցէ ի խորանի քում, կամ ո՞վ
բնակեսցիիլեառնսուրբքո.եւ այլն (Սղմ. ԺԴ.):

Ուր.  Տէր թագաւորեաց՝ վայելչութիւն զգեցաւ.
զգեցաւՏէրզօրութիւնընդմէջիւր.եւ այլն (Սղմ. ՂԲ.):

Շբ. Ցնծացէ՛ք առ Աստուած, օգնական է մեր.
աղաղակեցէքառԱստուածՅակոբայ:

Առէ՛ք սաղմոս եւ տուք օրհնութիւն, սաղմոս
ասացէ՛քնմաիձայնքաղցրութեան:

Փողհարէ՛քիգլուխսամսոց.յաւուրնշանաւորի
տարեկանացմերոց:

ՀրամանէայսԻսրայէլի,եւիրաւունքենԱստու
ծոյՅակոբայ:

ՎկայութիւնՅովսէփու՝զորեդընդնմա,որպէս
ելանէրնայերկրէնԵգիպտացւոց,լեզուզորոչգի
տէր՝լուաւ:

Իբացարարիբեռանցզթիկունսնորա.եւզձեռս
նորայորթեւիթիծառայելոյ:

Ինեղութեանկարդացերառիսեւփրկեցիզքեզ.
լուայ քեզ ի գաղտնութենէ մրրկին, եւ փորձեցի
զքեզիվերայջուրցնհակառակութեան:

Լո՛ւր,ժողովուրդիմեւվկայեմքեզ.եւԻսրայէլ՝
թէլուիցեսինձ:

Մի՛եւսեղիցինքեզաստուածքառժամայնք,եւ
մի՛երկիրպագանիցեսդուԱստուծոյօտարի:

ԵսեմՏէրԱստուածքո,որհանիզքեզյերկրէն
Եգիպտացւոց.բա՛ցզբերանքոեւլցիցզդա:

Ժողովուրդիմոչլուաւձայնիիմում,եւԻսրայէլ
յիսինչոչնայեցաւ:

23  ԺԱՄԱԳԻՐՔ 2016
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Բարձիթողիզնոսաերթալզհետկամացորտից
իւրեանց,զիգնացիննոքաըստկամսանձանցիւ
րեանց:

Զիթէժողովրդեանիմոյլուեալէրինձ,կամԻս
րայէլիզճանապարհսիմգնացեալէր:

Որպէսզոչինչխոնարհարարեալէրիմզթշնամիս
նորա.եւիվերայնեղչացնորաարկեալէրզձեռն
իմ:

ԹշնամիքՏեառնստեցիննմա,եւեղիցինժամա
նակքնոցայաշխարհի:

Կերակրեացզնոսաիպարարտութենէցորենոյ,եւ
իվիմէմեղրյագեցոյցնոցա: (Սղմ. Ձ.):

ՆորկիւրակէինեւցՀամբարձումնեղեալամենայն
կիւրակէից

 Գովեա՛,Երուսաղէ՛մ,զՏէր:
Եւօրհնեա՛զԱստուածքո.եւ այլն (Սղմ. ՃԽԷ.):

ՀամբարձմաննՔրիստոսիմինչև 
իԳալուստնՀոգւոյնՍրբոյ

 Համբարձէ՛ք,իշխա՛նք,զդրունսձերիվեր,համ
բարձինդրունքյաւիտենից,եւմտցէթագաւորփա
ռաց:

ՀոգւոյնՍրբոյԳալստեան

 Կիր.ՈղորմութեամբՏեառնլիեղեւերկիր,եւբա
նիւՏեառներկինքհաստատեցան,եւհոգւովբերա
նոյնորաամենայնզօրութիւնքնոցա:

Բշ. ԵկայքցնծասցուքիՏէր,աղաղակեսցուքառ
ԱստուածՓրկիչմեր:
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Գշ. Երգեցէ՛քՏեառներգնոր,ծառայեցէ՛քՏեառն
ուրախութեամբ:

Դշ.  Վասնանուանքո,Տէ՛ր,կեցուսցեսզիս,ար
դարութեամբքովհանցեսինեղութենէզանձնիմ:

Եշ. Ողորմեա՛ինձ,Տէ՛ր,զիհիւանդեմես,բժշկեա՛
զանձնիմ,զիխռովեցանոսկերքիմ:

Ուր.  Յիշեա՛,Տէ՛ր,զԴաւիթեւզամենայնհեզու
թիւննորա:

Շբ.  Յեկեղեցիս օրհնեցէ՛ք զԱստուած եւ զՏէր
յաղբերացնԻսրայելի:

Տապանակին
Ա րի՛, Տէ՛ր, ի հանգիստ քո, դու եւ տապանակ

կտակիսրբութեանքո:

ԱյլակերպութեաննՔրիստոսի,որկոչիՎարդավառ

 Կիր. Ամպ լուսաւոր հովանի լինէր նոցա, ձայն
եղեւյամպոյն,որասէ.դա՛էՈրդիիմսիրելի,ընդ
որհաճեցայ:

Բշ.  Բարձրութիւնքլերանցնորաեն,նորաէծով՝
եւնաարարզնա,եւզցամաքձեռքնորաստեղծին:
Եկայքերկի՛րպագցուքնմա,անկցո՛ւքեւլացցո՛ւք
առաջիՏեառնարարչինմերոյ:

Գշ.  Քոեներկինքեւքոէերկիր.զաշխարհսլրիւ
իւրովդուհաստատեցեր,զհիւսիսեւզհարաւդու
արարեր.ԹաբորեւՀերմոնյանունքոցնծասցեն:
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Նաւակատեաց,ԽաչիեւԵկեղեցւոյ

Շբ.  Սիրեաց Տէր զՍիոն եւ ընտրեաց բնակիլ ի
նմա.ասէ՝այսէհանգիստիմյաւիտեանսյաւիտե
նից.իսմաբնակեցայց՝զիհաճեցայընդսա:

 Կիր.  Տո՛ւր զօրութիւն ծառայի քո, կեցո՛ զորդի
աղախնոյքո,եւարա՛առիսնշանբարութեան:

Բշ. Ետուրերկիւղածացքոցնշան,զիապրեսցին
յերեսացաղեղան:

Գշ.  Սիրեաց Տէր զՍիոն եւ ընտրեաց բնակիլ ի
նմա.ասէ.այսէհանգիստիմյաւիտեանսյաւիտե
նից,իսմաբնակեցայց՝զիհաճեցայընդսա:

Դշ.  Տէրսիրեցիզվայելչութիւնտանքոեւզտեղի
յարկիփառացքոց:

Եշ. Որպէս սիրելիք են յարկք քո, Տէ՛ր զօրու
թեանց. ցանկայ եւ փափագի անձն իմ ի գաւիթս
քո:ՍիրտիմեւմարմինիմցնծասցենառԱստուած
կենդանի:

Ուր. Ետուրերկիւղածացքոցնշան,զիապրեսցին
յերեսացաղեղան:

Շբ. Որպէսփրկեցանսիրելիքքո,կեցո՛աջովքո,
եւլո՛ւրմեզ:

Ե կեղ.  Հիմունքնորաի լեառնսուրբնորա.սիրէ
ՏէրզդրունսՍիոնիառաւելքանզամենայնյարկսն
Յակոբայ:

Եկղ.  Փառաւորեալնխօսեցաւվասնքո,ահաւա
դիկքաղաքդԱստուծոյ:

Եկղ.  Տէր, ո՞վ կացցէ ի խորանի քում, կամ ո՞վ
բնակեսցէիլեառնսուրբքո:
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 Խա չի. Որ գնայ ամբիծ գործէ զարդարութիւն,
խօսի զճշմարտութիւն ի սրտի իւրում: Նշանեցաւ
առմեզլոյսերեսացքոց,եւետուրուրախութիւն
սրտիցմերոց:

ՎերափոխմանԱստուածածնին
Իննաւուրց

Ա. Դ. Է. օր. ԱյսօրծնաւորիՀօրէյառաջքան
զյաւիտեանս Որդին, որ է օծեալ Տէր ի քաղաքի
Դաւթի:Իվայելչութիւնսրբոցքոց՝յարգանդէյա
ռաջքանզարուսեակծնայզքեզ:

Բ. Ե. Ը. օր. Ուրա՛խլեր,բերկրեալդ,Տէրընդքեզ.
օրհնեալ ես դու ի կանայս, եւ օրհնեալ է պտուղ
որովայնիքո:

Գ. Զ. Թ. օր. Ա րի, Տէ՛ր,իհանգիստքո,դուեւ
տապանակկտակիսրբութեանքո:

ԱւետեացԱստուածածնին
Ուրախլեր,բերկրեալդ,Տէրընդքեզ.օրհնեալես

դուիկանայս,եւօրհնեալէպտուղորովայնիքո:

ՃրագալուցիԾննդեան
Ըստաւուրց

Հոգինսուրբեկեսցէիքեզ,եւզօրութիւնԲարձ
րելոյնհովանիլիցիիվերայքո:

Ա. Այսօր ծնաւ որ ի Հօրէ յառաջ քան զյաւի
տեանսՈրդին,որէօծեալՏէրիքաղաքիԴաւթի:
Իվայելչութիւնսրբոցքոցյարգանդէյառաջքան
զարուսեակծնայզքեզ:
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 Բ.  ՀոգւովՍրբովզօրացեալսուրբՍտեփաննոսեւ
ընտրեալյորովայնէ,ճշմարիտվկայ,սիրողեւառա
քեալ առաքողին, ի Քրիստոսէ ընկալար զուարթ
նոցնզպսակ:

Գ.  ԿարապետնՅովհաննէսզարհուրեալ՝յորովայ
նէ յորովայն երկրպագէր. սպասաւոր եղեւ Բանին
Աստուծոյ.եւլուեալզահաւորզձայնն՝աղաղակէր
ասելով. ահա Գառն Աստուծոյ, որ բառնայ զմեղս
աշխարհի:

Դ. Ուրախլեր,բերկրեալդ,Տէրընդքեզ.օրհնեալ
եսդուիկանայս,եւօրհնեալէպտուղորովայնիքո:

Ե.  Դու մանուկ, մարգարէ բարձրելոյն կոչես
ջիր.գնասցեսառաջիՏեառն՝պատրաստելզճանա
պարհսնորա:

Զ. Եհանզիսիգբոյտառապանաց,իկաւոյեւի
տղմոյ:Հաստատեացիվերայվիմիզոտսիմեւուղ
ղեացզգնացսիմ:

 Կամ.  Դու ես քահանայ յաւիտեան ըստ կարգին
Մելքիսեդեկի,եւՏէրընդաջմէքումմէ:

Է. ԵրդուաւՏէրԴաւթիճշմարտութեամբ՝եւոչ
ստեացնմա,իպտղոյորովայնինորանստուցանել
յաթոռնորա:

Ը. Ուրախլեր,բերկրեալդ,Տէրընդքեզ.օրհնեալ
եսդուիկանայս,եւօրհնեալէպտուղորովայնիքո:

 ՔառասնօրեայգալստեաննՔրիստոսի 
իտաճարն

 Տէրիտաճարսուրբիւրում,Տէրյերկինսյաթոռ
իւրում:
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ՄեծիողոգոմեանՃաշուն
ՏէրԱստուածմերերեւեցաւմեզ.արարէքտօնս

ուրախութեանկանխաւ,մինչեւյանկիւնսսեղանոյ:

Հրեշտակապետաց
ՈղորմութեամբՏեառնլիեղեւերկիր,եւբանիւ

Տեառներկինքհաստատեցան,եւհոգւովբերանոյ
նորա՝ամենայնզօրութիւնքնոցա:

ՅովհաննուԿարապետին
 Դու մանուկ՝ մարգարէ բարձրելոյն կոչեսջիր.

գնասցես առաջի Տեառն՝ պատրաստել զճանա
պարհս:

Յովհաննուգլխատման
 ԿարապետնՅովհաննէսզարհուրեալ՝իյորովայ

նէ յորովայն երկրպագէր. սպասաւոր եղեւ Բանին
Աստուծոյ,եւլուեալզահաւորզձայնն՝աղաղակէր
ասելով. ահա Գառն Աստուծոյ՝ որ բառնայ զմեղս
աշխարհի:

Համօրէնմարգարէից
 Յեկեղեցիսօրհնեցէ՛քզԱստուած,եւզՏէրյաղ

բերացնԻսրայելի:

Ամենայնառաքելոց
 Կացուսցեսզնոսաիշխանսընդամենայներկիր,

եւյիշեսցիանունքոընդամենայնազգսազգաց:
Ընդամենայներկիրելբարբառնոցա,եւմինչեւ

իծագսաշխարհիենխօսքնոցա:
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ԴաւթիեւՅակոբայ
Յիշեա՛,Տէ՛ր,զԴաւիթ,եւզամենայնհեզութիւն

նորա:

Նախահարցն
ՊատմէզբաննիւրՅակոբայ՝զարդարութիւնեւ

զիրաւունսԻսրայելի:

ԳրիգորիԼուսաւորչին
 ՀամբերելովհամբերիՏեառն,եւնայեցաւառիս

եւլուաւաղօթիցիմոց:

Հայրապետացեւվարդապետաց
 Քահանայք քո զգեցցին զարդարութիւն, եւ

սուրբքքոցնծալովցնծասցեն:

Ճգնաւորաց
Երանելիեն,որքբնակեալենիտանՏեառն,յա

ւիտեանսյաւիտենիցօրհնեսցենզքեզ:

Կուսանաց
 Կացցէդշխոյընդաջմէքումմէ,իհանդերձսոս

կեհուռսզարդարեալեւպաճուճեալ:
Տարցինթագաւորիկուսանքզհետնորա,եւզըն

կերսնորատարցիննմա:

Թագաւորաց
 Տէր, ի զօրութեան քում ուրախ եղիցի թագա

ւորն,իփրկութեանքումցնծասցէյոյժ:

Քառասնիցեւերկուցբիւրուցն
Անցաք մեք ընդ հուր եւ ընդ ջուր, եւ հաներ

զմեզիհանգիստ:
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Մեծիհինգշաբթի
 Պատրաստարարերառաջիիմզսեղան՝ակնյան

դիմաննեղչացիմոց:

Այգուց
Ընդերեկոյսհանգիցենլալիք,առաւօտուեղիցի

ուրախութիւն:


Մարտիրոսաց

Աձ.  Տէրսիրէզիրաւունս,եւոչընդվայրհարկա
նէզսուրբսիւր.այլյաւիտեանպահէզնոսա:

 Կամ. ՓրկութիւնարդարոցիՏեառնէէ,վերակա
ցուէնոցաիժամանակսնեղութեան:

Ակ.  Պարծեսցինսուրբքնփառօքեւցնծասցենի
հանգիստիւրեանց,եւբարձրարասցենզԱստուած
բերանօքիւրեանց:

 Կամ.  Լոյսծագեացարդարոց,ուղղոցսրտիցեղեւ
ուրախութիւն:

Բձ.  Պարծեսցինսուրբքնփառօքեւցնծասցենի
հանգիստիւրեանց,եւբարձրարասցենզԱստուած
բերանովքիւրեանց:

Բկ.  ԿարդացինարդարքնառՏէր,եւՏէրլուաւ
նոցա.յամենայննեղութենէնոցափրկեացզնոսա:

Գձ. Վասնքոմեռանիմքզօրհանապազ.համարե
ցաքորպէսզոչխարիզենումն:

Գկ. Ուրախլիցինամենեքեան,ոյքյուսացեալեն
իքեզ.յաւիտեանցնծասցեն,եւբնակեսցիսդուի
նոսա:
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Դձ. Արդարքն որպէս զարմաւենիս ծաղկեսցին,
որպէսզմայրսնԼիբանանուբազումքեղիցին:

Դկ. Բազումնեղութիւնքենարդարոց.յամենայ
նէփրկէզնոսաՏէրեւպահէզամենայնոսկերսնո
ցա,եւմիինոցանէոչկորիցէ:

Աստընթեռնուաւետարանըստպատշաճի,եւյետոյասի

հանգանակն Նի կիա կան

Սրբոյ աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոս, որ ըստ 
Մատթէոսի (Ե. 1):

ԲԿ. ԴԿ.

ՏեառնմերոյՅիսուսիՔրիստոսի

Եւտեսեալզժողովուրդսն՝ելիլեառն,եւիբրեւ
նստաւանդ՝մատեանառնաաշակերտքննորա,եւ
բացեալ զբերան իւր ուսուցանէր զնոսա եւ ասէր.
Երանիաղքատացհոգւով.զինոցաէարքայութիւն
երկնից:Երանիսգաւորաց,զինոքամխիթարեսցին:
Երանիհեզոց,զինոքաժառանգեսցենզերկիր:Երա
նի որ քաղցեալ եւ ծարաւի իցեն արդարութեան,
զի նոքա յագեսցին: Երանի ողորմածաց, զի նոքա
ողորմութիւնգտցեն:Երանիայնոցիկ,որսուրբեն
սրտիւք,զինոքազԱստուածտեսցեն:Երանիխա
ղաղարաց, զի նոքա որդիք Աստուծոյ կոչեսցին:
Երանիորհալածեալիցենվասնարդարութեան,զի
նոցաէարքայութիւներկնից:Երանիձեզ՝յորժամ
նախատիցենզձեզեւհալածեսցեն,եւասիցենզա
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մենայնբանչարզձէնջսուտվասնիմ:Ցնծացէ՛քեւ
ուրա՛խլերուք,զիվարձքձերբազումենյերկինս.
զիայսպէսհալածեցինզմարգարէսն,որյառաջքան
զձեզէին:

Սրբոյ աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ 
Մարկոսի (Գ. 13):

ԲՁ. ԳՁ.

ՏէրնմերՅիսուսՔրիստոս

Ե լանէիլեառնեւկոչէառինքնզորսինքնկա
մեցաւ, եւ չոգան առ նա: Եւ արար երկոտասանս՝
զիիցենզնովաւ,եւզիառաքեսցէզնոսաքարոզել,
եւունելիշխանութիւնբժշկելոյզցաւսեւհանելոյ
զդեւս:ԵւեդանունՍիմոնի՝Պետրոս.եւՅակոբու՝
ԶեբեդեայեւՅովհաննուեղբօրնՅակովբայ՝եդնո
ցաանուանսԲաներեգէս,որէ՝որդիքՈրոտման,եւ
զԱնդրէաս,եւզՓիլիպպոս,եւզԲարդուղիմէոս,եւ
զՄատթէոս զմաքսաւորն, եւ զԹովմաս եւ զՅակո
բոսԱլփեայ,եւզԹադէոս,եւզՍիմոն Կանանացի,
եւզՅուդայԻսկարիովտացի,որեւմատնեացնզնա:
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Սրբոյ աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ 
Ղուկասու ( ԺԴ. 12):

ԱԿ. ԴԿ.

ՏէրնմերՅիսուսՔրիստոս

Ասէեւցկոչնատէրն.յորժամառնիցեսճաշկամ
ընթրիս,մի՛կոչերզբարեկամսքո,եւմի՛զեղբարս
քո,եւմի՛զազգականսքո,եւմի՛զդրացիսքո,եւ
մի՛ զմեծամեծս. զի մի՛ եւ նոքա փոխարէն կոչես
ցենզքեզ,եւլինիցիքեզհատուցումն:Այլյորժամ
առնիցես ընդունելութիւն, կոչեա՛ զաղքատս եւ
զխեղս,եւզկաղսեւզկոյրս,եւերանելիլինիցիս.զի
ոչունինփոխարէնհատուցանելոյքեզ,եւհատուս
ցի քեզ փոխարէն ի յարութեան արդարոց: Իբրեւ
լուաւզայսոմնիբազմականացն՝ասէցնա.երանի՜
որկերիցէճաշյարքայութեաննԱստուծոյ:

ՍրբոյաւետարանիսՅիսուսիՔրիստոսիորըստ
Յովհաննու(Ժ.11):

ԱՁ. ԳՁ.

ՏէրնմերՅիսուսՔրիստոսասէ.

Եսեմհովիւնքաջ.հովիւքաջզանձնիւրդնէ
իվերայոչխարաց:Իսկվարձկանն,որոչէհովիւ,
որոյոչիւրենոչխարքն,իբրեւտեսանէզգայլնզի
գայ՝թողուզոչխարսնեւփախչի,եւգայլնյափշ
տակէ զնոսա եւ ցրուէ. քանզի վարձկան է, եւ չէ
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փոյթնմավասնոչխարացն:Եսեմհովիւնքաջ,եւ
ճանաչեմզիմսնեւճանաչիմյիմոցն:Որպէսգիտէ
զիսՀայր,գիտեմեւեսզՀայրն,եւզանձնիմդնեմ
իվերայ ոչխարաց: Նաեւայլ եւս ոչխարք են իմ,
որքոչենյայսմգաւթէ,եւզայնեւսպարտէինձ
ածելայսր.եւձայնիիմումլուիցեն,եւեղիցինմի
հօտեւմիհովիւ:

Փա՜ռքքեզ,Տէ՛րԱստուածմեր:

ՀանգանակՆիկիական
(Աւագերէցն)

ՀաւատամքիմիԱստուածիՀայրնամենակալ՝
յարարիչն երկնի եւ երկրի, երեւելեաց եւ աներե
ւութից:ԵւիմիՏէրՅիսուսՔրիստոսՈրդինԱս
տուծոյ,ծնեալնյԱստուծոյՀօրէ,միածին՝այսինքն
յէութենէՀօր:ԱստուածյԱստուծոյ,լոյսիլուսոյ,
Աստուածճշմարիտ,յԱստուծոյճշմարտէ՝ծնունդեւ
ոչարարած:ՆոյնինքնիբնութենէՀօր,որովամե
նայնինչեղեւյերկինսեւիվերայերկրի,երեւելիք
եւաներեւոյթք:Որյաղագսմերմարդկանեւվասն
մերոյ փրկութեան իջեալ ի յերկնից՝ մարմնացաւ,
մարդացաւ,ծնաւկատարելապէսիՄարիամայսրբոյ
կուսէնՀոգւովնսրբով:Որովէառզմարմին,զհոգի
եւզմիտ,եւզամենայն,որինչէիմարդ՝ճշմարտա
պէսեւոչկարծեօք:Չարչարեալ,խաչեալ,թաղեալ,
յերրորդաւուրյարուցեալ,ելեալիյերկինսնովին
մարմնովն նստաւ ընդ աջմէ Հօր: Գալոց է նովին
մարմնովնեւփառօք Հօրիդատելզկենդանիսեւ
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զմեռեալս,որոյթագաւորութեաննոչգոյվախճան:
Հաւատամք եւ ի Սուրբ Հոգին՝ յանեղն եւ ի կա
տարեալն, որ խօսեցաւ յօրէնս եւ ի մարգարէս եւ
յաւետարանս:ՈրէջնիՅորդանան,քարոզեացզա
ռաքեալնեւբնակեցաւիսուրբսն:Հաւատամքեւի
միմիայնընդհանրականեւյառաքելականեկեղեցի,
իմիմկրտութիւն,յապաշխարութիւն,իքաւութիւն
եւիթողութիւնմեղաց:Իյարութիւննմեռելոց,ի
դատաստաննյաւիտենիցհոգւոցեւմարմնոց,յար
քայութիւններկնիցեւիկեանսնյաւիտենականս:

Մինչեւցաստենհաւատոյբանք:

Իսկորքասեն.էրերբեմն՝ յորժամոչէրՈրդի.
կամէրերբեմն՝յորժամոչէրՍուրբՀոգի,կամթէ՝
յոչէիցեղեն,կամյայլմէէութենէասենլինելզՈր
դինԱստուծոյեւկամզՍուրբՀոգին.եւթէ՝փոփո
խելիքենկամայլայլելիք,զայնպիսիսննզովէկա
թողիկէեւառաքելականեկեղեցի:

ԻսրբոյԼուսաւորչէնմերմէասացեալ

Իսկմեքփառաւորեսցուքորյառաջքանզյաւի
տեանս, երկիր պագանելով սրբոյ Երրորդութեանն
եւմիոյԱստուածութեանն՝ՀօրեւՈրդւոյեւՀոգ
ւոյնսրբոյ,այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.
ամէն:



367Ճաշու ժամերգութիւն

ՔԱՐՈԶ
(Յաշակերտիդասէն)

ԵւեւսխաղաղութեանզՏէրաղաչեսցուք:
Եւ եւս հաւատով աղաչեսցուք եւ խնդրեսցուք

ի Տեառնէ Աստուծոյ եւ ի Փրկչէն մերմէ Յիսուսէ
Քրիստոսէիժամուսպարտամանեւաղօթից,զիար
ժանիընդունելութեանարասցէ, լուիցէ Տէրձայնի
աղաչանացմերոց,ընկալցիզխնդրուածսսրտիցմե
րոց,թողցէզյանցանսմեր,ողորմեսցիիվերայմեր:
Աղօթք մեր եւ խնդրուածք յամենայն ժամ մտցեն
առաջի մեծի տէրութեան նորա, եւ նա տացէ մեզ
միաբան միով հաւատով եւ արդարութեամբ վաս
տակիլիգործսբարեաց,զիզողորմութեանզշնորհն
իւրարասցէիվերայմերՏէրնամենակալ,կեցուսցէ
եւողորմեսցի:

Զժամս եւ զառաջակայ օրս խաղաղութեամբ
անցուցանելհաւատով՝իՏեառնէխնդրեսցուք:

Զհրեշտակ խաղաղութեան.: Զքաւութիւն եւ
զթողութիւն.: Զսրբոյ խաչին մեծ եւ կարող.: Եւ
եւս՝ միաբան վասն ճշմարիտ.: Զանձինս մեր եւ
զմիմեանս.:Ողորմեացմեզ,ՏէրԱստուած.:


ԱՂՕԹՔ

(Աւագերէցն)

 Տէ՛րմերեւՓրկիչՅիսուսՔրիստոս,որմեծդես
ողորմութեամբ եւ առատ պարգեւօք բարերարու
թեանքո:Որդուքոյինկամաւդիժամուսյայսմիկ
համբերեցերչարչարանացխաչիեւմահու՝յաղագս
մեղացմերոց,եւպարգեւեցերառատապէսզպար
գեւսՀոգւոյդՍրբոյերանելիառաքելոցն:Հաղո՛րդս
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արաեւզմեզ,Տէ՛ր,աղաչեմքզքեզ՝աստուածային
պարգեւացդ, թողութեան մեղաց եւ ընդունելու
թեանՀոգւոյդՍրբոյ:Որպէսզիարժանաւորքեղի
ցուք գոհութեամբ փառաւորել զքեզ ընդ Հօր եւ
ընդ սրբոյ Հոգւոյդ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս
յաւիտենից.ամէն:

 Խա ղա ղու թիւն ա մե նե ցուն:

Աս տու ծոյ եր կիր պա գես ցուք:

 Խաղաղութեամբ քով, Քրիստոս Փրկիչ մեր, որ
իվերէքանզամենայնմիտսեւզբանս,ամրացո՛
զմեզեւաներկի՛ւղպահեայամենայնչարէ:Հաւա
սարեա՛ զմեզ ընդ ճշմարիտ երկրպագուս քո, որք
հոգւովեւճշմարտութեամբքեզերկիրպագանեն:
Վասն զի՝ ամենասուրբ Երրորդութեանդ վայել է
փառք,իշխանութիւնեւպատիւ,այժմեւմիշտեւ
յաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

ՕրհնեալՏէրմերՅիսուսՔրիստոս:

ՏէրԱստուածօրհնեսցէզամենեսեանդ.ամէն:

Հայրմերորյերկինսես.:

Դպր. Միայնսուրբ.միայնՏէր.ՅիսուսՔրիստոս
իփառսԱստուծոյՀօր.ամէն:

 Քահ. ՕրհնեալՀայրսուրբ՝Աստուածճշմարիտ:
Դպր. Ամէն:
 Քահ. ՕրհնեալՈրդիդսուրբ՝Աստուածճշմարիտ:
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Դպր. Ամէն:
 Քահ. ՕրհնեալՀոգիդսուրբ՝Աստուածճշմարիտ:
Դպր. Ամէն:
Դպր.  Հայրսուրբ.Որդիդսուրբ.Հոգիդսուրբ:
 Քահ. Օրհնութիւն եւ փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ

ՀոգւոյնՍրբոյ,այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւի
տենից.ամէն:

Դպր. Եղիցի անուն Տեառն օրհնեալ յայսմհետէ
մինչեւյաւիտեան:(Ե րիցս կրկնեա):

 Քահ. ՕրհնեալէԱստուած:
 Քահ.Կատարումնօրինացեւմարգարէիցդուես,

Քրիստո՛սԱստուածՓրկիչմեր,որլցերզամենայն
հայրական տնօրէնութիւնս քո. լի՛ց եւ զմեզ Հոգ
ւովդքովսրբով:

Սարկ. Օրհնեցից զՏէր յամենայն ժամ. յամենայն
ժամօրհնութիւննորաիբերանիմ:

 Քահ. Օրհնեա՛լքեղերուքիշնորհացսուրբՀոգ
ւոյն. երթա՛յքխաղաղութեամբ,եւՏէրեղիցիընդ
ձեզ,եւընդամենեսեանդ.ամէն:

24  ԺԱՄԱԳԻՐՔ 2016



ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ ՍԵՂԱՆՈՅ

Վասնմարմնաւորկերակրոց 
եւըմպելեաց

 Պատ րաս տեն զսե ղանն հա ցիւ, եւ զար դա րեն կե րա
կրօք, եւ կանգ նին իւ րա քան չիւր ոք ի տե ղիս իւ րեանց: Եւ 
գայ իշ խա նա ւորն կամ քա հա նայն, եւ ա սէ սաղ մոս կցորդ:

Աչքամենեցունիքեզյուսան,եւդուտասկե
րակուրնոցաիժամու:

Դպր.  Բարձրառնեմզքեզ,Աստուածիմեւթագա
ւորիմ,եւօրհնեմզանունքոյաւիտեանեւյաւի
տեանսյաւիտենից:

Զօրհնապազօրհնեցիցզքեզ,եւգովեցիցզանուն
քոյաւիտեանեւյաւիտեանսյաւիտենից:

ՄեծէՏէրեւօրհնեալէյոյժ,եւմեծութեաննորա
ոչգոյչափ:

Ազգքեւազգքգովեսցենզգործսքո,եւզզօրու
թիւնսքոպատմեսցեն:

Զմեծ վայելչութիւն փառաց սրբութեան քո խօ
սեսցին,եւզսքանչելիսքոպատմեսցեն:

Զզօրութիւն ահի քո ասասցեն, եւ զմեծութիւնս
քոպատմեսցեն:

Զյիշատակբազումքաղցրութեանքոբղխեսցեն,
եւարդարութեամբքոցնծասցեն:

ԳթածողորմածէՏէր,երկայնամիտեւբազումո
ղորմ:
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ՔաղցրէՏէրառամենեսեանեւգթութիւննորա
իվերայամենայնարարածոցիւրոց:

Խոստովանեղիցինառքեզ,Տէր,ամենայնգործք
քո,եւսուրբքքոօրհնեսցենզքեզ:

Զփառսարքայութեանքոասասցեն,եւզզօրու
թիւնսքոպատմեսցեն:

Ճանաչել որդւոց մարդկան զզօրութիւնս քո, եւ
զփառսմեծվայելչութեանարքայութեանքո:

Արքայութիւն քո արքայութիւն ամենայն յաւի
տենիցեւտէրութիւնքոյազգէմինչեւյազգ:

ՀաւատարիմէՏէրյամենայնբանսիւր,եւար
դարէյամենայնգործսիւր:

Հաստատէ Տէր զամենայն գայթակղեալս, եւ
կանգնէզամենայնգլորեալս:

Աչքամենեցունիքեզյուսան,եւդուտասկերա
կուրնոցաիժամու:

Տասդունոցաեւկերակրին,բանասզձեռնքո,
եւ լցուցանեսզամենեսեանքաղցրութեամբկամօք
քովք:

Արդար է Տէր յամենայն ճանապարհս իւր եւ
սուրբէյամենայնգործսիւր:

ՄերձէՏէրառամենեսեան՝ոյքկարդանառնա,
առ ամենեսեան՝ ոյք կարդան առ նա ճշմարտու
թեամբ:

Զկամս երկիւղածաց իւրոց առնէ Տէր, աղօթից
նոցալսէեւկեցուցանէզնոսա:

ՊահէՏէրզամենեսեան,ոյքսիրենզնա,եւզամե
նայնմեղաւորսսատակէՏէր:

Զօրհնութիւնս Տեառն խօսեսցի բերան իմ. օրհ
նեսցէամենայնկենդանիզանունսուրբնորայաւի
տեան,եւյաւիտեանսյաւիտենից:
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ՓառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ.այժմեւ
միշտեւյաւիետանսյաւիտենից.ամէն:

 Քահ. ՈղորմածգթածէՏէր.կերակուրտայերկիւ
ղածացիւրոց:

 Սարկ. ԵւեւսխաղաղութեանզՏէրաղաչեսցուք:
Աղաչեսցուք զամենակալն Աստուած՝ զի պար

գեւեսցէմեզկերակուրուրախութեան,եւ լցուսցէ
զսիրտմերի լիութենէարարածոցիւրոց:Ամենա
կալՏէրԱստուածմեր,կեցոեւողորմեա:

Քահ.Օրհնեա՛ՔրիստոսԱստուածմեր,հոգեւոր
օրհնութեամբ զկերակուրս եւ զըմպելիս ծառայից
քոց.եւշնորհեա՛առողջութիւնհոգւոյեւմարմնոյ:
Որպէսզիկրօնաւորականպարկեշտութեամբվայե
լելովիմարմնաւորպիտոյիցս՝անանցբարեացդեւ
երկնիցարքայութեանդհաղորդսլիցուքընդամե
նայնսուրբսքո:Եւգոհութեամբփառաւորեսցուք
զքեզ ընդ Հօր եւ ամենասուրբ Հոգւոյդ. այժմ եւ
միշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

Հայրմեր,որյերկինսես.:
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Եւ օրհ նող սե ղա նոյն կա լով կան գուն՝ եւ ա ռեալ զհացն 
բե կա նէ ընդ պա տու ա ւո րացն, որք ա ռըն թեր կան. կամ 
ընդ այնոցիկ, որ պատ րաս տող են ճա շոյն, եւ նո քա առ 
ա մե նե սեան, եւ ա սէ.  Ճա շա կե ցէ՛ք խա ղա ղու թեամբ. եւ 
նստին ի ճաշն: Իսկ ե թէ վա նա կանք ի ցեն, կամ ա նա պա
տա ւորք, նստցի մինն յեղ բարց ի բարձ րա գոյն տեղ ւոջ, եւ 
ա ռեալ ըն թեռ նու ցու զգիրս աս տու ա ծա յին. եւ ա մե նե քեան 
ունկն դի ցեն ըն թերց մանն անմ ռունչ ճա շակմամբ: Եւ ե թէ 
ոք խնդրես ցէ զլու ծում ինչ տա րա կու սա նաց՝ լուծ ցեն՝ որք 
կա րողքն ի ցեն. եւ դար ձեալ ճա շես ցեն լռե լեայն, եւ ոչ ա ղա
ղա կաւ: Եւ յետ յառ նե լոյ ի սե ղա նոյն, դար ձեալ կաց ցեն ի 
տե ղիս իւ րեանց: Եւ ա սաս ցէ քա հա նայն:

 Քահ.  ՏէրՅիսուս,լցաքիբարութեանցքոց:
Դպր.  ՏացուքգոհութիւնՏեառնԱստուծոյմերոյ:
ԱչքՏեառնիվերայերկիւղածացիւրոց,եւոյք

յուսանյողորմութիւննորա:
Փրրկելիմահուանէզանձինսնոցա,եւկերակրել

զնոսաիսովու:
Անձինքմերհամբերեսցեն Տեառն,զիօգնական

եւպաշտպանմերէ:
Ինաուրախեղիցինսիրտքմեր,եւյանունսուրբ

նորայուսասցուք:
Եղիցիողորմութիւնքո,Տէր,իվերայմեր,որպէս

յուսացաքիքեզ:
ՓառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ.այժմեւ

միշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:
 Քահ.  ԿերակրիչեւուրախարարՏէր,փառքքեզ.

լցուցանողՔրիստոս,գոհանամքզքէն:
Սարկ. ԵւեւսխաղաղութեանզՏէրաղաչեսցուք:
Գոհացարուք ի վերայ լիութեանց պարգեւաց

ՏեառնԱստուծոյմերոյ,որկերակրէզմեզօրըստ
օրէառատապէսքաղցրութեամբկամօքիւրովք:Զի
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հոգեւորբարութեանեւերկնիցարքայութեաննհա
ղորդս արասցէ զծառայս իւր ըստ ակնկալութեան
յուսոյնմերոյ:ԱմենակալՏէրԱստուածմեր,կեցո՛
եւողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
Օրհնեալ ես, Տէր Աստուած մեր, որ կերակրես

զմեզ ի մանկութենէ, եւ տաս կերակուր ամենայն
մսեղեաց. լցո՛ ուրախութեամբ եւ բերկրութամբ
զսիրտսմեր:Որպէսզիզամենայնբաւականութիւն
ունիցիմքառաւելեալքիգործսբարութեանիՔրիս
տոսՅիսուսիՏէրմեր:Որումվայելէփառք,իշխա
նութիւնեւպատիւ,այժմեւմիշտեւ յաւիտեանս
յաւիտենից.ամէն:

 Խա ղա ղու թիւն ա մե նե ցուն:

Աս տու ծոյ եր կիր պա գես ցուք:

 Փա՜ռքքեզ,Տէ՛ր,փա՜ռքքեզթագաւորփառաց.
որետուրմեզկերակուրուրախութեանեւլցուցեր
զսիրտ մեր ի լիութենէ ամենաբաւական ողորմու
թեանքոյ.լցո՛եւայժմզմեզՀոգւովդքովսրբով,
որպէսզիգտցուքառաջիքոյհաճոյք,եւմի՛ամա
չեցեալք, զի դու գաս եւ հատուցանես իւրաքան
չիւրըստգործսիւր.եւքեզվայելէփառք,իշխա
նութիւնեւպատիւ.այժմեւմիշտեւ յաւիտեանս
յաւիտենից.ամէն:

ՕրհնեալՏէրմերՅիսուսՔրիստոս.ամէն:

Հայրմեր,որյերկինսես.:
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Զկերողքս Աստուած օրհնեսցէ. սպասաւորացն
եւ երախտաւորացն վարձս բարեաց պարգեւեսցէ.
եւ օրհնեսցէ զամենեսեան Քրիստոս Աստուած, որ
զմեզ կերակրեաց եւ լիացոյց, նմա փառք յաւի
տեանսամէն:



Եւ ահա այր մի անուն Յովսէփ, որ էր նախարար, այր 
բարեգործ եւ արդար:  Սա չէր միաբանեալ ընդ խորհուրդս 

եւ ընդ գործս նոցա, յԱրիմաթեայ քաղաքէ Հրէից, որ 
եւ ինքն իսկ ակն ունէր արքայութեան Աստուծոյ: Սա 

մատուցեալ առ Պիղատոս` խնդրեաց զմարմինն Յիսուսի: 
Եւ իջուցեալ զնա` պատեաց պաստառակալաւ, եւ եդ ի 

կռածոյ գերեզմանի ուր չէր բնաւ զոք եդեալ:



ԿԱՐԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ 
ՀԱՍԱՐԱԿԱՑ ԱՂՕԹԻՑ

ԵՐԵԿՈՅԻ ԺԱՄՈՒՆ, 
ՈՐ ԿԱՏԱՐԻ Ի ԴԷՄՍ ՈՐԴՒՈՅՆ ԱՍՏՈՒԾՈՅ,  

ՈՐ ԷՋ Ի ԽԱՉԷՆ ԵՒ ՊԱՏԵԱԼ ՊԱՍՏԱՌԱԿԱԼԱՒ՝  

ԵԴԱՒ Ի ԳԵՐԵԶՄԱՆԻ

Օրհ նեալ  Տէր մեր  Յի սուս Ք րիս տոս. ամէն:

Հայրմերորյերկինսես.:

Քահ. ԵսառԱստուածկարդացի,եւնալուաւ
ինձյերեկոյս՝իվաղորդայն՝եւիհասարակաւուր:

Սարկ. ՍպասէիԱստուծոյիմոյ,եւակնունէիկե
նարարին,որփրկէզծառայսիւրեւկեցուցանէ:

ՓառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ:
Այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:
ԵւեւսխաղաղութեանզՏէրաղաչեսցուք,ընկա՛լ,

կեցո՛եւողորմեա՛:
ՕրհնութիւնեւփառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյն

Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից.
ամէն:

 Խա ղա ղու թիւն ա մե նե ցուն:
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 ՍաղմոսՁԵ.
(Յաւագերիցուդասէն)

 Խոնարհեցո՛, Տէ՛ր, զունկն քո եւ լո՛ւր ինձ, զի
աղքատեւտնանկեմես:

Պահեա՛զանձնիմսուրբ,Տէ՛ր,եւփրկեա՛զծա
ռայսքո,Աստուածիմ,որիքեզյուսացայ:

Ողորմեա՛ ինձ, Տէ՛ր, զի առ քեզ աղաղակեցի
զօրհնապազ. ուրա՛խ արա զանձն ծառայի քո, զի
առքեզ,Տէ՛ր,համբարձիզանձնիմ:

Զիդո՛ւ,Տէ՛ր,քաղցրեւուղիղես,բազումողորմ
առամենեսեան,որքկարդանառքեզ:

Ո՛ւնկնդիր,Տէ՛ր,աղօթիցիմոց,եւնայեա՛իձայն
խնդրուածացիմոց:

Յաւուր նեղութեան իմոյ կարդացի առ քեզ, եւ
լուարինձ:

Ոչոքէնմանքեզյաստուածս,Տէ՛ր,եւոչոքէ
որպէսզգործսքո:

Զամենայնազգսզորարարեր,եկեսցենեւերկիր
պագեսցենառաջիքո,Տէ՛ր,եւփառաւորարասցեն
զանունքոյաւիտեան:

Մեծեսդու, Տէ՛ր,եւառնեսսքանչելիս,եւդու
միայնեսԱստուած:

Առաջնորդեա՛ինձիճանապարհիքում,եւգնա
ցիցիճշմարտութեանքում,եւուրախեղիցիսիրտ
իմ՝երկնչելյանուանէքումմէ:

Խոստովանեղէցառքեզ,ՏէրԱստուածիմ,բո
լորովսրտիւիմովեւփառաւորարարիցզանունքո
յաւիտեան:

Մեծեղեւիվերայիմողորմութիւնքո,Տէ՛ր,եւ
փրկեցերզանձնիմիդժոխոցներքնոց:

Աստուած,անօրէնքյարեանիվերայիմ,եւժո
ղովքհզօրացխնդրեցինզանձնիմ,եւո՛չհամարե
ցանզքեզԱստուածառաջիիւրեանց:
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Այլդու,ՏէրԱստուածիմ,գթածեսեւողորմած,
երկայնամիտ,բազումողորմեւճշմարիտ.նայեա՛առ
իսեւողորմեա՛ինձ:

Տո՛ւրզօրութիւնծառայիքո.կեցո՛զորդիաղախ
նոյքո,եւարա՛առիսնշանբարութեան:

Տեսցենատելիքիմեւամաչեսցեն,զիդու,Տէր,
օգնեցերինձեւմխիթարեցերզիս:

ՓառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ:
Այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

ՄԱՂԹԱՆՔ
Փա՜ռք քեզ, Աստուած, փա՜ռք քեզ. յաղագս

ամենայնի,Տէր,փա՜ռքքեզ:

ԵւեւսխաղաղութեանզՏէրաղաչեսցուք:

ՕրհնութիւնեւփառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյն
Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից.
ամէն:

 Խա ղա ղու թիւն ա մե նե ցուն:

 ՍաղմոսՃԼԹ.
(Յաշակերտիդասէն)

Ապրեցո՛զիս,Տէ՛ր,իմարդոյչարէ.յառնէանի
րաւէփրկեա՛զիս:

Խորհեցանզանօրէնութիւնիսիրտսիւրեանց.զօր
ամենայնպատրաստեցանիպատերազմ:

Սրեցինզլեզուսիւրեանցորպէսզօձի,եւթոյնք
իժիցիներքոյշրթանցնոցա:

Պահեա՛զիս,Տէ՛ր,իձեռացմեղաւորի.եւիմար
դոյչարէփրկեազիս:

Խորհեցանխափանելզգնացսիմ,թագուցինամ
բարտաւանքորոգայթինձ:
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Լարսձգեցինորոգայթոտիցիմոց, շուրջզշաւ
ղօքիմովքեդինինձզգայթակղութիւն:

Ասացի՝ Տէր Աստուած իմ ես դու. ո՛ւնկն դիր,
Տէ՛ր,ձայնիաղօթիցիմոց:

Տէր, Տէր զօրութիւն փրկութեան իմոյ. հովանի
գլխոյիմոյ.յաւուրպատերազմի:

Մի՛մատներզիսՏէ՛ր,իցանկութիւնմեղաւորաց,
ոյք խորհեցան վասն իմ, մի՛ ընդ վայր հարկաներ
զիս:

Զիմի՛երբէքբարձրասցին,եւխորհուրդքնոցա
մի՛կատարեսցին.վախճանկատարածինոցա՝վաս
տակշրթանցիւրեանցծածկեսցէզնոսա:

Արկցեսիվերայնոցազկայծակունսհրոյեւկոր
ծանեսցես զնոսա. ի տառապանաց մի՛ կարասցեն
կեալ:

Մարդոյլեզուանւոյմի՛յաջողեսցիիվերայերկրի.
զայրմեղաւորչարիքիւրորսասցենիկորուստ:

Ծանեայ՝զիառնես,Տէր,դատաստանաղքատիեւ
իրաւունստնանկի:

Արդարք գոհասցին զանուանէ քումմէ. եւ բնա
կեսցինուղիղքառաջիերեսացքոց:

Տէր, կարդացի առ քեզ եւ լո՛ւր ինձ. նայեա՛ ի
ձայնաղօթիցիմոց՝իկարդալիմումառքեզ:

Ուղիղեղիցինաղօթքիմորպէսխունկառաջիքո,
Տէ՛ր.համբարձումնձեռացիմոցպատարագերեկոյի:

Դի՛ր, Տէր, պահապան բերանոյ իմոյ եւ դուռն
ամուր՝ շրթանցիմոց. զիմի՛խոտորեսցի սիրտիմ
բանիւչարութեան:

Իպատճառելզպատճառսմեղացընդմարդս,որ
գործենզանօրէնութիւն.եւոչեղէցկցորդընտրե
լոցնոցա:

Խրատեսցէզիսարդարնողորմութեամբ՝եւյան
դիմանարասցէ.իւրմեղաւորիմի՛օծցէզգլուխիմ,
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եւաղօթքիմիկամսնորա:
Արգելանմերձառվիմինդատաւորքնոցա.լու

իցենբանիցիմոցեւքաղցրասցին:
Որպէսթանձրութիւնհողոյ՝զիսփռեալէիվերայ

երկրի.ցրուեսցինոսկերքնորամերձիդժոխս:
Առքեզ,Տէր,Տէր,ենաչքիմ.իքեզյուսացայ,

Տէր,մի՛հաներզհոգիյինէն:
Պահեա՛ զիս յորոգայթէ, որ թագուցաւ ինձ, ի

գայթակղութենէգործողինզանօրէնութիւն:
Անկցինիցանցսնորամեղաւորք.միայնեմես՝

մինչեւանցից:
ՁայնիւիմովեսառՏէրկարդացի.ձայնիւիմով

զՏէրաղաչեսցի:
ՍփռեցիցառաջիՏեառնզաղօթսիմ,եւզնեղու

թիւնսիմառաջինորապատմեցից:
Ինուաղիլյինէնհոգւոյիմոյ,դու,Տէր,ծանեար

զշաւիղսիմ.իճանապարհյորեւգնայի՝թագուցաւ
ինձորոգայթ:

Հայէիյաջմէեւտեսանէի,եւոչոքէրորճանա
չէրզիս. կորեաւ յինէնփախուստիմեւոչգտաւ
խնդրողանձինիմոյ:

Աղաղակեցիառքեզ,Տէր,եւասացի.դուեսյոյս
եւբաժինիմյերկրինկենդանեաց:

Նայեա՛,Տէր,յաղօթսիմ,զիեսխոնարհեղէյոյժ.
ապրեցո՛զիսիհալածչացիմոց՝զիհզօրեղենքան
զիս:

Տէր,հա՛նիբանտէզանձնիմ,գոհանամզանուա
նէքումմէ:

Եւքեզսպասենարդարք,մինչեւհատուսցես:
ՓառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ:
Այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:
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ԵՐԳ
Կիւրակամտից

Ալէլուիա,ալէլուիա:

 (Աշակ. դաս.)Լոյսզըւարթսուրբփառացանմահի
ՀօրերկնաւորիսըրբոյկենարարիՅիսուսՔրիստոս:

(Ա ւագ ե րից. դաս)Ե կեալքսիմըտանելարեգականն,
տեսաքըզլոյսերեկոյիս:ՕրհնեմքըզՀայրեւզՈրդի
եւըզսուրբՀոգիդԱստուծոյ.եւամենեքեանասեմք
ամէն:Արժանաւորեաըզմեզզյամենայնժամ,օրհ
նելձայնիւերգովզանունփառացամենասուրբԵր
րորդութեանդ:Որտայզկենդանութիւն,վասնորոյ
եւաշխարհսըզքեզփառաւորէ:

ՄԱՂԹԱՆՔ
ՕրհնեալՏէր,որբնակեալդեսիբարձունս,եւ

օրհնեալենփառքմեութեանքոյ,որհաստատեցեր
զլուսաւորսիբարձունս,իյերկնիցզլոյսծագեցեր
ընդամենայնտիեզերս:Արարերզարեգակնլուսա
տու տուընջեան, զլուսինն եւ զաստեղս՝ լուսատու
գիշերոյեւզլոյսճրագի.դուեսլոյսգովելի,սուրբ
եւառաջինլոյսն.իքէնփախնուխաւարն.եւզլոյս
քո կենդանի, Տէր, ծագեա ի սիրտս մեր: Եւ մեք
միաբան ասասցուք. օրհնեալ է անուն սուրբ փա
ռացքոց.եւքեզերգեմքզօրհնութիւնեւզփառս
ՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյդՍրբոյ.այժմեւմիշտեւ
յաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

ՔԱՐՈԶ

  (Աշակ. դաս.) Հասեալքս ի ժամերեկոյիս ամենե
քեանհամբառնալովզձեռսմերփառաւորեմքզքեզ,
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ՏէրԱստուածմեր, որ շնորհեցերմեզզտիւսխա
ղաղութեամբանցուցանելեւհասանիլիժամերե
կոյիս: Արժանաւորեա՛ զմեզ, Տէր, սուրբ սրտիւ,
հրեշտակայիներգովգոհաբանութիւնմատուցանել
ՏեառնԱստուծոյամենակալիդ.կեցո՛եւողորմեա՛:
Ողորմեացմեզ,ՏէրԱստուածմեր,ըստմեծիողոր
մութեանքում.ասասցուքամենեքեանմիաբանու
թեամբ:

Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողորմեա՛:

ՄԱՂԹԱՆՔ
 Հասեալքս ի ժամ երեկոյիս ամենեքեան անդա

դարփառաւորեմքզՀայրեւզՈրդիեւզսուրբզՀո
գիդ.այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

ԵՐԵԿՈՅԵԱՆ ՄԵՍԵԴԻՔ
Ըստաւուրպատշաճի

(Սկսուածքյաւագերիցուդասէն)

ԾննդեաննՔրիստոսիեւԱւետեացեւՎերափոխմանն
եւայլոցտօնիցԱստուածածնի

 Ա. Տէրասացցիս՝որդիիմեսդու,եւեսայսօր
ծնայզքեզ:

Ընդէ՞ր խռովեցան հեթանոսք. եւ ժողովուրդք
խորհեցանիսնոտիս:

Բ. ՄեծացուսցէանձնիմզՏէր,եւցնծասցէհոգի
իմԱստուծովփրկչաւիմով:

Զի հայեցաւ ի խոնարհութիւն աղախնոյ իւրոյ.
ահայայսմհետէերանիցենինձամենայնազգք:
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Գ.Իջցէորպէսզանձրեւիվերայգեղման.որպէս
ցօղ,զիցօղէյերկիր:

Աստուա՛ծ,զիրաւունսքոարքայիտո՛ւր,եւզար
դարութիւնսքոորդւոյթագաւորի:

Յարութեան
ԱՁ. Տէր կարող եւ հզօր, Տէր կարող իպատե

րազմի:
Տեառնէերկիրլրիւիւրով,աշխարհեւամենայն

բնակիչքնորա:

ԱԿ. Աթոռ քո, Աստուած, յաւիտեանս յաւիտե
նից, գաւազան ուղղութեան գաւազան արքայու
թեանքո:

Բղխեացսիրտիմզբանբարի,եւասեմզգործս
իմթագաւորի:

ԲՁ.  Տէր թագաւորեաց, ցնծասցէ երկիր. ուրախ
եղիցինկղզիքբազումք:

Երեւեցանփայլատակունքնորատիեզերաց,ետես
եւսասանեցաւերկիր:

ԲԿ. Երգեցէ՛ք Տեառն երգ նոր, ամենայն երկիր.
ծառայեցէ՛քՏեառնուրախութեամբ:

Մտէ՛քառաջինորացնծութեամբ,ծաներուքզի
նաէՏէրԱստուածմեր:

ԳՁ. ԵկայքեւտեսէքզգործսԱստուծոյ,որարար
զնշանսեւզարուեստսիվերայերկրի:

Աստուածմերապաւէնեւզօրութիւն.օգնականի
վերայնեղութեանց,որքգտինզմեզյոյժ:

ԳԿ. Աստուածմերյերկինսեւյերկրի.զամենայն
զորինչկամեցաւեւարար:

ՅելանելնԻսրայելիյԵգիպտոսէ,տաննՅակոբայ
իժողովրդենէայլազգեաց:
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ԴՁ. Եղիցիձեռնքոիվերայառն,աջքոիվերայ
որդւոյմարդոյ՝զորզօրացուցերզնաիքեզ:

ՈրհովուեսդԻսրայելի՝նայեաց,որառաջնորդես
որպէսխաշինՅովսեփու:

ԴԿ. Աստուած աստուծոց Տէր խօսեցաւ. եւ կո
չեացզերկիր:

Յելիցնարեգականմինչեւիմուտսարեւու:

Գալստեան
Օրհնեալ որ գաս  յանուն Տեառն, օրհնեալ որ

գալոցես:
ՏէրԱստուածմերերեւեցաւմեզ.արարէ՛քտօնս

ուրախութեանկանխաւ,մինչեւյանկիւնսսեղանոյ:

Եկեղեցւոյ
ԱստօրհնեցէքամենայնծառայքՏեառնզՏէր:
Ո՛կայքիտանՏեառնիգաւիթսԱստուծոյմերոյ:

Խաչին
Ետուր երկիւղածաց քոց նշան, զի ապրեսցին

երեսացաղեղան:
Որպէսփրկեցանսիրելիքքո,կեցո՛աջովքոեւ

լո՛ւրմեզ:

Կիւրակամտից
Սիրեցի՝զիլուիցէՏէրզձայնաղօթիցիմոց:
Զիխոնարհեցոյցզունկն իւրառիս, եւ ես յա

ւուրսիմկարդացիառնա:

Մարտիրոսաց
ԱՁ. Ե ղիցիողորմութիւնքո, Տէր,իվերայմեր,

որպէսյուսացաքիքեզ:

25  ԺԱՄԱԳԻՐՔ 2016
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Ցնծասցէ՛ք,արդարք,իՏէր.ուղղոցվայելէօրհ
նութիւն:

ԱԿ.  Տէրսիրէզիրաւունսեւոչընդվայրհարկանէ
զսուրբսիւր:

ՓրկութիւնարդարոցիՏեառնէէ.վերակացուէ
նոցաիժամանակսնեղութեան:

ԲՁ. ՍքանչելիէԱստուածիվերայսրբոցիւրոց.
ԱստուածԻսրայելի:

Տէր Աստուած օրհնեալ. օրհնեալ է Տէր զօրհա
նապազ:

ԲԿ. ՕգնութիւնինձիՏեառնէեկեսցէ,որարար
զերկինսեւզերկիր:

Համբարձիզաչսիմիլերինս,ուստիեկեսցէինձ
օգնութիւն:

ԳՁ. Աստուածփառաւորեալէիխորհուրդսսրբոց
իւրոց.մեծեւահաւորիվերայայնոցիկորքշուրջ
ենզնովաւ:

Խոստովանեղիցիներկինքսքանչելեացքոց,Տէր,
եւճշմարտութիւնքոյեկեղեցիսսրբոց:

ԳԿ.  Սիրեցիցզքեզ,Տէր,զօրութիւնիմ.Տէրհաս
տատիչիմ,ապաւէնիմեւՓրկիչիմ:

Աստուածօգնականիմ.եւեսյուսամինա.ապա
ւէնիմ,եղջիւրփրկութեանիմոյ՝ընդունելիիմէ:

ԴՁ.  ՄերձէՏէրառամենեսեան՝ոյքկարդանառ
նա,առամենեսեան՝ոյքկարդանառնաճշմարտու
թեամբ:

Զկամս երկիւղածաց իւրոց առնէ Տէր, աղօթից
նոցալսէեւկեցուցանէզնոսա:

ԴԿ. Արդարքն որպէս զարմաւենիս ծաղկեսցին.
որպէսզմայրսնԼիբանանուբազումքեղիցին:
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ՏնկեալքեղիցինիտանՏեառն.եւիգաւիթսԱս
տուծոյմերոյծաղկեսցին:

Ապաշխարութեան

ԱՁ.  Տէրլուիցէինձիկարդալիմումառնա:
Իկարդալիմումլուարինձ,Աստուած,ըստար

դարութեանիմոյ:

ԱԿ.  Մի՛ասասցէթշնամինիմ,թէյաղթեցինմա.
կամնեղիչքիմցնծասցեն՝թէեսսասանեցայց:

Մինչեւ յե՞րբ դարձուցանես զերեսս քո յինէն.
մինչեւյե՞րբբարձրանայթշնամինիվերայիմ.նա
յեա՛եւլո՛ւրինձ,Տէ՛րԱստուածիմ:

ԲՁ.  Բերանարդարոյպատմէզիմաստութիւն,եւ
լեզունորախօսեսցիզիրաւունս:

Մի՛ նախանձիր ընդ չարս, եւ մի՛ ընդ այնոսիկ՝
ոյքգործենզանօրէնութիւն:

ԲԿ.  Քաղցրութիւն արարեր ընդ ծառայի քում,
Տէր,ըստբանիքում:

Քաղցրեսդու,Տէր,եւքաղցրութեամբքովխրա
տեա՛զիս:

ԳՁ.  Նայեա՛եւլո՛ւրինձ,Տէ՛րԱստուածիմ:
Մինչեւյե՞րբ,Տէր,մոռանասզիսիսպառ.մինչեւ

յե՞րբդարձուցանեսզերեսսքոյինէն:

ԳԿ. Գթութիւնք քո բազում են, Տէր, ըստ իրա
ւանցքոցկեցո՛զիս:

Տե՛սզխոնարհութիւնիմեւփրկեազիս.զիզօ
րէնսքոեսոչմոռացայ:

ԴՁ. Աստուա՛ծ,յօգնելինձնայեա՛ց.եւ,Տէր,յըն
կերելինձփութա՛:

Ամաչեսցենեւյամօթլիցին,ոյքխնդրէինզանձն
իմ:
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ԴԿ.  Լո՛ւր,Աստուած,աղօթիցիմոցյաղաչեալինձ
առքեզ,յերկիւղէթշնամւոյնփրկեա՛զանձնիմ:

Ծածկեսցեսզիսիժողովոցչարաց,իբազմութենէ
ոյքգործենզանօրէնութիւն:

Աղուհացից

Երկուշաբթի. Դարձո՛ զիս, Տէ՛ր, ի մեղաց իմոց, եւ
զամենայնանօրէնութիւնսիմքաւեա՛յինէն:

Ողորմեա՛ինձ,Աստուա՛ծ,ըստմեծիողորմութեան
քում, ըստ բազում գթութեան քում քաւեա՛
զանօրէնութիւնսիմ:

Երեքշաբթի. Երանի ամենեցուն, ոյք երկնչին ի
Տեառնէ,եւգնանիճանապարհսնորա:

Զվաստակսձեռացքոցկերիցես.երանիէքեզեւ
բարիեղիցի:

Չորեքշաբթի. Մի՛թողուրզիս,ՏէրԱստուածիմ,եւ
մի՛իբացեայառնէրյինէն.նայեացյօգնելինձ,Տէր
փրկութեանիմոյ:

Տէր, առաջի քո է ամենայն ցանկութիւն իմ, եւ
հեծութիւնիմիքէնոչծածկեցաւ:

Հինգշաբթի. Մի՛ ընկենուրզիս,Տէր, ի ժամանակս
ծերութեան,իպակասելզօրութեանիմոյմի՛թողուր
զիս:

Իքեզ,Տէր,յուսացայ.մի՛ամաչեցիցյաւիտեան,
յարդարութեանքումփրկեա՛եւապրեցո՛զիս:

Ուրբաթ. Մերձեսցին խնդրուածք իմ առաջի քո,
Տէր,ըստբանիքումիմաստո՛ւնարազիս:

Ձայնիիմումլո՛ւր,Տէր,ըստողորմութեանքում,
եւյիրաւունսքոկեցո՛զիս:
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ԻմեծիՀինգշաբթի
Լուացիցսրբութեամբզձեռսիմ,եւշուրջեղէց

զսեղանովքո,Տէր:
Տէր, սիրեցի զվայելչութիւն տան քո, եւ զտեղի

յարկիփառացքոց:

Ուղղեցի
Ուղիղ եղիցին աղօթք իմ որպէս խունկ առաջի

քո,Տէր:
Զերեկոյիաղօթսմերընկալ,Տէր,եւզտարածումն

ձեռացմերոց:

ԻմեծիՈւրբաթուն
Ե տունիկերակուրինձլեղի,եւիծարաւիմար

բուցինինձքացախ:
Եղիցինսեղանքնոցաառաջինոցայորոգայթ.ի

հատուցումնեւիգայթակղութիւն:

Ուղղեցի
Ուղիղեղիցինաղաչանքմերորպէսխունկառա

ջիքո,Տէր:
Համբարձումնձեռացիմոց՝պատարագերեկոյի:

Կարգուղիղեղիցեաց
Ուղիղեղիցինաղօթքիմ:
Որպէսխունկառաջիքո,Տէր:
Համբարձումնձեռացիմոց:
Պատարագերեկոյի:
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Յատուկառաջակողմեանն
Ուղիղ եղիցին աղօթք իմ որպէս խունկ առաջի

քո,Տէր:
Համբարձումնձեռացիմոց՝պատարագերեկոյի:
Տէր,աղաղակեցիառքեզեւլուրինձ:
Նայեա ի ձայն խնդրուածաց իմոց՝ յաղաղակել

իմումառքեզ:

ՔԱՐՈԶ
Կիւրակամտիցեւամենայնաւուրցտէրունեաց

(Աշակ.դաս.)

Ա սասցուք ամենեքեան միաբանութեամբ. Տէ՛ր,
ողորմեա՛:

Տէ՜ր,ողորմեա՜:
Վասնխաղաղութեանամենայնաշխարհիեւհաս

տատութեանսրբոյեկեղեցւոյ՝զՏէրաղաչեսցուք:
Վասնամենայնսուրբեւուղղափառեպիսկոպո

սաց՝զՏէրաղաչեսցուք:
ՎասնհայրապետինմերոյՏեառն(այս ա նուն) կե

նաց եւ փրկութեան հոգւոյ նորին՝ զՏէր աղաչես
ցուք:

Վասնբարեպաշտթագաւորացեւաստուածասէր
իշխանաց,զօրավարացեւզօրացնոցին՝զՏէրաղա
չեսցուք:

Վասն զի Տէրն ամենակալ հնազանդեցուսցէ
առաջինոցազամենայնպատերազմունսթշնամեաց՝
զՏէրաղաչեսցուք:

Յաղագսհարցեւեղբարցմերոց՝որքիգերութեան
ենեւիչարծառայութեան՝զՏէրաղաչեսցուք:
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Յաղագս ճանապարհորդաց եւ նաւորդաց՝ խա
ղաղութեամբ հասանիլ ի նաւահանգիստն բարու
թեան՝զՏէրաղաչեսցուք:

Յաղագսհիւանդացեւամենայնվշտացելոցփու
թապէսառողջութեան՝զՏէրաղաչեսցուք:

Յաղագս բարեխառնութեան օդոց, անձրեւաց
քաղցրութեան, եւ պտղոց առատութեան՝ զՏէր
աղաչեսցուք:

Յաղագս ուխտաւորաց եւ պտղաբերից ի սուրբ
եկեղեցիԱստուծոյ՝զՏէրաղաչեսցուք:

Եւ յաղագս այնոցիկ, որք մատնեալ են ի ձեռս
անօրինաց վասն անուանն Քրիստոսի՝ զՏէր աղա
չեսցուք:

Յաղագս հոգւոցն հանգուցելոց, որք ճշմարիտ
եւ ուղիղ հաւատով ի Քրիստոս ննջեցին՝ զՏէր
աղաչեսցուք:

ՅաղագսփրկելոյզմեզՏեառնԱստուծոյյերեւելի
եւյաներեւոյթթշնամւոյն՝զՏէրաղաչեսցուք:

ՄԱՂԹԱՆՔ
 ԲարեխօսունիմքսուրբզՄարիամզԱստուածա

ծինն՝զփառաւորեալեւօրհնեալմիշտսուրբկոյսն,
սուրբ զՅովհաննէս Մկրտիչն, սուրբ զՍտեփանոս
նախավկայն, սուրբ զառաքեալսն եւ զմարգարէսն,
զարիեւզյաղթողսուրբզվկայսն,եւզմեծխոստո
վանողնՔրիստոսիզհայրապետնմերզսուրբնԳրի
գորԼուսաւորիչնՀայաստանեայցսաշխարհի:

Յիշեսջի՛ք եւ զամենայն սուրբս եւ նոքօք զՏէր
աղաչեսցուք:

Զերեկս մերձեալ եւ զառաջակայ գիշերս խա
ղաղութեամբ անցուցանել հաւատով՝ ի Տեառնէ
խնդրեսցուք:
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Զհրեշտակխաղաղութեանպահապան.:
Զքաւութիւնեւզթողութիւնյանցանաց.:
Զսրբոյխաչինմեծեւկարողզօրութիւնն.:
Եւեւսմիաբանվասնճշմարիտեւսուրբ.:
ԶանձինսմերեւզմիմեանսՏեառն.:
Ողորմեացմեզ,ՏէրԱստուածմեր.:

ՔԱՐՈԶ
Իտօնսսրբոցեւյաւուրսպահոց

(Աշակ.դաս.)
ԵւեւսխաղաղութեանզՏէրաղաչեսցուք:
Աղաչեսցուք զամենակալն Աստուած՝ զՀայր

ՏեառնմերոյՅիսուսիՔրիստոսի,զթագաւորնխա
ղաղութեանյաղագսխաղաղութեանեւվասնմիայ
նոյ սուրբ կաթողիկէ եւ առաքելական եկեղեցւոյ.
զի բազում ամս խաղաղութեամբ տացէ մեզ Տէր
Աստուածմեր,եւզթագաւորսխաղաղարարսառա
քեսցէառմեզվասնմեծիսուրբեւահաւորանուան
իւրոյ.զպետսգաւառաց,զզօրավարս,զզօրագլուխս,
զժողովուրդս,զմուտս,եւզելսմերխաղաղութեամբ
պահեսցէ.եւզամենայնպատերազմունսթշնամւոյն
խորտակեսցէիմէնջ.Տէրնամենակալկեցուսցէեւ
ողորմեսցի:

Զերեկս մերձեալ եւ զառաջակայ գիշերս խա
ղաղութեամբ անցուցանել հաւատով՝ ի Տեառնէ
խնդրեսցուք:Զհրեշտակխաղաղութեանպահապան.:
Զքաւութիւն եւ զթողութիւն յանցանաց.: Զսրբոյ
խաչինմեծեւկարողզօրութիւնն.:Եւեւսմիաբան
վասնճշմարիտեւսուրբ.:Զանձինսմերեւզմիմեանս
Տեառն.:Ողորմեացմեզ,ՏէրԱստուածմեր.:
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ԱՂՕԹՔ
 Լո՛ւրձայնիցմերոց, Տէ՛րԱստուածմեր.ընկալ

զաղաչանս մեր, զհամբարձումն ձեռաց մերոց եւ
զբանսաղօթից,սրբելովզերեկոյիպատարագսմեր
ի հոտ անուշից՝ ի հաճոյս քեզ պատրաստել: Յա
ւել ի մեզ, Տէ՛ր ամենակալ, զհաւատ, զյոյս, զսէր,
եւզամենայնգործսառաքինութեան.որպէսզիըստ
կամացքոցբարեսիրացմիշտկրօնաւորեալքբարե
պաշտութեամբ ի տուէ եւ ի գիշերի՝ արժանաւորք
եղիցուք յաղագս անձանց մերոց փրկութեան, եւ
վասնհոգեւորկենացդաղաչելզքեզ,Տէր,եւգտա
նելիքէնզշնորհսեւզողորմութիւն.եւգոհանալով
փառաւորեսցուքզՀայրեւզՈրդիեւզսուրբՀոգիդ.
այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

 Խա ղա ղու թիւն ա մե նե ցուն:

Աս տու ծոյ եր կիր պա գես ցուք:

 Քեզ երկիրպագանելով, Տէր Աստուած մեր, գո
հանամք զքէն յաղագս խաղաղութեամբ անցուցա
նելոյիմէնջզերկարութիւնտուընջեանս:Տո՛ւրմեզ,
Տէ՛ր,աղաչեմքզքեզ՝զերեկսեւզառաջիկայգիշերս
առանցմեղացեւառանցգայթակղութեանանցու
ցանել.հաստատունկալեւմնալիհաւատ,իյոյս,
իսէրեւիպատուիրանապահութեանքո:Խնդրե
լով զխաղաղութիւն ամենայն աշխարհի, եւ եկե
ղեցւոյ քում սրբոյ զհաստատութիւն, եւ անձանց
մերոց զփրկութիւն: Որպէս զի ընդունելով ի քէն
զհայցուածսմերեւզմեծվայելչականփառաբանու
թիւնմիշտիբարձունսառաքեսցուքամենազօրտէ
րութեանդ,ՔրիստոսԱստուածմեր.այժմեւմիշտ
եւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:
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ԵւասիՍուրբ Աս տո ւած՝ըստպատշաճի:

 ՍուրբԱստուած,սուրբեւհզօր,սուրբեւան
մահ,որխաչեցարվասնմեր,ողորմեա՛մեզ: (Ե րիցս 
կրկնեա՛):

Կցորդ
 ՓառաւորեալեւօրհնեալմիշտսուրբկոյսԱս

տուածածինՄարիամ,մայրՔրիստոսի,մատո՛զա
ղաչանսմերՈրդւոյքոեւԱստուծոյմերոյ:

ՄԱՂԹԱՆՔ
Փրկելզմեզիփորձութենէեւյամենայնվտան

գիցմերոց:

ՔԱՐՈԶ
(Յաւագերիցուդասէն)

ԵւեւսխաղաղութեանզՏէրաղաչեսցուք:
 ՎասնլսելիլինելոյՏեառնԱստուծոյձայնիաղա

չանաց մերոց՝ բարեխօսութեամբ սուրբ Աստուա
ծածնին,եւիջանելոյիվերայմերողորմութեանեւ
գթութեան Տեառն Աստուծոյ: Ամենակալ Տէր Աս
տուածմեր,կեցո՛եւողորմեա՛:

ՕրհնութիւնեւփառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյն
Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից.
ամէն:

 Խա ղա ղու թիւն ա մե նե ցուն:
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ՍաղմոսՃԻ.
(Յաւագերիցուդասէն)

 Համբարձիզաչսիմիլերինս,ուստիեկեսցէինձ
օգնութիւն:

ՕգնութիւնինձիՏեառնէեկեսցէ,որարարզեր
կինսեւզերկիր:

Մի՛տարիսասանութիւնզոտնքո,եւմի՛ննջես
ցէպահապանքո:

Որպէսոչննջէեւոչիքուներթայպահապանն
Իսրայելի:

Տէր պահեսցէ զքեզ, եւ Տէր ընկալցի աջոյ ձե
ռամբնիւրով:

Արեգակնիտուէքեզմի՛մեղիցէ,եւմի՛լուսինն
իգիշերի:

Տէր պահեսցէ զքեզ յամենայն չարէ, պահեսցէ
Տէրզանձնքո:

Տէրպահեսցէզմուտեւզելքո՝յայսմհետէմինչեւ
յաւիտեան:

ՓառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ:
Այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

Աստ ա սի  Համ բար ձի շա րա կան՝ 
ըստ պատ շա ճի

(Յաւագերիցուդասէն)

Ի կիւ րա կամ տի զա՛յս ա սա.

ԱՁ.

 Սուրբես, Տէրզօրութեանց,որբնակեալդեսի
յերկինս. եւ բարեբանիս ի սըրբոց քոց: Երկնային
զօրութիւնք, սերովբէք եւ քերովբէք, անդադար
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օրհնենսուրբզանունըդքո:Քահանայքընդնոսին,
պաշտօնեայքեւժողովուրդքերկիրպագեսցուքտէ
րութեանըդքո:

Լոյսդ,որյառաջքանզյաւիտեանսիՀօրէառա
քեցար, եւ լուսով իմանալեաւ լըցեր զարարածս.
օրհնեալ ես, թագաւոր յաւիտենից: Որ ըզլոյսն ի
սկըզբանէ հաստատեցեր վերըստին, եւ զխաւարն
անգիտութեան յարութեամբըդ քո հալածեցեր՝
օրհնեալ ես, թագաւոր յաւիտենից: Ուստի եւ մեք
լուսաւորեալքս ընդ լուսեղէն զըւարթնոցն երգես
ցուքցընծութեամբիյարութեաներեկոյիս,օրհնեալ
ես,թագաւորյաւիտենից:

ԵրկնաքաղաքացինՅովհաննէս,մեծնիծնունդըս
կանանց, քարոզէր յանապատի ազդարարող բար
բառովնզծագումըն լուսոյարեգականնարդարու
թեան:ՃըշմարիտմարգարէեւձեռնադրողՈրդւոյն
Աստուծոյ, յառաջընթաց կարապետ եւ պատմող
աստուածային օրինացն,հորդէրճանապարհսթա
գաւորինյաւիտենից:Յանօրէնգինարբուսնմոլեգ
նեալ Հերովդիադայ, ի պարգեւի մասին խընդրէր
ըզգլուխ մարգարէին. շիջուցանել զարուսեակն եւ
զանաղօտլապտերն:

Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ: Սըր
բուհւոյԱստուածածնինբարեխօսութեամբպարգե
ւեա՛երկրպագուացսամենասուրբԵրրորդութեանդ՝
զյարութիւնյուսոյկենացընյաւիտենից:

Այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:
Զհաւատացեալ ժողովուրդըս սուրբ Երրորդու
թեանդ եւ զապաւինեալս ի խորան փառաց քոց՝
պահեաանխըռովիխաղաղութեան:
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Իսկ յա ւուր տօ նի Ա ռա քե լոց ի տե ղի Երկ նա քա ղա քաց ւոյն 
ա սի այս.

Իքէնհայցեմքբազումողորմիձեռնսրբոցքոց
առաքելոցն.խընայեաՏէրիյանձինսմեր:

Զորս ընտրեցեր յառաջգիտութեամբ զարժանա
ցելոցնանձինս,տպաւորեալինոսազՀոգիշնորհաց
քոց,որովվանեալհերքեցինզապստամբզթշնամին.
բարեխօսութեամբ սոցա խնա: Որք զխաւարն ան
գիտութեանմերկացինյամենայնազանց,զգեստա
ւորեալ զհեթանոսս՝ առաքելական կոչմամբ ի յոյս
կենացնյաւիտենից.բարեխօսութեամբսոցախնա:
Վասնորոյ եւ մեք հաւատացեալքս կատարեսցուք
զյիշատակ սրբոց առաքելոցն. աղաչեմք զքեզ, որ
միայն գթածդ ես, առատաձեռնեա ի մեզ զմեծ քո
զողորմութիւնդ. Տէր, որ կեցուցանես զամենայն
արարածս: Փառք: Արդ աղաչեա, մայր Աստուծոյ,
զծնեալն ի քէն վասն մեր. զի ընդ նմին պահելով՝
սուրբյարութեամբնորանորոգիցուք,առնամիշտ
բարեխօսեակեցուցանելզմեզ:Այժմ:Այսօրցնծան
առաքեալքն.զարդարեալքիշնորհացՀոգւոյնսրբոյ
մեծացուցանելովզելօղնիՀօրէ:

 Կամ.ԵւհամբարձեալզձայննՅուդայիխնդրելով
իՏեառնէզտենչալինամենեցունսուրբզխաչն.եւ
հաւատովգոչէր,եկա՛յքերկրպագեսցուքաստուա
ծային սուրբ նշանիս՝ մեծացուցանելով զծնեալն ի
կուսէն:
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ՀԱՄԲԱՐՁԻՔ

Յարութեան
ԳԿ.

Ա. Ըզքոյարութիւնդօրհնեմք,մարդասէր,աղա
ղակելով.Տէր,փառըքքեզ:Զորօրհնենսերովբէքն
եւ գովեն քերովբէքն. աղաղակելով. Տէր, փառըք
քեզ:Անդադարբերանով,անհանգիստբարբառով
աղաղակելով.Տէր,փառըքքեզ:

ԳԿ.

Բ. Ա ռեալեւմերզօրհնութիւնսհրեշտակացներ
գեմք եւ ասեմըք. փառք յարութեան քո, Տէր: Որ
խաչեցարվասընմեր,թաղեցարեւյարեար,ազա
տեցերիմեղաց:ՍուրբԱստըւած,սուրբեւհըզօր,
սուրբեւանմահթագաւոր:

Մարտիրոսաց
ԳԿ.

Այսօրմարտիրոսացդասքընցընծացեալբերկրին
ընդ առաջ Տեառն Քրիստոսի Որդւոյն Աստուծոյ:
Ձայն ի յերկնից վըկայեալ ասէ. եկայք, օրհնեալք
Հօրիմոյ,ժառանգորդքերկնիցխորանացն:Լըցէք
ըզտեղի անկելոցն ապստամբողական թըշնամւոյն,
որիյերկնիցվայրանկեալ:

Ապաշխարութեան
ԴԿ.

Մըտցենաղօթքիմ,Տէր,իտաճարսուրբքո.եւ
առաքեա՛իմեզ, Տէր,զօգնութիւնի լեռնէսըրբոյ
քումմէ: Հովանասցի աջ քո, Տէր, ի վերայ ստեղ
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ծուածոցքոց.եւառաքեա՛իմեզ,Տէր,զօգնութիւն
ի լեռնէ սըրբոյ քումմէ: Զերեկոյի աղօթս մեր ըն
կալ,Տէր,բարեխօսութեամբծնողիքո,եւառաքեա՛
իմեզ,Տէր,զօգնութիւնիլեռնէսըրբոյքումմէ:

ՔԱՐՈԶ

(Աշակ. դաս.)  Վասնխաղաղութեանամենայնաշ
խարհի,եւհաստատութեանսրբոյեկեղեցւոյզՏէր
աղաչեսցուք: Ասասցուք ամենեքեան միաբանու
թեամբ:

Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ

 (Աշակ. դաս.) Հայրգթած,բարեխնամող՝արարիչ
ամենայն արարածոց, ընկա՛լ զպաղատանս ծառա
յիցքոցիժամերեկոյիս,որառատդեսառամե
նեսեան՝պարգեւօքբարերարութեանքո:Ողորմեա՛,
Տէր,ամենայնաշխարհի,եւեկեղեցւոյքումսրբոյ,
հիւանդաց, վշտացելոց, ճանապարհորդաց, նաւոր
դաց, խոստովանողաց, ապաշխարողաց եւ հոգ
ւոցնհանգուցելոց:Զիդու,Տէրամենակալ,գիտես
զպէտսմերեւզկարիս՝առաւելքանզորխնդրեմք
եւ իմանամք, եւ քեզ ընդ Որդւոյ եւ ամենասրբոյ
Հոգւոյդ վայել է փառք իշխանութիւն եւ պատիւ.
այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:
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 Յա ւուրս ա ղու հա ցից աստ ա սի՝  Տէր ա մե նա կալն.  եւ իւր 
 Քա րոզն եւ Ա ղօթքն. տե՛ս յե րես 234. եւ յետ նորա՝ Որ բնա
կեալն: Իսկ յայլ ա ւուրս պա հոց եւ ի տօնս մար տի րո սաց՝ 
ա սի միայն Որ բնա կեալն: Եւ ի կի րա կա մուտս՝ Աստ օրհ
նե ցէքն:

Արձակմանփոխ
ՍաղմոսՂ.

 (Աշակ. դաս.) Որբնակեալնէյօգնութիւնբարձրե
լոյն,ընդհովանեաւԱստուծոյյերկինսհանգիցէ:

ԱսասցէՏեառն,ընդունողիմեսդու.ապաւէնիմ
Աստուած,եւեսյուսամինա:

Նափրկեսցէզիսյորոգայթէորսողին,եւիբա
նիցնիխռովութենէ:

Իթիկնամէջսիւրընկալցիզքեզ,իհովանիթեւոց
նորայուսասցիս:

Որպէսզէն՝շուրջեղիցիզքեւճշմարտութիւննո
րա:

Ոչերկիցեսդուերկիւղէգիշերիեւոչինետէ՝որ
թռչիիտուէ:

Յիրէ,որշրջիիխաւարի,իգայթակղութենէդի
ւինիհասարակաւուր:

Անկցին ի կողմանէ քումմէ հազարք, եւ բիւրք
ընդաջմէքումմէ.եւառքեզինչոչմերձեսցին:

Բայցմիայնաչօքքովքհայեսցիսդու,եւզհատու
ցումնմեղաւորացտեսցես.զիդու,Տէր,յոյսիմես:

Զբարձրեալնարարերքեզապաւէն.զիո՛չհաս
ցեն առ քեզ չարք, եւ տանջանք մի՛ մերձեսցին ի
յարկսքո:

Հրեշտակացիւրոցպատուիրեալէվասնքո,պա
հելզքեզյամենայնճանապարհսքո:
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Իբազուկսիւրեանցընկալցինզքեզ.զիմի՛երբէք
հարցեսզքարիզոտնքո:

Ի վերայ իժից եւ քարբից գնասցես դու. եւ առ
ոտնկոխեսցեսզառիւծնեւզվիշապն:

Քանզիյիսյուսացաւ,եւփրկեցիցզնա.հովանի
եղէցնմա,զիծանեաւզանունիմ:

Կարդասցէառիս՝եւեսլուայցնմա.եւառնմա
եղէցինեղութեան:

Փրկեցից եւ փառաւոր արարից զնա. երկայն
աւուրբքլցուցիցեւցուցիցնմազփրկութիւնիմ:

Առքեզ,Տէր,համբարձիզաչսիմ.որբնակեալդ
եսիյերկինս:

ՈրպէսաչքծառայիիձեռնՏեառնիւրոյեւոր
պէսաչքաղախնոյիձեռնտիկնոջիւրոյ:

Այնպէսենաչքմերառքեզ,ՏէրԱստուածմեր,
մինչեւողորմեսցիսիվերայմեր:

Ողորմեա՛ցմեզ,Տէր,ողորմեա՛ցմեզ.զիբազում
լցաքարհամարհանօք:

Եւսառաւելլցանանձինքմերնախատանօք,որ
նախատէինզմեզ,եւարհամարհանօքամբարտաւա
նից:

Աստուած,յանուանքումկեցո՛զիս,եւիզօրու
թեանքումիրա՛ւարաինձ:

Աստուած,լո՛ւրաղօթիցիմոց.ո՛ւնկնդիրբանից
բերանոյիմոյ:

Օտարքյարեանիվերայիմ,եւհզօրքխնդրեցին
զանձնիմ.եւոչհամարեցանզքեզԱստուածառա
ջիիւրեանց:

ԱհաԱստուած օգնականիմ, եւ Տէրընդունելի
հոգւոյիմոյ:

Իդարձուցանելզչարնիթշնամիսիմ,ճշմարտու
թեամբքովսատակեա՛զնոսա:

26  ԺԱՄԱԳԻՐՔ 2016



402 Ժամագիրք

Ես կամօք իմովք պատարագս մատուցից քեզ,
խոստովանեղէցանուանքում,Տէր,զիբարիէ:

Յամենայն նեղութենէ իմմէ փրկեսցէ զիս, եւ ի
թշնամիսիմետեսակնիմ:

ՓառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ:
Այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

ՄԱՂԹԱՆՔ
Զ բարձրեալն զՔրիստոս արասցուք մեզ ապա

ւէն,զիո՛չհասցենառմեզչարք,եւտանջանքմի՛
մերձեսցինիյարկսմեր:

ՔԱՐՈԶ

 (Աշակ. դաս.) Եւ մեք միաբան զողորմութիւն ի
Տեառնէխնդրելով՝ասասցուքամենեքեանմիաբա
նութեամբ:

Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողորմեա՛:

ԱՂՈԹՔ

 (Աշակ. դաս.)  Յոյսկենաց,ընդունողաղոթից,քա
ւիչ մեղաց եւ կատարիչ խնդրուածաց, Քրիստոս
Աստուածմեր,ընկա՛լզպաղատանսմերիժամերե
կոյիս՝բարեխօսութեամբսուրբԱստուածածնինեւ
աղաչանօքամենայնսրբոցքոց:Լո՛ւրմեզ,Տէ՛ր,եւ
ողորմեա՛.ներեա՛,քաւեա՛եւթո՛ղզմեղսմեր.ար
ժանաւորեա՛գոհութեամբփառաւորելզքեզընդՀօր
եւընդՍրբոյՀոգւոյդ.այժմեւմիշտեւյաւիտեանս
յաւիտեանս.ամէն:
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 (Աշակ. դաս.)  Յիշեա՛, Տէ՛ր, զպաշտօնեայս քո,
զծնողսն մեր, զվարդապետս, զեղբարս, զընկերս,
զկերակրիչս, զուխտաւորս, զճանապարհորդս,
զհանգուցիչս, զվաստակաւորս, զխոստովանողս,
զապաշխարողս,զգերիս,զհիւանդս,զնեղեալս,զիշ
խանս,զչարարարս,զբարերարս,զթշնամիս,զատե
լիս,եւորքպատուիրեցինմեզհաւատով:

Յիշեա՛,Տէ՛ր,եւողորմեա՛:

  (Ա ւագ երիցու) Բարերար եւ բազումողորմ Աս
տուած,քոանմոռացգիտութեամբդեւանբաւմար
դասիրութեամբդ յիշեա՛ զամենայն հաւատացեալս
իքեզեւողորմեա՛ամենեցուն:Օգնեա՛եւփրկեա՛
յիւրաքանչիւր վտանգից եւ ի փորձութեանց: Ար
ժանաւորեա գոհութեամբ փառաւորել զՀայր եւ
զՈրդի եւ զսուրբ Հոգիդ. այժմ եւ միշտ եւ յաւի
տեանսյաւիտենից.ամէն:

Հայրմերորյերկինսես.:

ՓՈԽ
Կիրակամտից

 (Աշակ. դաս.) Աստ օրհնեցէ՛ք ամենայն ծառայք
ՏեառնզՏէր,ո՛կայքիտանՏեառնեւիգաւիթս
Աստուծոյմերոյ:

Իգիշերիհամբարձէ՛քզձեռսձերիսրբութիւն,
եւօրհնեցէ՛քզՏէր:
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ՕրհնեսցէզմեզՏէրիՍիոնէ,որարարզերկինս
եւզերկիր:

Խոստովանեղէցքեզ,Տէր,բոլորովսրտիւիմով.
առաջիհրեշտակացսաղմոսասացիցքեզ:

Զի լուար զբանս բերանոյ իմոյ. երկիր պագից
ի տաճար սուրբ քո, եւ խոստովան եղէց անուան
քում,վասնողորմութեանեւճշմարտութեանքոյ:

Մեծ արարեր յամենայնի զանուն սուրբ քո. յո
րում աւուր կարդամ առ քեզ, վաղվաղակի լո՛ւր
ինձ,եւբազումարասցեսզօրութիւնսյանձնիմ:

Խոստովանեղիցինառքեզամենայնթագաւորք
երկրի,զիլուանզբանսբերանոյքո,եւօրհնեսցեն
զճանապարհսքո:

ՄեծենփառքՏեառն.բարձրէՏէր,զխոնարհս
տեսանէեւզբարձունսիհեռաստանէճանաչէ:

Թէգնացիցեսիմէջնեղութեանց,կեցուսցեսզիս
իբարկութենէթշնամւոյն:

Ձգեցերզձեռնքո,եւփրկեացզիսաջքո.եւՏէր
հատուսցէընդիմ:

Տէր,ողորմութիւնքոյաւիտեան,զգործսձեռաց
քոցմի՛անտեսառներ:

Աստուած,յանուանքումկեցո՛զիս,եւիզօրու
թեանքումիրա՛ւարաինձ:

Աստուած,լո՛ւրաղօթիցիմոց,ունկնդի՛րբանից
բերանոյիմոյ:

Օտարքյարեանիվերայիմ,եւհզօրքխնդրեցին
զանձնիմ,եւո՛չհամարեցանզքեզԱստուածառա
ջիիւրեանց:

ԱհաԱստուած օգնականիմ. եւ Տէրընդունելի
հոգւոյիմոյ:

Իդարձուցանելզչարնիթշնամիսիմ,ճշմարտու
թեամբքովսատակեա՛զնոսա:
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Եսկամօքիմովքպատարագսմատուցիցքեզ,եւ
խոստովանեղէցանուանքում,Տէր,զիբարիէ:

Յամենայն նեղութենէ իմմէ փրկեցեր զիս, եւ ի
թշնամիսիմետեսակնիմ:

ՓառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ:
Այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

ՔԱՐՈԶ
Խնդրեսցուք հաւատով միաբանութեամբ ի

Տեառնէ՝զիզողորմութեանզշնորհսիւրարասցէի
վերայմեր:Տէրնամենակալկեցուսցէեւողորմեսցի:

Կեցո՛,Տէ՛ր:
Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
 Թագաւոր խաղաղութեան, օգնական եւ փրկիչ

անձանցմերոց,ՔրիստոսԱստուածմեր,պարսպեալ
պահեա՛զժողովուրդսքոընդհովանեաւսուրբեւ
պատուական խաչիւդ քո ի խաղաղութեան: Փր
կեա՛յերեւելիեւյաներեւոյթթշնամւոյն.արժանա
ւորեագոհութեամբփառաւորելզքեզընդ Հօր եւ
ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս
յաւիտենից.ամէն:

Աղօթքիկիրակամուտսյինանց

 Քում ամենազօր եւ հրաշալի յարութեանդ,
Քրիստոս Աստուած մեր, երկիրպագանեն զօրք
հրեշտակաց, զի դու միայն ունիս զանմահութիւն,
բնակեալդիլոյսանմատոյց:Եւմեք,հողեղէնարա
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րածքս, խոնարհեալ երկիւղիւ երկիրպագանեմք,
զսուրբեւզհրաշալիեւզյաղթողզյարութիւնդքո
օրհնեմքեւփառաւորեմք:Եւընդերկնայինզօրսն
մատուցանեմք զօրհնութիւն եւ զփառս, ընդ Հօր
եւընդՍրբոյՀոգւոյդ.այժմեւմիշտեւյաւիտեան
յաւիտենից.ամէն:

ՕրհնեալՏէրմերՅիսուսՔրիստոս.ամէն:

Հայրմեր,որյերկինսես.:

ՔԱՐՈԶ
Խաչի

Սուրբ խաչիւս աղաչեսցուք զՏէր, զի սովաւ
փրկեսցէզմեզիմեղաց,եւկեցուսցէշնորհիւողոր
մութեանիւրոյ:ԱմենակալՏէրԱստուածմեր,կե
ցո՛եւողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ

(Ա ւագ երիցու)  Պահպանեա՛ զմեզ, Քրիստոս Աս
տուածմեր,ընդհովանեաւսուրբեւպատուական
խաչիւդ քով ի խաղաղութեան. փրկեա՛ յերեւելի
եւ յաներեւոյթ թշնամւոյն: Արժանաւորեա գոհու
թեամբ փառաւորել զքեզ ընդ Հօր եւ ընդ Սրբոյ
Հոգւոյդ.այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից,
ամէն:
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ԽՐԱՏՔ
Վասներկրպագութեանեկեղեցւոյ

Ուրախեղէեսոյքասէինցիս՝իտունՏեառներ
թիցուքմեք:

Հասեալկայինոտքմերառդրունսքո,Երուսա
ղէմ:

ԶԵրուսաղէմշինեալորպէսքաղաք,եւբնակու
թիւնիւրշուրջզնովաւ:

ԱնդելանէինազգքազգքՏեառնիվկայութիւն
Իսրայելի՝խոստովանլինիլանուանՏեառն:

Անդ արկեալ են աթոռք դատաստանի. աթոռս
արկեալենիտանԴաւթի:

Հարցէք զողջունէ Երուսաղէմի եւ զշինութենէ՝
ոյքսիրէքզՏէր:

Եղիցիխաղաղութիւնիզօրութեանքում,եւշի
նութիւնյաշտարակսյամուրսքո:

Վասնեղբարցեւընկերացիմոցխօսեցայզխա
ղաղութիւն,վասնքոյեւվասնտանՏեառնԱստու
ծոյմերոյխնդրեցաքզբարութիւնիքէն:

Տո՛ւրզօրութիւնծառայիքո,կեցո՛զորդիաղախ
նոյքո,եւարա՛առիսնշանբարութեան:

Տեսցենատելիքիմեւամաչեսցեն.զիդու,Տէր,
օգնեցերինձեւմխիթարեցերզիս:

ՓառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ:
Այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

ՔԱՐՈԶ
Եկեղեցւոյ

 ՍուրբեկեղեցեաւսաղաչեսցուքզՏէր,զիսովաւ
փրկեսցէզմեզիմեղաց,եւկեցուսցէշնորհիւողոր
մութեանիւրոյ:ԱմենակալՏէրԱստուածմեր,կե
ցո՛եւողորմեա՛:
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ԱՂՕԹՔ
Առդրանսրբոյեկեղեցւոյս,եւառաջիաստուա

ծընկալեւպայծառացեալսուրբնշանացս՝խոնար
հեալերկիւղիւերկիրպագանեմք.զսուրբեւզհրա
շալիեւզյաղթողտէրութիւնդքոօրհնեմքեւփա
ռաւորեմք. եւքեզմատուցանեմքզօրհնութիւնեւ
զփառսՀօրեւՈրդւոյեւ ՀոգւոյդՍրբոյ,այժմեւ
միշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

ՓՈԽ
Ա ղաղակեցէ՛քառՏէր,ամենայներկիր,ծառայե

ցէ՛քՏեառնուրախութեամբ:
Մտէ՛քառաջինորացնծութեամբ.ծաներո՛ւք,զի

նաէՏէրԱստուածմեր:
Նա՛արարզմեզեւո՛չմեքէաք,մեքժողովուրդք

եւխաշնարօտինորա:
Մտէ՛քընդդրունսնորախոստովանութեամբեւ

օրհնութեամբիյարկսնորա:
Խոստովա՛նեղերուքՏեառնեւօրհնեցէ՛քզանուն

նորա:
Քաղցրէ Տէր, յաւիտեանէողորմութիւննորա,

յազգէմինչեւյազգէճշմարտութիւննորա:
ՓառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ:
Այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

ՔԱՐՈԶ
Օրհնեսցուք զամենակալն Աստուած՝ զՀայր

ՏեառնմերոյՅիսուսիՔրիստոսի,որարժանիարար
զմեզ կալ ի տեղւոջս փառաբանութեան եւ երգել
զերգսհոգեւորս:ԱմենակալՏէրԱստուածմեր,կե
ցո՛եւողորմեա՛:
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ԱՂՕԹՔ
Ի մէջ տաճարիս եւ առաջի աստուածընկալ եւ

պայծառացեալսուրբնշանացս,եւսուրբսեղանոյս՝
խոնարհեալերկիւղիւերկիրպագանեմք.զսուրբեւ
զհրաշալիեւզյաղթողզյարութիւնդքոօրհնեմքեւ
փառաւորեմք.եւքեզմատուցանեմքզօրհնութիւն
եւզփառսընդՀօրեւընդՍրբոյՀոգւոյդ.այժմեւ
միշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

ԱՂՕԹՔ
Իյարկիսրբութեանեւիտեղւոջսփառաբանու

թեան,հրեշտակացբնակարանիսեւմարդկանքա
ւարանիս,առաջիաստուածընկալեւպայծառացեալ
սուրբնշանացսեւսուրբսեղանոյս՝խոնարհեալեր
կիւղիւ երկիրպագանեմք. զսուրբ եւ զհրաշալի եւ
զյաղթող զյարութիւնդ քո օրհնեմք եւ փառաւո
րեմք. եւ ընդ երկնային զօրսն քեզ մատուցանեմք
զօրհնութիւնեւզփառսընդՀօրեւՍրբոյՀոգւոյդ,
այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:



 Զի եւ Քրիստոս մի անգամ վասն մեղաց ի վերայ մեր մե
ռաւ, արդարն ի վերայ անարդարոց, զի զմեզ մեր ձեցուսցէ 
առ Աստուած. զի թէպէտեւ մեռաւ մարմով, այլ կենդանի 
է հոգւով: Որով եւ ոգւոցն որ էին ի բանտին` երթեալ քա
րո զեաց: Երբեմ ապստամբելոցն, յորժամ ներէր նոցա 

Աստուծոյ երկայնմտութիւնն յաւուրս Նոյի յորս տապանն 
կազմէր, յորս նուազունք, այսինքն` ոգիք իբրեւ ութ, ապրե

ցան ի ջրոյն:



 ԿԱՐԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ 
ՀԱՍԱՐԱԿԱՑ ԱՂՕԹԻՑ

 ԽԱՂԱՂԱԿԱՆ ԺԱՄՈՒՆ,
ՈՐ ԿԱՏԱՐԻ Ի ԴԷՄՍ ՀՈԳՒՈՅՆ ԱՍՏՈՒԾՈՅ,

Այլ եւ ի դէմս  Բա նին Աս տու ծոյ, որ ե դաւ ի գե րեզ մա նի, եւ էջ 
ի դժոխս եւ խա ղա ղու թիւն ա րար հոգ ւոցն

ՕՐՀՆԵՑԻՑ զՏէր յամենայն ժամ, յամե
նայնժամօրհնութիւննորաիբերանիմ:

ԻՏէրպարծեսցիանձնիմ.լուիցենհեզքեւու
րախեղիցին:

Մեծ արարէք զՏէր ինեւ. եւ բարձր արասցուք
զանուննորաիմիասին:

ԽնդրեցիիՏեառնէ,եւլուաւինձ.յամենայննե
ղութենէիմմէփրկեացզիս:

ՄատիքառՏէրեւառէ՛քզլոյս,եւերեսքձերմի՛
ամաչեսցեն:

ԱյսաղքատկարդացառՏէր,եւՏէրլուաւսմա.
յամենայննեղութենէսորափրկեացզսա:

Բանակ հրեշտակաց Տեառն շուրջ է զերկիւղա
ծովքիւրովք,եւպահէզնոսա:

ՓառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ:
Այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն
ԵւեւսխաղաղութեանզՏէրաղաչեսցուք,ընկա՛լ,

կեցո՛եւողորմեա՛:
ՕրհնութիւնեւփառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյն

Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից.
ամէն:
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ԵՐԳ
Աստիճանաց

Ի նեղութեան իմում ես առ Տէր կարդացի, եւ
լուաւինձ.Տէրփրկեացզանձնիմիշրթանցնեն
գաւորացեւիլեզուէչարէ:

Զի՞տացիքեզկամզի՞նչյաւելցիլեզունենգա
ւոր:

Զ կա նոնն բո վան դակ ա սա:  Բայց ո մանք ա լէ լու իա չա
սեն, զի երգ աս տի ճա նաց է:

Օրհ նեալ  Տէր մեր  Յի սուս Ք րիս տոս. Ա մէն:
Հայրմեր,որյերկինսես:

ՍաղմոսՁԷ.

Ժա մօրհ.  ՏէրԱստուածփրկութեանիմոյ,իտուէ
կարդացիեւիգիշերիառաջիքո:

(Աշակ. դաս.) Մտցենաղօթքիմառաջիքո,Տէր,խո
նարհեսցիունկնքոիխնդրուածսիմ:

ՓառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ:

Այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

ԵւեւսխաղաղութեանզՏէրաղաչեսցուք,ընկա՛լ,
կեցո՛եւողորմեա՛:

ՕրհնութիւնեւփառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյն
Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից.
ամէն:
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ՍաղմոսԴ.
(Յաւագերիցուդասէն)

Իկարդալիմումլուարինձ,Աստուած,ըստար
դարութեան. ի նեղութենէ ինձ անդորր արարեր.
ողորմեա՛ինձեւլո՛ւրաղօթիցիմոց:

Ո՛րդիքմարդկան,մինչեւյե՞րբէքխստասիրտք.
ընդէ՞րսիրէքզնանրութիւն,եւխնդրէքզստութիւն:

Ծաներուք՝ զի սքանչելիս արար Տէր սրբոյ իւ
րում.եւՏէրլուիցէինձիկարդալիմումառնա:

Բարկանայք եւ մի՛ մեղանչէք. զոր ինչ ասէք ի
սիրտսձեր,յանկողինսձերզղջացարո՛ւք:

Մատուցէ՛ք պատարագս արդարութեան եւ յու
սացարո՛ւքիՏէր:

Բազումքասէինթէ՝ո՞ցուցցէմեզզբարութիւն
Տեառն. նշանեցաւ առ մեզ լոյս երեսաց քոց. եւ
ետուրուրախութիւնսրտիցմերոց:

Իպտղոյցորենոյ,գինւոյեւձիթոյիւրեանցլցու
ցերզնոսա:

Խաղաղութեամբ յայս եւ ի սոյն ննջեսցուք եւ
զարթիցուք. զի դու, Տէր, միայն առանձին յուսով
քովբնակեցուցերզմեզ:

Տէր, մի՛ սրտնտութեամբ քով յանդիմաներ զիս.
եւմի՛բարկութեամբքովխրատերզիս:

Ողորմեա՛ ինձ, Տէր, զի հիւանդ եմ ես. բժշկեա՛
զանձնիմ,զիխռովեցանոսկերքիմ:

Անձն իմ յոյժ խռովեցաւ. եւ դու, Տէր, մինչեւ
յե՞րբ:

Դա՛րձ, Տէ՛ր, եւ փրկեա՛ զանձն իմ, կեցո՛  զիս,
Տէր,ըստողորմութեանքում:

Զիո՛չոքէ,որիմահույիշէզքեզ.կամիդժոխս
խոստովանառնիցիառքեզ:
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Վաստակեցայ ես ի հեծութեան իմում. լուացի
զամենայնգիշերզմահիճսիմ,եւարտասուօքիմովք
զանկողինսիմթացի:

Խռովեցաւիսրտմտութենէակնիմ.եւմաշեցայ
եսիվերայամենայնթշնամեացիմոց:

Իբա՛ցկացէքյինէնամենեքեան,ոյքգործէքզա
նօրէնութիւն:

ԼուաւՏէրձայնիլալոյիմոյ.լուաւՏէրաղօթից
իմոց,եւՏէրզխնդրուածսիմընկալաւ:

Ամաչեսցեն եւ խռովեսցին յոյժ ամենայն թշնա
միքիմ.դարձցինյետսեւամաչեսցենյոյժվաղվա
ղակիեւխռովեսցին:

Մինչեւե՞րբ,Տէր,մոռանասզիսիսպառ,մինչեւ
ե՞րբդարձուցանեսզերեսսքոյինէն:

Մինչեւ ե՞րբ դնեմ զխորհուրդս յանձն իմ. եւ
ցաւքսրտիիմոյզաւուրս:

Մինչեւցե՞րբբարձրանայթշնամինիվերայիմ.
նայեա՛եւլո՛ւրինձ,ՏէրԱստուածիմ:

Լո՛յստուր,Տէր,աչացիմոց՝զիմի՛երբէքննջե
ցիցիմահ:

Մի՛ասասցէթշնամին՝թէյաղթեցինմա.կամնե
ղիչքիմցնծասցեն՝թէեսսասանեցայց:

Եսյողորմութիւնսքո, Տէր, յուսացայ.ցնծացաւ
սիրտիմիփրկութեանքում,օրհնեցիցզՏէրզբա
րերարդիմ:

Պահեա՛զիսԱստուածիմ,զիեսիքեզյուսացայ.
ասացիՏեառն՝Տէրիմեսդուեւբարիքիմինձի
քէնեն:

Սրբոցքոցորենյերկրիքում,սքանչելիարարեր
զամենայնկամսիմինոսա:

Յաճախեսցին հիւանդութիւնք նոցա. յետ այսո
րիկապավաղվաղեսցին:
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Ո՛չժողովեցայցիժողովսնոցայարեանց,եւո՛չ
յիշեցիցզանուանսնոցաիշրթունսիմ:

Տէրբաժինժառանգութեանիմոյեւբաժակիիմոյ
դուես,որայսրէնդարձուցանեսզժառանգութիւն
իմյիս:

Վիճակք ելին ինձ ընդ ընտիրս. եւ ժառանգու
թիւնիմհաճոյեղեւինձ:

ՕրհնեցիցզՏէրորիմաստունարարզիս.մինչի
գիշերիեւսխրատեցինզիսերիկամունքիմ:

Յառաջագոյն տեսանէի զՏէր առաջի իմ յամե
նայնժամ,զիէընդաջմէիմմէ՝զիմիսասանեցայց:

Վասնայսորիկուրախեղեւսիրտիմեւցնծացաւ
լեզուիմ.եւսեւմարմինիմբնակեսցիյուսով:

Զիո՛չթողցեսզանձնիմիդժոխս,եւո՛չտացես
սրբոյքումտեսանելզապականութիւն:

Ցուցեր ինձ զճանապարհս կենաց. լցուցեր զիս
ուրախութեամբերեսացքոց՝ իքաղցրութենէվա
յելչութեանաջոյքոմինչիսպառ:

Լո՛ւր, Տէր, արդարութեան, եւ նայեա՛ ի
խնդրուածս իմ. ո՛ւնկն դիր աղօթից իմոց՝ զի ո՛չ
շրթամբքնենգաւորօք:

Յերեսաց քոց իրաւունք ինձ ելցեն, եւ աչք իմ
տեսցենզուղղութիւն:

Փորձեցերզսիրտիմ.եւքննեցերիգիշերի,փոր
ձեցերզիս՝եւոչգտաւյիսանիրաւութիւն:

Մի՛խօսեսցիբերանիմզգործսորդւոցմարդկան.
վասնբանիցշրթանցքոցեսպահեցիցզճանապարս
խիստս:

Հաստատեա՛զշաւիղսիմիճանապարհիքում,զի
մի՛գայթակղեսցինգնացքիմ:

Ես առ քեզ, Տէր, կարդացի՝ զի լուար ինձ, Աս
տուած,խոնարհեցո՛առիսզունկնքոեւլո՛ւրբա
նիցիմոց:
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Սքանչելի արարեր զողորմութիւնս քո. ո փրկես
զայնոսիկ,որյուսացեալենիքեզ,յայնցանէորհա
կառակկանաջոյքո:

Պահեա՛ զիս որպէս բիբ ական. ընդ հովանեաւ
թեւոց քոց ծածկեսցես զիս՝ յերեսաց ամբարշտաց
ոյքտառապեցուցինզիս:

Թշնամիք զանձն իմ պաշարեցին, ի ճարպս իւ
րեանց արգելին, եւ բերանք նոցա խօսեցան զամ
բարտաւանութիւն:

Մերժեցինզիս,եւայժմդարձեալպատեցանզի
նեւ.ուշեդինխոնարհեցուցանելզիսյերկիր:

Համարեցան ինձ որպէս առիւծ, զի պատրաստի
յորս, եւ որպէս կորիւն առիւծու զի նստի դարա
նեալ:

Արի՛,Տէր,ժամանեա՛նոցաեւխափանեա՛զնոսա.
փրկեա՛զանձնիմյամբարշտաց,իսրոյեւիձեռանէ
թշնամւոյն:

Տէր,կորո՛զնոսայերկրէ,բաժանեա՛եւխափա
նեա՛զնոսաիկեանսիւրեանց:

Գաղտնեօք քովք լցան որովայնք նոցա, յագե
ցանկերակրովքեւթողինզմնացուածստղայոցիւ
րեանց:

Եսարդարութեամբերեւեցայցերեսացքոց,յա
գեցայցյերեւիլփառացքոց:

Դա՛տարաինձ,Աստուած,եւիրա՛ւարաինձի
դատաստանիիմում:

Յազգէ՝որո՛չէսուրբ,իմարդոյմեղաւորէնեն
գաւորէփրկեա՛զիս:

Դու,Աստուած,հզօրիչիմես.ընդէ՞րմոռացար
զիս, ընդէ՞ր տրտում գնամ ես ի նեղել թշնամւոյ
իմոյ:

Առաքեա՛, Տէր,զլոյսքոեւզճշմարտութիւնքո,
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զի առաջնորդեսցեն ինձ, եւ հանցեն զիս ի լեառն
սուրբեւիյարկսքո:

ՄտիցառաջիսեղանոյԱստուծոյառԱստուած,
որուրախառնէզմանկութիւնիմ:

Խոստովան եղէց քեզ օրհնութեամբ, Աստուած,
Աստուածիմ:

Ա՛րդ՝ ընդէ՞րտրտումեսանձնիմ, կամընդէ՞ր
խռովես զիս. յուսա՛ առ Աստուած. խոստովանեա՛
նմա՝փրկիչերեսացիմոցԱստուածէ:

Աստուած,յօգնելինձնայեա՛ց,եւ,Տէր,յընկերել
ինձփութա՛:

Ամաչեսցենեւյամօթլիցին,ոյքխնդրէինզանձն
իմ.դարձցինյետսեւամաչեսցեն,ոյքխորհէինինձ
չար:

Դարձցինառժամայնամաչեցեալք՝որասէինինձ
վաշ,վաշ:

Ցնծասցեն եւ ուրախ լիցին ի քեզ ամենեքեան,
ոյքխնդրենզքեզՏէր:

Ասասցենյամենայնժամ՝մեծէԱստուած.եւոյք
սիրենզփրկութիւնսքո:

Եսաղքատեւտնանկեմ,Աստուած,օգնեա՛ինձ.
օգնականեւփրկիչիմեսդու,եւդու,Տէրիմ,մի՛
յամենար:

Տո՛ւրզօրութիւնծառայիքո.կեցո՛զորդիաղախ
նոյքո,եւարա՛առիսնշանբարութեան:

Տեսցենատելիքիմեւամաչեսցեն.զիդու,Տէր,
օգնեցերինձեւմխիթարեցերզիս:

ՓառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ:
Այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն

27  ԺԱՄԱԳԻՐՔ 2016
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ԵՐԳ
(Յաւագերիցուդասէն)

Շնորհեա մեզ, Տէր, ի գիշերի զերկնային զխա
ղաղութիւնքո.եւպահեա՛զմեզիպատրանացթշ
նամւոյն՝ամենայաղթզօրութեամբսուրբխաչիքոյ:

ՏէրԱստուածփրկութեանիմոյ,իտուէկարդացի
եւիգիշերիառաջիքոյ:

Մտցենաղօթքիմառաջիքո, Տէր,խոնարհեսցի
ունկնքոիխնդրուածսիմ:

Եկեսցէառմեզ,Տէր,պահապանիքէն,եւպա
հեսցէզմեզյամենայնժամ:

Առաքեա՛իմեզ,Տէր,զզօրութիւնսրբոյխաչին,
որպահեսցէըզմեզյամենայնժամ:

Արժանի՛ արա, Տէր, զերեկս զայս խաղաղու
թեամբ,եւառանցփորձութեանանցո՛ըզմեօք:

Արժանաւորեա՛, Տէր, զգիշերս զայս խաղաղու
թեամբեւառանցմեղացպահելովզմեզ:

ԸնդմեզՏէրԱստուած,գիտասջիք,հեթանոսք,
եւպարտեցարուք.զիԱստուածընդմեզէ:

Եւլուարուքզայսիծագացմինչեւիծագսերկ
րի.զիԱստուածընդմեզէ:

Եւ հզօրացեալքդ պարտեցարուք. զի Աստուած
ընդմեզէ:

Եւզիթէպէտեւդարձեալզօրանայք՝դարձեալի
պարտութիւնմատնեսջիք.զիԱստուածընդմեզէ:

Եւըզխորհուրդնզորխորհիք՝խափանէՏէր.զի
Աստուածընդմեզէ:

Եւ ըզբանն զոր խօսիք մի՛ մնասցէ առ ձեզ. զի
Աստուածընդմեզէ:

Եւքանզիյերկիւղէձերմէմեքո՛չերկիցուքեւ
ո՛չխռովիցուք.զիԱստուածընդմեզէ:
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ԵւըզՏէրԱստուածմերփառաւորարասցուք.եւ
նաեղիցիմեզյերկիւղ.զիԱստուածընդմեզէ:

Եւյուսացեալեղիցուքմեքինա,եւնաեղիցի
մեզիսրբութիւն.զիԱստուածընդմեզէ:

Եւյուսացեալեղիցուքմեքինա,եւնաեղիցի
մեզիփրկութիւն.զիԱստուածընդմեզէ:

Եւահաւասիկեսեւմանկունքիմ,զորետինձ
Աստուած,զիԱստուածընդմեզէ:

Եւժողովուրդ,որնստէրիխաւարի՝ետեսըզլոյս
մեծ.զիԱստուածընդմեզէ:

Եւորբնակեալդէքիխաւարիեւիստուերսմա
հու՝լոյսծագեսցիառձեզ.զիԱստուածընդմեզէ:

Եւքանզիմանուկծնաւորդիեւտուաւմեզ.զի
Աստուածընդմեզէ:

Եւորոյիշխանութիւնիւրիվերայուսոցիւրոց.
զիԱստուածընդմեզէ:

Եւորկոչիանուննորամեծիխորհրդոյհրեշ
տակ.զիԱստուածընդմեզէ:

ԵւԱստուածհզօրիշխան.զիԱստուածընդմեզէ:
Եւիշխանխաղաղութեանհայրհանդերձելոյյա

ւիտենին.ՏէրԱստուածընդմեզէ:
ԵւփառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ.այժմ

եւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

ՄԱՂԹԱՆՔ
Իմերձենալերեկոյիս՝համբառնամքզձեռսմերի

սրբութիւն.զորինչմեղաքայսօրխորհրդով,բանիւ
կամգործով՝իյանկողինսմերզղջանալով.խոստո
վանլինելովզգաղտնիսսրտիցմերոցծածկագիտիդ
Աստուծոյ՝յուսալովյողորմութիւնքո:Եւմեքմիա
բանգոչեսցուք՝յիշեա՛զմեզ,Տէր,յորժամգասար
քայութեամբքով,եւողորմեա՛մեզ:
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ՔԱՐՈԶ

(Աշակ. դաս.) Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղա
չեսցուք:

 Գոհացարո՛ւք զՏեառնէ, որ իւրով ողորմու
թեամբնառաջնորդեացմեզիգործստուընջեան.եւ
շնորհեաց մեզ միաբան գալ հասանիլ ի հանգիստ
գիշերիս:Եւմեքյամենայնժամաղաչեսցուքզմար
դասէրն Աստուած, լինել պահապան անձանց մե
րոց,եւնաիւրովողորմութեամբնպահեսցէզմեզ,
եւառաջնորդեալհասուսցէյիւրբարութեանհան
գիստն.զորխոստացաւսիրելեացիւրոցճշմարիտն
Աստուած Յիսուս Քրիստոս. Տէրն ամենակալ կե
ցուսցէեւողորմեսցի:

Զհանգիստգիշերիսխաղաղութեամբանցուցանել
հաւատով՝իՏեառնէխնդրեսցուք:Զհրեշտակխա
ղաղութեան պահապան.: Զքաւութիւն եւ զթողու
թիւնյանցանաց.:Զսրբոյխաչինմեծեւկարողզօ
րութիւն.:Եւեւսմիաբանվասնճշմարիտեւսուրբ.:
ԶանձինսմերեւզմիմեանսՏեառն.:Ողորմեա՛ցմեզ,
ՏէրԱստուածմեր.:

ԱՂՕԹՔ

 (Աշակ. դաս.) Տէ՛րբարերար,որմեծաւգթութեամբ
քով պատրաստեցեր զյաւիտենական հանգիստն
առաքինութեամբ աշխատելոցն, եւ կոչեցեր առ
քեզզքաղցրձայնիւզծանրաբեռնեալսնեւզտաժա
նեալսնմեղօք՝հանգիստնոցախոստանալով:Շնոր
հեա՛ եւ մեզ, Տէր, անխռով խաղաղութեամբ զգի
շերսանցուցանել.եւիծանրութենէմեղացզաշխա
տեալքս՝ապահովեա՛ողորմութեամբքով.եւարժա
նավորեա՛մշտնջենաւորհանգստեաննընդամենայն
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սուրբս քո: Եւ գոհանալով փառաւորեսցուք զքեզ
ընդՀօրեւամենասրբոյՀոգւոյդ.այժմեւմիշտեւ
յաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

 Խա ղա ղու թիւն ա մե նե ցուն:
Աս տու ծոյ եր կիր պա գես ցուք:

Պարգեւատուբարեացեւաղբիւրխաղաղութեան,
ՏէրԱստուածմեր,յամենայնսատանայականխռո
վութեանցխաղաղացո՛զմիտսմերեւզխորհուրդս
իգիշերիսյայսմիկեւյամենայնժամանակի:Որպես
զի առաջնորդեալք յանցաւոր կենցաղոյս՝ ժամա
նեսցուք յաւիտենականերկնիցարքայութեանքո,
զոր պատրաստեցեր ի սկզբանէ աշխարհի սրբոց
քոց: Եւ ընդ նոսին գոհանալով փառաւորեսցուք
զՀայրեւզՈրդիեւզսուրբՀոգիդ,այժմեւմիշտեւ
յաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

 ՍաղմոսԻԶ.
(Յաւագերիցուդասէն)

 Տէր լոյսիմեւկեանքիմ՝ ես յումմէ՞ երկեայց.
Տէրապաւէնկենացիմոց՝եսյումմէ՞դողացայց:

Իմերձենալառիսչարացուտելզմարմինիմ.նե
ղիչքիմեւթշնամիքիմնոքատկարացանեւան
կան:

Թէ պատրաստեսցի ի վերայ իմ պատերազմ, ո՛չ
երկիցէսիրտիմ.թէյարիցէիվերայիմճակատա
մարտ,սակայնեւայսուիկիքեզ,Տէր,յուսացայ:

ԶմիխնդրեցիիՏեառնէեւզսոյնաղաչեմ.բնակիլ
ինձիտանՏեառնզամենայնաւուրսկենացիմոց:

ՏեսանելինձզվայելչութիւնՏեառն.եւհրաման
տալիտաճարինորա:

Ծածկեաց զիս ի խորանի իւրում յաւուր չարի,
ընդյարկաւարարզիսիծածկոյթխորանիիւրում:
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Իվիմէբարձրարարերզիս.եւայժմբա՛րձրարա
զգլուխիմիվերայթշնամեացիմոց:

Շուրջ եղէցեւմատուցիցիխորանինորապա
տարագօրհնութեան.օրհնեցիցեւսաղմոսասացից
Տեառն:

Լո՛ւր, Տէր,ձայնիիմում,զիկարդացիառքեզ.
ողորմեա՛ինձեւլո՛ւրինձ.զիքեզանսացսիրտիմ,
եւխնդրեցիներեսքիմ,զերեսսքո,Տէր,խնդրեցին:

Մի՛դարձուցաներզերեսսքոյինէն,եւմի՛խոտո
րիրբարկութեամբիծառայէքումմէ:

Օգնակա՛նիմլեր,Տէր,մի՛անարգերզիս,եւմի՛
թողուրզիս,Աստուածփրկիչիմ:

Հայրիմեւմայրիմթողինզիս,եւՏէրիմընկա
լաւզիս:

Օրէնսգէ՛տարազիս, Տէր,իճանապարհիքում,
առաջնորդեա՛ինձիշաւիղսքոուղիղս:

Վասնթշնամեացիմոցմի՛ մատներզիսիձեռս
նեղչացիմոց:

Յարեանիվերայիմվկայքմեղաց,եւստեցինինձ
յանօրէնութեանիւրեանց:

Հաւատացի տեսանել զբարութիւն Տեառն յերկ
րինկենդանեաց:

Համբե՛րՏեառնեւքաջալերեա՛ց.զօրասցիսիրտ
քոեւհամբե՛րՏեառն:

ՓառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյՍրբոյ:
Այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:
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ԵՐԳ
ՏԵԱՌՆՆԵՐՍԻՍԻ
(Յաւագերիցուդասէն)

ԲՁ.  Նայեա՛ցսիրով,Հայրըդգըթած՝
Իքոստեղծեալգործըսձեռաց.
Եւըզբանակսհրեշտակաց՝
Տո՛ւրպահապանմեզտըկարաց.
Փրկեա՛զանձինսիփորձանաց՝
Իխաւարիշըրջողդիւաց.
Զիիտուընջեանեւգիշերի
Տացուքքեզփառսանլըռելի:

Էինանեղանըսկըզբան՝
ԾընունդանճառՈրդիեւԲան.
Որարարերըզտիւգործոյ
Եւըզգիշերիհանգիստքնոյ՝
Տո՛ւրինընջելաչացմարմնոյ՝
Արթունլինելմեզըստհոգւոյ.
Զիիտուընջեանեւգիշերի
Տացուքքեզփառսանլըռելի:

 Րաբո՛ւնհոգւոցբանաւորաց՝
Աղբի՛ւրլուսոյբաշխողշնորհաց,
Իփակիլդրանցբնութեանցմարմնոց՝
Լո՛յստուրաչացսըրտիցմերոց.
Իգիշերացառքեզկանխել
Ընդհրեղինացնօրհնաբանել.
Զիիտուընջեանեւգիշերի
Տացուքքեզփառսանլըռելի:
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 Սո՛ւրբըդսրբոցԵրրորդութիւն,
Ըզմեզմաքրեա՛քեզբնակութիւն.
Շնորհեա՛ընդմանկանցնառագաստի՝
Հանգչելընդքեզիյանկողնի.
Տո՛ւրըզհայցուածբարեկամին՝
Ըզփոխերիցնըկանակին.
Զիիտուընջեանեւգիշերի
Տացուքքեզփառսանլըռելի:

Ե րեւելիլոյսըստեղծեր,
Զտիւեւզգիշերբաժանեցեր.
Ծագեա՛մեզ,Տէր,իգիշերի
Ըզճառագայթսիմանալի.
Տո՛ւրյամենայնժամանակի
Զպահպանողաջքոհովանի.
Զիիտուընջեանեւգիշերի
Տացուքքեզփառսանլըռելի:

 Սիրոյքոհուրարկեալյերկիր՝
Բորբոքեսցիիհոգիսմեր.
Զխորհուրդսըրտիցմերմաքրեսցէ,
Զլոյսգիտութեանքոփայլեսցէ,
Իքնոյմահուզմեզզարթուսցէ,
Զմիտըսբոցովքովառեսցէ.
Զիիտուընջեանեւգիշերի
Տացուքքեզփառսանլըռելի:

Ի քեզնայիմք,լո՛յսդանմատոյց,
Իզգայականծածկեալլուսոյ.
Որվասընմերեդարիգբի,
Եւնընջեցերիտապանի՝
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Առմեզնընջեա՛,արթո՛ւնբնութիւն,
Հերքեա՛զչարիններգործութիւն.
Զիիտուընջեանեւգիշերի
Տացուքքեզփառսանլըռելի:

Էիդլուսոյանըստուերի
Պաղատանօքկամքառաջի.
Որփակեալդրամբքյերեկոյին՝
Երեւեցարմետասանին.
ԸնդԹովմայիառքեզգոչեմք՝
ՏէրեւԱստուածզքեզդաւանեմք.
Էջեւառմեզյերեկոյիս՝
Եւտո՛ւրզողջոյնքոիհոգիս:

 Րամեալքսըզքեզ,Տէր,աղաչեմք՝
Մեզյօգնութիւննայեա,հայցեմք,
ՊահապանդԻսրայելի՝
Անձանցմերոցլե՛րհովանի.
Օթեա՛առմեզ,խաղաղարար,
Եւնընջեսցուքանխռովաբար.
Զիընդառաւօտըսկանխեսցուք
ՕրհնելըզքեզընդՀօրՀոգւով:

 ԳոչմանփողոյնԳաբրիէլի՝
Որիվերջումընգիշերի
Լըսե՛լարազմեզարժանի,
Եւաջակողմնօդեացդասի.
Անշէջվառեալզլոյսլապտերաց՝
Ըստիմաստունհինգկուսանաց.
Զիընդփեսայիդիյառագաստ՝
Հարսունքհոգւովմըտցուքիփառս:
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Հալածեա՛իմէնջ,Տէր,
Նշանաւխաչիքոզընդիդիմամարտ
Եւզաներեւոյթգազանն.
Եւմի՛տարյապականութիւն
Զքոժառանգութիւնս:

 Բարեխօսեա՛վասնմեր,
ԱստուածածինՄարիամ,
ՈրծընարզՏէրԱստըւած՝
ՈրհովուէրընզԻսրայէլ՝
Ամենազօրըսքանչելիփառօքնիւրովք:

ՄԱՂԹԱՆՔ

 Տէր,մի՛դարձուցաներզերեսսքոյինէն.Տէրբա
րերար, աղաչեմ զքեզ. օգնակա՛ն իմ լեր: Տէր, մի՛
անարգերզիս,եւմի՛թողուրզիս,Աստուածփրկիչ
իմ:

ՔԱՐՈԶ

 (Ա շակ. դաս.) Ա ղաչեսցուքզամենակալնԱստուած
եւխնդրեսցուքինմանէ,զիառաքեսցէզհրեշտակ
խաղաղութեան,որեկեալպահեսցէզմեզյերկիւղա
կանգիշերիսիդիւականխռովութենէ,ամբողջպա
հելովզհոգիեւզմարմինմերմինչեւիկատարումն
ժամանակիամացմերոց:ԱմենակալՏէրԱստուած
մեր՝կեցուսցէեւողորմեսցի:
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ԱՂՕԹՔ
(Յաւագերիցուդասէն)

Շ նորհատուբարեաց՝ յամենայնիառատեւան
մահՏէր,աղաչեմքզքեզ,փարատեա՛յանձանցմե
րոց զաղջամղջին եւ զխաւարային խորհուրդս: Ի
պատրանացբանսարկուինպահեա՛զմեզ,եւշնոր
հեա՛ մեզ հաւատով ապաւինիլ յամենասուրբ Եր
րորդութիւնդ՝իՀայրեւյՈրդիեւիսուրբՀոգիդ.
այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

 Յա ւուրս ա ղու հա ցից աստ ա սի Ամ բիծքն՝ իսկ յայլ 
ա ւուրս՝ 

Հայրմերորյերկինս:

ՍաղմոսՃԺԸ.

 (Ա շակ. դաս.) Ե րանեալենանբիծքիճանապարհի,
եւոյքգնանյօրէնսՏեառն:

Երանի ոյք քննեն զվկայութիւն նորա. բոլորով
սրտիւիւրեանցխնդրեսցենզնա:Ոչթէոյքգործեն
զանօրէնութիւն,իճանապարհսնորագնասցեն:

Դու պատուիրեցեր զպատուիրանս քո՝ ի պահել
ինձյոյժ:

Երանի թէ յաջողեալ էին ինձ ճանապարհք իմ,
պահելինձզարդարութիւնսքո:

Յայնժամեսոչամաչէի,իզգուշանալինձիպա
տուիրանսքո:

Խոստովան եղէց քեզ, Տէր, յուղղութիւն սրտի
իմոյ.որպէսուսայցզիրաւունսարդարութեանքո:

Զիրաւունսքոպահեցի.մի՛թողուրզիսմինչիս
պառ:
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Ի՞ւուղղեսցէերիտասարդզճանապարհսիւր,այլ
իպահելզբանսքո:

Բոլորովսրտիւիմովխնդրեցիզքեզ.մի՛մերժեր
զիսիպատուիրանացքոց:

Իսրտիիմումթագուցիզբանսքո,որպէսզիմի՛
մեղայցքեզ:

Օրհնեալեսդու,Տէր.ուսո՛ինձզարդարութիւնս
քո:

Շրթամբքիմովքպատմեցիցզամենայնիրաւունս
բերանոյքո:

Ի ճանապարհս վկայութեանց քոց զուարճացայ,
որպէսյամենայնիիմեծութեան:

Իպատուիրանսքոհոգացայեւզգուշացայիճա
նապարհսքո:

Զիրաւունսքոխօսեցայ,եւո՛չմոռացայզբանս
քո:

Հատո՛ ծառայի քում, զի կեցից, եւ պահեցից
զբանսքո:

Զարթո՛զաչսիմ,եւնայեցայցիսքանչելիսօրի
նացքոց:

Պանդուխտեմեսյերկրի,մի՛թագուցաներյինէն
զպատուիրանսքո:

Փափագեացանձնիմիցանկալինձ յիրաւունս
քոյամենայնժամ:

Սաստեցերամբարտաւանից.անիծեալ՝ոյքխոտո
րեցանիպատուիրանացքոց:

Ի բա՛ց արա յինէն զնախատինս եւ զարհամար
հանս.զիզվկայութիւնսքոխնդրեցի:

Քանզի նստան իշխանք եւ չարախօսէին զինէն,
այլծառայքոխորհէրյիրաւունսքո:

Զիվկայութիւնքքոխօսքիմէին,եւխորհուրդք
իմարդարութիւնքո:
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Մերձեցաւանձնիմիհող. Տէր,կեցո՛զիսըստ
բանիքում:

Զճանապարհսիմպատմեցիքեզ՝ եւ լուարինձ.
ուսո՛ինձզարդարութիւնսքո:

Ի ժանապարհս արդարութեանց քոց իմաստո՛ւն
արա՛զիս,եւքննեցիցզսքանչելիսքո:

Տքնեցաւ անձն իմ առ ի ձանձրանալ. հաստա
տեա՛զիսիբանսքո:

Զճանապարհսմեղացիբա՛ցարայինէն.եւ յօ
րէնսքոողորմեաինձ:

Զճանապարհս ճշմարտութեան քո ընտրեցի, եւ
զիրաւունսքոեսոչմոռացայ:

Մերձեցայեսիվկայութիւնսքո,Տէր,մի՛յամօթ
առներզիս:

Իճանապարհսպատուիրանացքոցընթացայ,զի
անդորրարարերսրտիիմոյ:

Օ րէնսգէ՛տարազիս,Տէր,իճանանապարհսիրա
ւանցքոց,եւխնդրեցիցզնայամենայնժամ:

Իմաստո՛ւնարա՛զիս,Տէր,եւքննեցիցզօրէնսքո,
եւպահեցիցզնաբոլորովսրտիւիմով:

Առաջնորդեա՛ինձիշաւիղսպատուիրանացքոց,
զիընդնոսահաճեցայ:

Խոնարհեցո՛զսիրտիմիվկայութիւնսքո,եւմի՛
յագահութիւն:

Դարձո՛զաչսիմ,զիմի՛տեսիցզնանրութիւն.ի
ճանապարհսքոկեցո՛զիս:

Հաստատեա՛ծառայիքում՝զբանքոյերկիւղքո:
Հա՛նյինէնզնախատինս,զորեւկարծեցի.զիդա

տաստանքքոքաղցրեն:
Ահա՛ցանկացայպատուիրանացքոց,յարդարու

թեանքումկեցո՛զիս:
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Ե կեսցէ ի վերայ իմ ողորմութիւն քո, Տէր, եւ
փրկութիւնքոըստբանիքում:

Տաց պատասխանի, ոյք նախատեն զիս բանիւք,
զիեսիբանսքոյուսացայ:

Մի՛իբացեայառներիբերանոյիմմէզբանճշմար
տութեանմինչեւյոյժ,զիյիրաւունսքոյուսացայ:

Պահեցիզօրէնսքոյամենայնժամ,յաւիտեանեւ
յաւիտեանսյաւիտենից:

Գնայի ես յանդորրու, զի զպատուիրանս քո
խնդրեցի:

Խօսէիզվկայութիւնսքոառաջիթագաւորացեւ
ո՛չամաչէի:

Խորհէիիպատուիրանսքոզորսիրեցի:
Համբարձիզձեռսիմպատուիրանսքոզորսիրե

ցի,եւխորհէիյարդարութեանքում:
Յիշեա՛զբանծառայիքո,յորեւյուսացերզիս:
Սամխիթարեցէզիսիխոնարհութեանիմում.զի

բանքոկեցոյցզիս:
Ամբարտաւանքանիրաւեցանյիսյոյժ,այլյօրի

նացքոցեսո՛չխոտորեցայ:
Յիշեցիզիրաւունսքոյաւիտենից,Տէ՛ր,եւմխի

թարեցայ:
Տրտմութիւնկալաւզիսիմեղաւորաց,եւոյքթո

ղինզօրէնսքո:
Գովելիենինձիրաւունքքո,իտեղւոջպանդխ

տութեանիմոյ:
Յիշեցիիգիշերիզանունքո,Տէր,եւպահեցիզօ

րէնսքո:
Սա՛եղեւինձճանապարհիկեանս.զիզարդա

րութիւնսքոխնդրեցի:
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 (Ա շակ. դաս.) Բաժինիմեսդու,Տէր,ասացիպահել
ինձզօրէնսքո:

Աղաչեցիզերեսսքոբոլորովսրտիւիմով.ողոր
մեա՛ինձըստբանիքում:

Խորհեցայիճանապարհսիմ,եւդարձուցիզոտս
ինիվկայութիւնսքո:

Պատրաստեցայ եւ ո՛չ խռովեցայ, զի պահեցի
զպատուիրանսքո:

Տոռունքմեղացպատեցանզինեւ,այլզօրէնսքո
եսո՛չմոռացայ:

Իմէջգիշերիյառնէիխոստովանլինելառքեզ,
վասնիրաւանցեւարդարութեանքո:

Հաղորդէիեսամենայներկիւղածացքոց,որոց
պահեալէինզպատուրանսքո:

ՈղորմութեամբՏեառնլիեղեւերկիր,զարդարու
թիւնսքոուսո՛ինձ:

Քաղցրութիւն արարեր ընդ ծառայի քում, Տէր,
ըստբանիքում:

Զքաղցրութիւն, զխրատ եւ զգիտութիւն ուսո՛
ինձ,զիիպատուիրանսքոեսհաւատացի:

Մինչչեւխոնարհեալէիես՝մեղայ.վասնայսորիկ
զբանսքոպահեցիյոյժ:

Քաղցրեսդու,Տէր,եւքաղցրութեամբքովուսո՛
ինձզարդարութիւնսքո:

Բազմացան յիս անիրաւութիւնք ամբարտաւա
նից,այլեսբոլորովսրտիւիմովքննեցիզպատուի
րանսքո:

Մածանորպէսկաթնսիրտքնոցա.այլեսզօրէնս
քոխօսեցայ:

Բարիէինձ՝զիխոնարհարարերզիս,որպէսու
սայցզարդարութիւնսքո:
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Բարի է ինձ օրէնք բերանոյ քո՝ քան զհազարս
ոսկւոյեւարծաթոյ:

Ձեռք քո արարին եւ ստեղծին զիս. իմաստուն
արա՛զիսեւուսայցզպատուիրանսքո:

Երկիւղածքքոտեսցենզիս՝եւուրախեղիցին.զի
եսիբանսքոյուսացայ:

Ծանեայ, Տէր, զի արդարութեամբ են դատաս
տանքքո.յիրաւիխոնարհեցուցերզիս:

Եղիցի ողորմութիւն քո ի մխիթարել զիս, ըստ
բանիքումզծառայսքո:

Եկեսցենյիսգթութիւնքքոեւկեցից.զիօրէնք
քոխօսքիմէին:

Ամաչեսցենամբարտաւանք՝որիտարապարտուց
անիրաւեցանյիս,այլեսհոգացայիպատուիրանս
քո:

Խրատեցինզիսերկիւղածքքո,եւոյքճանաչեն
զվկայութիւնսքո:

Եղիցիսիրտիմանբիծյարդարութեանքում,զի
մի՛ամաչեցից:

Կարօտացաւանձնիմիփրկութիւնսքո,զիեսի
բանսյուսացայ:

Սպասեցին աչք իմ ի բանի քում, ասացի՝ ե՞րբ
մխիթարեսցեսզիս:

Եղէորպէստիկիպարզի,զիզարդարութիւնսքո
եսո՛չմոռացայ:

Քանի՞ինչենաւուրքծառայիքո,ե՞րբարասցես
ինձիրաւունսիհալածչացիմոց:

Պատմեցինինձանօրէնքզխորհուրդս,այլո՛չոր
պէսզօրէնսքո:

Ամենայնպատուիրանքքոճըշմարիտեն.ինա
նիրհալածեցինզիս,օգնեա՛ինձ:
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Փոքրմիեւսեւկորուսանէինզիսյերկրի.այլես
ո՛չթողիզպատուիրանսքո:

Ըստողորմութեանքումկեցո՛զիս.եւպահեցից
զվկայութիւնսբերանոյքո:

 Յաւիտեան, Տէր, բան քո կայ յերկինս, յազգէ
մինչեւյազգէճշմարտութիւնքո:

Հաստատեցերզերկիր,եւկայ:
Հրամանիքումմնայտիւ,զիամենայնծառայք

քոեն:
Եթէոչօրէնքքոխօսքիմէին,կանխաւեւսար

դեօքկորուսեալէիիխոնարհութեանիմում:
Յաւիտեանո՛չմոռացայզարդարութիւնսքո,զի

նոքօքկեցուցերզիս:
Քո՛եմեսեւկեցո՛զիս,զիզարդարութիւնսքո

խնդրեցի:
Ինձ սպասեցին մեղաւորք ի կորուսանել, զի

զվկայութիւնսքոեսիմիտառի:
Յամենայնկատարածիտեսիզվախճան,յոյժան

դորրէինինձպատուիրանքքո:
Որպէսսիրեցիզօրէնսքո,զօրհանապազխօսքիմ

էին:
Քանզթշնամիսիմիմաստունարարերզիսիպա

տուիրանսքո,զիյաւիտեանիմէին:
Քանզամենայնուսուցիչսիմիմաստունեղէ,զի

վկայութիւնքքոխօսքիմէին:
Քան զծերսն իմաստուն եղէ, զի զպատուիրանս

քոքննեցի:
Յամենայն ճանապարհաց չարաց արգելի զոտս

իմ,որպէսզիպահեցիցզբանսքո:
Յիրաւանցքոցեսո՛չխոտորեցայ,զիդուօրէնս

գէտարարերզիս:

28  ԺԱՄԱԳԻՐՔ 2016
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Որպէսզիքաղցրենիքիմսիմբանքքո,քան
զմեղրբերանոյիմոյ:

Իպատուիրանացքոցիմացեալ՝ատեցիզամենայն
ճանապարհսչարաց,զիդուօրէնսգէտարարերզիս:

Ճրագենբանքքոոտիցիմոց,եւլոյստանշաւ
ղացիմոց:

Երդուայեւհաստատեցի,զիպահեցիցզամենայն
իրաւունսարդարութեանքո:

Խոնարհեղէմինչեւյոյժ,Տէր,կեցո՛զիսըստբա
նիքում:

Ըստկամսբերանոյիմոյհաճեա՛,Տէր,եւզիրա
ւունսքոուսո՛ինձ:

Անձնիմիձեռսքոէյամենայնժամ,եւզօրէնս
քոեսո՛չմոռացայ:

Եդինինձմեղաւորքորոգայթ,իպատուիրանաց
քոցեսո՛չմոլորեցայ:

Ժառանգեցի զվկայութիւնս քո յաւիտեան, զի
ցնծութիւնէսրտիիմոյ:

Խոնարհեցուցիզսիրտիմառնելզարդարութիւնս
քոյաւիտեան՝վասնհատուցման:

Զանօրէնատեցի.եւզօրէնսքոսիրեցի:
Օգնականեւփրկիչիմեսդու,եւեսիբանսքո

յուսացայ:
Ի բա՛ց եղերուք յինէն չարք, եւ քննեցից զպա

րուիրանսԱստուծոյիմոյ:
Օգնեա՛ինձըստբանիքումեւկեցո՛զիս,եւմի՛

յամօթառներզիսիյուսոյիմմէ:
Օգնեա՛ինձեւապրեցո՛զիս,եւխորհեցայցյի

րաւունսքոյամենայնժամ:
Անարգեցեր զամենեսեան, որ ապստամբ եղեն

յարդարութեանց քոց, զի անիրաւութեամբ էին
խորհուրդքնոցա:
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Յանցաւորս համարեցայ զամենայն մեղաւորս
երկրի,վասնայսորիկսիրեցիզպատուիրանսքո:

Բեւեռեա՛ընդերկիւղքոզմարմինիմ.զիիդա
տաաստանացքոցեկայցյոյժ:

 (Ա շակ. դաս.) Արարիիրաւունսեւարդարութիւն.
մի՛մատներզիսիձեռսնեղչացիմոց:

Ընկա՛լզծառայսքոիբարի,զիմի՛ամբարտա
ւանքզզուեսցենզիս:

Սպասեցինաչքիմփրկութեանքում,Տէր,եւբա
նիցարդարութեանքո:

Արա՛ընդծառայիքում,Տէր,ըստողորմութեան
քում.զարդարութիւնսքոուսո՛ինձ:

Ծառայ քո եմ ես, իմաստո՛ւն արա զիս, եւ ծա
նեայցզվկայութիւնսքո:

Վասն այսորիկ սիրեցի զպատուիրանս քո, քան
զամենայնոսկիեւզտպազիոն:

Ամենայն պատուիրանք քո յաջողեցան ինձ, զի
ատեցիեսզճանապարհսչարաց:

Սքանչելիենվկայութիւնքքո,վասնայսորիկսի
րեացզնոսաանձնիմ:

Յայտնութիւնբանիցքոցլուսաւորէ,եւիմաս
տունառնէզտղայս:

Զբերանիմբացիեւառիզհոգի,իպատուիրանս
քոփափագեացանձնիմ:

Նայեա՛առիսեւողորմեա՛ինձ,ըստիրաւունս
սիրողացանուանքո:

Զճանապարհս իմ ուղի՛ղ արա ինձ ըստ բանի
քում,եւմի՛տիրեսցենամենայնմեղք:

Փրկեա՛զիսիզրպարտութենէմարդկան,եւպա
հեցիցզպատուիրանսքո:
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Երեւեցո՛զերեսսքոիծառայսքո,եւուսո՛ինձ
զարդարութիւնսքո:

Վտակքջուրցիջինյաչացիմոց,զիո՛չպահեցին
զօրէնսքո:

Արդարեսդու, Տէր,եւուղիղենդատաստանք
քո:

Պատուիրեցերզարդարութիւնվկայութեանցքոց,
եւճշմարիտենյոյժ:

Մաշեացզիսնախանձքո,զիմոռացանզբանսքո
թշնամիքիմ:

Ընտրեալ է բան քո յոյժ, եւ ծառայ քո սիրեաց
զսա:

Մանուկ եմ ես արհամարհեալ, եւ զարդարու
թիւնսքոեսո՛չմոռացայ:

Արդարութիւնքոարդարութիւն յաւիտենից, եւ
օրէնքքոճշմարիտեն:

Նեղութիւնք եւ վիշտք գտին զիս, եւ պատուի
րանքքոխօսքիմէին:

Արդարութեամբենվկայութիւնքքոյաւիտեան,
իմաստո՛ւնարաեւկեցո՛զիս:

Կարդացի առ քեզ բոլորով սրտիւ իմով. լո՛ւր
ինձ,Տէր,զարդարութիւնսքոխնդրեցի:

Աղաղակեցիառքեզեւփրկեա՛զիս,եւպահեցից
զվկայութիւնսքո:

Կանխեցի տարաժամու՝ աղաղակեցի, եւ ես ի
բանսքոյուսացայ:

Կանխեցին աչք իմ առաւօտուց, ի խօսել ինձ
զբանսքո:

Ձայնիիմումլուր,Տէր,ըստողորմութեանքում.
Տէր,յիրաւունսքոկեցո՛զիս:

Մերձեցուցինյիսհալածիչքիմզանօրէնութիւն,
զիյօրինացքոցհեռիեղեն:
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Մերձեսդու,Տէր,եւամենայնպատուիրանքքո
ճշմարիտեն:

Իսկզբանէծանեայիվկայութեանցքոց,զիյաւի
տեանհաստատեցերզնոսա:

Տե՛սզխոնարհութիւնիմեւփրկեա՛զիս,զիզօ
րէնսքոեսո՛չմոռացայ:

Դատեա՛զդատաստանիմեւփրկեա՛զիս,եւըստ
բանիքումկեցո՛զիս:

Հեռիէիմեղաւորացփրկութիւն,զիզիրաւունս
քոոչպահեցին:

Բազումենորհալածենեւնեղենզիս,իվկայու
թեանցքոցեսո՛չխոտորեցայ:

Հայէիյանագորոյնսեւմաշէի,զիզպատուիրանս
քոո՛չպահեցին:

Տե՛ս՝զիզպատուիրանսքոսիրեցի,Տէր,ողորմու
թեամբքովկեցո՛զիս:

Սկիզբնբանիցքոցճշմարտութիւնէ,յաւիտեան
ենամենայնիրաւունքարդարութեանքո:

Իշխանք հալածեցին զիս ի նանիր, եւ ի բանից
քոցերկեաւսիրտիմ:

Ցնծացայ ես ի բանս քո, որպէս այն որ գտանէ
աւարբազում:

Զմեղսատեցիեւանարգեցի,եւզօրէնսքոսիրեցի:
Եօթնանգամյաւուրօրհնեցիցզքեզ,վասնիրա

ւանցեւարդարութեանքո:
Խաղաղութիւնբազումէայնոցիկ՝որսիրենզօ

րէնսքո,եւոչգոյինոսագայթակղութիւն:
Սպասեցի փրկութեան քում, Տէր, եւ զպատուի

րանսքոսիրեցի:
Պահեացանձնիմզվկայութիւնսքո,զիամենայն

ճանապարհքիմառաջիքոեն:
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Մերձեսցինխնդրուածքիմառաջիքո,Տէր,ըստ
բանիքումիմաստո՛ւնարազիս:

Մտցենաղօթքիմառաջիքո,Տէր,եւբանիւքով
փրկեա՛զիս:

Բղխեսցենշրթունքիմզօրհնութիւնսքո,յորժամ
ուսուսցեսինձզարդարութիւնսքո:

Խօսեսցի լեզու իմ զբանս քո, զի ամենայն պա
տուիրանքքոարդարութեամբեն:

Եղիցիձեռնքոիկեցուցանելզիս,զիզպատուի
րանսքոընտրեցի:

Ցանկացայ փրկութեան քում, Տէր, եւ օրէնք քո
խօսքիմէին:

Կեցցէանձնիմ,օրհնեսցէզքեզ,եւիրաւունքքո
օգնեսցենինձ:

Մոլորեցայեսորպէսզոչխարկորուսեալ.խնդրեա՛
զծառայսքո,զիզպատուիրանսքոեսո՛չմոռացայ:


ՓառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ:
Այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

Եւ զկնի ա սի Շարականս
ԳՁ.

 (Ա շակ. դաս.) Իքէնհայցեմք, Հայրգըթութեանց
եւԱստուածմըխիթարութեանց.իտըխրականգի
շերային մերձեալ ժամուս՝ մըխիթարեա՛ զմեզ ի
տըրտմութեանցմեղաց,եւշնորհեա՛զուրախութիւն
գործովք արդարութեան. աղաչանօք սուրբ Աս
տուածածնինեւամենայնարդարոց:
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Ըստ քաղցրագոյն աստուածային քո հրամանի
կոչման,ՈրդիԱստուծոյ,եկեալեմքառաջիքոյե
րեկոյիս աշխատեալք եւ ծանրաբեռնեալք. թեթե
ւացո՛իծանրութեանցմեղացզանձինսեւզօրացո՛
բառնալկամաւզքաղցըրլուծքոցպատուիրանաց.
աղաչանօքսուրբԱստուածածնինեւամենայնար
դարոց:

Պաղատիմքառքեզհոգւովիհանգըստեանհա
սեալ ժամուս, մարդասէր Հոգի Աստուծոյ, յորժամ
նորոգեսզերեսսերկրի,եւվերըստինստանասզո
գիս մարդկան, նորափետուր զարդարեա՛ զնընջե
ցեալսընմերըզծնեալսնիքէնսուրբաւազանաւն.
աղաչանօքսուրբԱստուածածնին՝եւամենայնար
դարոց:

Զկենդանագիր անարատ ծնողի քո արկանեմք
առաջիանոխակալտէրութեանըդքո.յորժամգաս
փառօք Հօր դատել ըզթըշնամին խաչի քո. ներեա
յանցանացմերոցբարեխօսութեամբմօրքոեւկու
սի.աղաչեմքըզքեզ, Տէր,պահպանեա՛ըզմեզընդ
հովանեաւխաչիքոսուրբ:

Հաղորդս արա եւ ըզմեզ, Տէր, ընդ սըրբոց քոց
առաքելոցն, որք արժանի եղեն տեսանել ըզքեզ ի
յարութեան քո. արժանաւորեա՛, Տէր, տեսանել
ըզքեզիմիւսանգամքոգալըստեանն.օրհնութի՜ւն
առաքողինիբարձունս:

Ինըստիլքոյատենի,Դատաւորահեղ,աղաչա
նօք սուրբ Աստուածածնին յիշեա՛ զնընջեցեալսըն
մեր,յորժամգայցեսանճառփառօք.քանզիքոեն
փա՜ռքյաւիտեանսամէն:
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ԵՐԵԿՈՅԵԱՆ ՍՏԵՂԻՔ ՄԵԾԻ ՊԱՀՈՑ
Սկ սեալ ի չոր րորդ շա բա թէ

(Սկ սու ածք ա շակ. դա սուն են)
ԴԿ.

 Դ. ԴՇ. ՍըրբուհիՄարիամ.սափորոսկիեւտա
պանակկտակարանաց.որիվերուստզհացնկենաց
պարգեւեցեր քաղցեալ բնութեանս. առ նա միշտ
բարեխօսեավասնքաւութեանմեղացմերոց:

Ե. ԴՇ.  Դասքանմարմնոցհըրեշտակացքեզերա
նեն,ամենօրհնեալկոյսՄարիամ,որզէակիցԲանն,
որընդ Հօր՝ կրեցերիքեզանսերմնապէս.առնա
միշտբարեխօսեավասնքաւութեանմեղացմերոց:

 Զ. ԴՇ. Վասնորոյեւմեքհաւատացեալքսքեզ
երկըրպագեմք,Քրիստոս,եւարտասուօքհայցեմքի
քէն.բարեխօսութեամբԱստուածածնինզաստուա
ծայինլոյսքոծագեայանձինըսմեր.օրհնեմքզքեզ
իյարութեաներեկոյիս,ահաւորԹագաւոր:

ԴԿ.

 Դ. ԵՇ. Ա ռաքեալք Աստուծոյ ընտրեալք ի
սկըզբանէնախքանզաշխարհս,որքարժանիեղէք
տեսանել զանտեսըն հրեղինաց. բարեխօսեցէք առ
Տէրվասընմանկանցեկեղեցւոյ:

  Ե. ԵՇ. Բարեկամք Քրիստոսի, հազարապետք
աստուածայինընխորհըրդոցն,որքիհոսանուտմե
ղացծովէսվերածիքզմարդիկիկեանսանմահ.բա
րեխօսեցէքառՏէրվասընմանկանցեկեղեցւոյ:

 Զ. ԵՇ. Գերագոյն քան ըզբնաւս անճառելւոյն
հասիք երանութեան, որք ի գալստեան Տեառըն
նըստջիքյերկոտասանաթոռսընՔրիստոսի.բարե
խօսեցէքառՏէրվասընմանկանցեկեղեցւոյ:
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ԴԿ.

 Դ. Ուր. Պարունակեալ պահէին յանեղաշէն
դրախտին զճանապարհս ծառոյն կենաց քրովբէա
կանհոյլքընբոցեղէնսրովբէիւք.այսօրարտափայ
լեալցուցարյերկրիաստուածազարդփայտկենաց
եւփըրկութեան.զքեզօրհնենմանկունքսուրբեկե
ղեցւոյ:

Ե. Ուր.  Սաբեկայծառոյնվերաբերեալխոյյող
ջակէզփոխանակԻսահակայ.այլիվերայքոզենաւ
գառնանարատ,իհաշտութիւն Հօր,եւիբառնալ
ըզմեղսմեր.զքեզօրհնենմանկունքսուրբեկեղեց
ւոյ:

Զ. Ուր. ՊարծանըքՊօղոսեան.դաւանեալըզքեզ
աստուածային բանին տեղի եւ զենարան. քանզի
քեւապրեցաքիխածանողեւյանմարմինգազանէն.
եւիվերայքոհեղեալշիթքանապականարեանն՝
ըզկողածնին ջընջեաց ըզմեղս. զքեզ օրհնեն ման
կունքսուրբեկեղեցւոյ:

ԴԿ.

Դ. ԲՇ. Երկնաւորհօտընտրեալ,զորհովիւընքաջ
թողեալյերկինս,եւեկեալիխընդիրմեզմոլորելոցս.
որովլըցեալզթիւհարիւրոցդ,արարուրախութիւն
իյերկինսերկնաւորացդ.աղաչեմքըզձեզ,բարեխօս
լերուքառՏէրվասընքաւութեանմեղացմերոց:

 Ե. ԲՇ. Տեսանողքանտեսին.խորհըրդածո՛ւքխո
րոցնԱստուծոյ.որքիջեալընդՄիածնինսպասա
ւորել տնօրէնութեանն, ի ծնընդեանն աւետաւորք
հովուացըն,եւկանանցնիւղաբերիցկենացքարոզք
ըզկենդանւոյն. աղաչեմք ըզձեզ, բարեխօս լերուք
առՏէրվասընքաւութեանմեղացմերոց:
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Զ. ԲՇ. Պահապանքաշխարհի,բանակըքՏեառն
շուրջ զերկիւղածովք. բարեկամք ազգի մարդկան,
միջնորդքմահուեւյարութեան,ՄիքայէլեւԳաբ
րիէլմեծք,որկայքմիշտառաջիամենասուրբեր
րորդութեանն. աղաչեմք ըզձեզ, բարեխօս լերուք
առՏէրվասընքաւութեանմեղացմերոց:

ԴՁ. 

Դ. ԳՇ. Երկնաւորփեսայ,անըստուերլոյսիմա
նալի.որիյերկնիցիջերիսէրհարսինքոեկեղեց
ւոյ.զորխօսեցաւքեզբարեկամնեւփեսաւէրընքո
Յովհաննէս.սորինմաղթանօքողորմեա:

 Ե. ԳՇ. Քառակերպիցնանհասեւանտեսիսե
րովբէից. սըրբութեանց սուրբ եւ Տէր բոլորից,
խոնարհեցար ի Յորդանան, հայցելով ի ծառայէն,
մաքրութիւն ջրոյ ի լուանալըզմեղսԱդամայ. սո
րինմաղթանօքողորմեա:

Զ. ԳՇ. Որ յամլորդւոյնվըկայեցար ԳառնԱս
տուծոյբարձողմեղաց.զորգերագոյնարդարոցծա
նուցերմեծիծնունդսկանանց,եւճրագօրինացն.
որեւիդըժոխսըզփրկականգալուստընքոքարո
զեաց.սորինմաղթանօքողորմեա:

ՄԱՂԹԱՆՔ
 Հոգւոցն հանգուցելոց, Քրիստոս Աստուած,

արա՛ հանգիստ եւ ողորմութիւն, եւ մեզ մեղաւո
րացսշնորհեա՛զթողութիւնյանցանաց:
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ՔԱՐՈԶ

 (Ա շակ. դաս.) Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղա
չեսցուք:

 Վասն հանգուցեալ հոգւոցն աղաչեսցուք զփր
կիչնմերՔրիստոս՝զիզնոսաընդարդարսնդասես
ցէ.եւզմեզկեցուսցէշնորհիւողորմութեանիւրոյ:
ԱմենակալՏէրԱստուածմեր,կեցո՛եւողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ

(Յաւագերիցուդասէն)

Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողորմեա՛:

Ք րիստո՛սՈրդիԱստուծոյ,անոխակալեւբարե
գութ,գթա՛քոարարչականսիրովդիհոգիսհան
գուցեալծառայիցքոց:Յիշեա՛յաւուրմեծիգալս
տեան արքայութեան քո: Արա՛ արժանի ողորմու
թեան, քաւութեան եւ թողութեան մեղաց: Դասա
ւորեալպայծառացո՛ընդսուրբսքոյաջակողմեան
դասուն: Զի դու ես Տէր եւ Արարիչ ամենեցուն,
Դատաւորկենդանեացեւմեռելոց:Եւքեզվայելէ
փառք,իշխանութիւնեւպատիւ,այժմեւմիշտեւ
յաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

ՕրհնեալՏէրմերՅիսուսՔրիստոս.ամէն:
Հայրմեր,որյերկինսես.:



 Հայր սուրբ, պահեա զնոսա յանուն քո, որով ետուրն ինձ, 
զի եղիցին մի, որպէս եւ մեք մի եմք: Մինչ էի յաշխարհի 

ընդ նոսա, ես պահէի զնոսա յանուն քո, որով ետուրն ինձ, 
եւ պահեցի. եւ ոչ ոք ի նոցանէ կորեաւ: 



ԿԱՐԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ 

ՀԱՍԱՐԱԿԱՑ ԱՂՕԹԻՑ 
ՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ԺԱՄՈՒՆ,

ՈՐ ԿԱՏԱՐԻ Ի ԴԷՄՍ ՀՕՐ ԱՍՏՈՒԾՈՅ  
 ԶԻ  ՊԱՀՊԱՆՈՂԱԿԱՆ ԱՋՈՎ ՄԻԱԾՆԻՆ ՊԱՀԵՍՑԷ 

ԶՄԵԶ Ի ԽԱՒԱՐԱՅԻՆ ԳԻՇԵՐԻՍ

Ա ՌԱՔԵԱ՛, Տէր, զլոյս քո եւ զճշմարտու
թիւնքո,զիառաջնորդեսցենինձ,եւհանցենզիսի
լեառնսուրբեւիյարկսքո:

ՄտիցառաջիսեղանոյԱստուծոյառԱստուած,
որուրախառնէզմանկութիւնիմ:

Խոստովան եղէց քեզ օրհնութեամբ, Աստուած
Աստուածիմ:

Ա՛րդ՝ընդէ՞րտրտումես,անձնիմ.կամընդէ՞ր
խռովես զիս. յուսա՛ առ Աստուած, խոստովանեա՛
նմա.փրկիչերեսացիմոցԱստուածէ:

ՓառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ:
Այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:
ԵւեւսխաղաղութեանզՏէրաղաչեսցուք,ընկա՛լ,

կեցո՛եւողորմեա՛:
ՕրհնութիւնեւփառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյն

Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից.
ամէն:
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ՍաղմոսՃԺԸ.

 (Ա շակ. դաս.) Եկեսցէիվերայիմողորմութիւնքո,
Տէր.եւփրկութիւնքոըստբանիքում:

Տացպատասխանիոյքնախատենզիսբանիւք,զի
եսիբանսքոյուսացայ:

Մի՛իբացեայառներիբերանոյիմմէզբանճշմար
տութեանմինչեւյոյժ.զիյիրաւունսքոյուսացայ:

Պահեցիզօրէնսքոյամենայնժամ,յաւիտեանեւ
յաւիտեանսյաւիտենից:

Գնայի ես յանդորրու, զի զպատուիրանս քո
խնդրեցի:

Խօսէիզվկայութիւնսքոառաջիթագաւորացեւ
ոչամաչէի:

Խորհէիիպատուիրանսքոզորսիրեցի:
Համբարձիզձեռսիմիպատուիրանսքոզորսի

րեցի,եւխորհէիյարդարութեանքում:
Յիշեա՛զբանծառայիքո,յորեւյուսացուցերզիս:
Սամխիթարեսցէզիսիխոնարհութեանիմում,զի

բանքոկեցոյցզիս:
Ամբարտաւանքանիրաւեցանյիսյոյժ.այլյօրի

նացքոցեւոչխոտորեցայ:
Յիշեցիզիրավունսքոյաւիտենից,Տէր,եւմխի

թարեցայ:
Տրտմութիւնկալաւզիսիմեղաւորաց.եւոյքթո

ղինզօրէնսքո:
Գովելիենինձիրաւունքքոիտեղւոջպանդխ

տութեանիմոյ:
Յիշեցիիգիշերիզանունքո,Տէր,եւպահեցիզօ

րէնսքո:
Սաեղեւինձճանապարհիկեանս.զիզարդարու

թիւնսքոխնդրեցի:
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Զանօրէնսատեցի,եւզօրէնսքոսիրեցի:
Օգնականեւփրկիչիմեսդու,եւեսիբանսքո

յուսացայ:
Իբա՛ցեղերուքյինէն,չա՛րք.եւքննեցիցզպա

տուիրանսԱստուծոյիմոյ:
Օգնեա՛ինձըստբանիքում,եւկեցո՛զիս.եւմի՛

յամօթառներզիսիյուսոյիմմէ:
Օգնեա՛ինձեւապրեցո՛զիս.եւխորհեցայցյի

րաւունսքոյամենայնժամ:
Անարգեցեր զամենեսեան որ ապստամբ եղեն

յարդարութեանց քոց, զի անիրաւութեամբ էին
խորհուրդքնոցա:

Յանցաւորս համարեցայ զամենայն մեղաւորս
երկրի,վասնայսորիկսիրեցիզպատուիրանսքո:

Բեւեռեա՛ ընդ երկիւղ քո զմարմին իմ. զի դա
տաստանացքոցերկեայցյոյժ:

Մերձեսցինխնդրուածքիմառաջիքո,Տէր.ըստ
բանիքումիմաստո՛ւնարազիս:

Մտցե՛ն աղօթք առաջի քո, Տէր, եւ բանիւ քով
փրկեա՛զիս:

Բղխեսցենշրթունքիմզօրհնութիւնսքո՝յորժամ
ուսուսցեսինձզարդարութիւնսքո:

Խօսեսցի լեզու իմ զբանս քո, զի ամենայն պա
տուիրանքքոարդարութեամբեն:

Եղիցիձեռնքոիկեցուցանելզիս,զիզպատուի
րանսքոընտրեցի:

Ցանկացայ փրկութեան քում, Տէր. եւ օրէնք քո
խօսքիմէին:

Կեցցէանձնիմ,օրհնեսցէզքեզ,եւիրաւունքքո
օգնեսցենինձ:

Մոլորեցայեսորպէսզոչխարկորուսեալ,խնդրեա՛
զծառայսքո,զիզպատուիրանսքոեսո՛չմոռացայ:
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Մի՛եկեսցենիվերայմերոտքամբարտաւանից,
եւձեռքմեղաւորացմի՛դողացուսցենզմեզ:

Անդանկցինամենեքեանոյքգործենզանօրէնու
թիւն,մերժեսցինեւայլմի՛կարասցենհաստատիլ:

Ես ի Տէր յուսացայ, ցնծացայց եւ ուրախ եղէց
յԱստուածփրկիչիմ:

Տէր,Տէրետինձզօրութիւնեւկացոյցզոտսիմ
իհաստատութեան.իվերայպարանոցիթշնամւոյն
կացոյցզիս,եւհանգոյցզիսերագերագ:

ՈրբնակեալնէյօգնութիւնԲարձրելոյն,ընդհո
վանեաւԱստուծոյյերկինսհանգիցէ:

ԱսասցէՏեառն՝ընդունողիմեսդու,ապաւէնիմ
Աստուած,եւեսյուսամինա:

Նափրկեսցէզիսյորոգայթէորսողին,եւիբանից
խռովութենէ:

Իթիկնամէջսիւրընկալցիզքեզ,իհովանիթեւոց
նորայուսասցիս:

Որպէսզէն՝շուրջեղիցիզքեւճշմարտութիւննո
րա:

Ո՛չերկիցեսդույերկիւղէգիշերի,եւո՛չինետէ՝
որթռչիիտուէ:

Յիրէ՝որշրջիիխաւարի,իգայթակղութենէդի
ւինիհասարակաւուր:

Անկցին ի կողմանէ քումմէ հազարք, եւ բիւրք
ընդաջմէքումմէ,եւառքեզինչո՛չմերձեսցին:

Բայցմիայնաչօքքովքհայեսցիսդու,եւզհա
տուցումն մեղաւորաց տեսցես, զի դու, Տէ՛ր, յոյս
իմես:

ԶԲարձրեալնարարերքեզապաւէն.ո՛չհասցեն
առքեզչարք,եւտանջանքմի՛մերձեսցինիյարկս
քո:
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Հրեշտակացիւրոցպատուիրեալէվասնքո,պա
հելզքեզյամենայնճանապարհսքո:

Իբազուկսիւրեանցընկալցինզքեզ,զիմի՛երբէք
հարցեսզքարիզոտնքո:

Ի վերայ իժից եւ քարբից գնասցես դու. եւ առ
ոտնկոխեսցեսզառիւծնեւզվիշապն:

Քանզիյիսյուսացաւեւփրկեցիցզնա,հովանի
եղէցնմա,զիծանեաւզանունիմ:

Կարդասցէառիս՝եւեսլուայցնմա,եւառնմա
եղէցինեղութեան:

Փրկեցից եւ փառաւոր արարից զնա, երկայն
աւուրբքլցուցիցեւցուցիցնմազփրկութիւնիմ:

Առքեզ,Տէ՛ր,համբարձիզաչսիմ,որբնակեայդ
եսիյերկինս:

ՈրպէսաչքծառայիիձեռնՏեառնիւրոյ.եւոր
պէսաչքաղախնոյիձեռնտիկնոջիւրոյ:

Այնպէսենաչքմերառքեզ,ՏէրԱստուածմեր,
մինչեւողորմեսցիսիվերայմեր:

Ողորմեա՛ մեզ, Տէ՛ր, ողորմեա՛ մեզ, զի բազում
լցաքարհամարհանօք:

Եւսառաւելլցանանձինքմերնախատանօք՝որ
նախատէինզմեզ,եւարհամարհանօքամբարտաւա
նից:

Աստուած,յանուանքումկեցո՛զիս.եւիզօրու
թեանքումիրա՛ւարաինձ:

Աստուած,լո՛ւրաղօթիցիմոց.ո՛ւնկնդիրբանից
բերանոյիմոյ:

Օտարքյարեանիվերայիմ,եւհզօրքխնդրեցին
զանձնիմ,եւո՛չհամարեցանզքեզԱստուածառա
ջիիւրեանց:

ԱհաԱստուած օգնականիմ, եւ Տէրընդունելի
հոգւոյիմոյ:

29  ԺԱՄԱԳԻՐՔ 2016
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Իդարձուցանելզչարնիթշնամիսիմ,ճշմարտու
թեամբքովսատակեա՛զնոսա:

Ես կամօք իմովք պատարագս մատուցից քեզ,
խոստովանեղէցանուանքում,Տէր,զիբարիէ:

Յամենայն նեղութենէ իմմէ փրկեցեր զիս, եւ ի
թշնամիսիմետեսակնիմ:

Օրհնեալ ես դու, Տէ՛ր Աստուած հարցն մերոց,
գովեալեւառաւելբարձրացեալյաւիտեան:

Եւօրհնեալէանունսուրբփառացքոց,գովեալ
եւառաւելբարձրացեալյաւիտեան:

Օրհնեալեսիտաճարիփառացսրբութեանքո,
գովեալեւառաւելբարձրացեալյաւիտեան:

Օրհնեալեսիվերայաթոռոյարքայութեանքո,
գովեալեւառաւելբարձրացեալյաւիտեան:

Օրհնեալես,որնստիսիքրովբէսեւհայիսյան
դունդս, գովեալ եւ առաւել բարձրացեալ յաւի
տեան:

Օրհնեալ ես ի վերայ հաստատութեան երկնից,
գովեալեւառաւելբարձրացեալյաւիտեան:

Օրհնեցէ՛քզԱստուածիսրբութեաննորա,օրհ
նեցէ՛քզնաիհաստատութեանիզօրութեաննորա:

Օրհնեցէ՛ք զնա ի զօրութեան նորա, օրհնեցէ՛ք
զնաիբազումմեծութեաննորա:

Օրհնեցէ՛ք զնա ի ձայն օրհնութեան, օրհնեցէ՛ք
զնասաղմոսիւքեւօրհնութեամբ:

Օրհնեցէ՛քզնացնծութեամբ,գովեցէ՛քզնաու
րախութեամբ:

Օրհնեցէ՛քզնաիբանսքաղցր,գովեցէ՛քզնաի
բարբառլսելի:

Օրհնեցէ՛քզնաիձայնգոհութեան,ամենա՛յնհո
գիք,օրհնեցէ՛քզՏէր:
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Արդ՝ արձակեա՛ զծառայս քո, Տէ՛ր, ըստ բանի
քումիխաղաղութիւն,զիտեսինաչքիմզփրկու
թիւնքո,զորպատրաստեցերառաջիամենայնժո
ղովրդոց:

Լոյս յայտնեցարհեթանոսացեւփառքժողովր
դեանքումԻսրայելի:

Ձգեցերզձեռնքո,եւփրկեացզիսաջքո,եւՏէր
հատուսցէընդիմ:

Տէ՛ր,ողորմութիւնքոյաւիտեան,զգործսձեռաց
քոցմի՛անտեսառներ:

Տէ՛ր, հա՛ն ի բանտէ զանձն իմ, գոհանամ զա
նուանէքումմէ:

Եւքեզսպասենարդարքմինչեւհատուսցես:
ՄեծացուսցէանձնիմզՏէր,եւցնծասցէհոգիիմ

Աստուծովփրկչաւիմով:
Այցարարիվերայխոնարհութեանաղախնոյիւ

րոյ.այսուհետեւերանիցենինձամենայնազգք:
Արարընդիսմեծամեծսհզօրն,եւսուրբէանուն

նորա:
Ողորմութիւնարարյազգացյազգսերկիւղածաց

իւրոց,արարզզօրութիւնբազկաւիւրով:
Ցրուեացզամբարտաւանսիմտացսրտից,եւքա

կեացզհզօրսյաթոռոց:
Զխոնարհս բարձրացոյց, զկարօտս ելից բարու

թեամբ,եւզմեծատունսարձակեացունայնս:
Պաշտպանեաց Իսրայելի ծառայի իւրոյ, յիշելով

զողորմութիւնիւր:
ՈրպէսխօսեցաւառհարսնմերընդԱբրահամու

եւզաւակինորայաւիտեան:
Տո՛ւրզօրութիւնծառայիքո,կեցո՛զորդիաղախ

նոյքո,եւարա՛առիսնշանբարութեան:
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Տեսցենատելիքիմեւամաչեսցեն.զիդու,Տէ՛ր,
օգնեցերինձեւմխիթարեցերզիս:

ՓառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ:
Այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

ՄԱՂԹԱՆՔ
Անձնիմիձեռսքոէյամենայնժամ,եւիսուրբ

խաչքոյուսացեալեմ,թագաւո՛րերկնաւոր.զբազ
մութիւն սրբոց քոց բարեխօս ունիմ առ քեզ: Որ
երկայնամիտդեսառամենեսեան,մի՛անտեսառներ
զապաւինեալսիքեզ.այլպահեա՛պատուականեւ
սուրբխաչիւքովիխաղաղութեան:

Ք Ա Ր Ո Զ

 (Ա շակ. դաս.) Ա ղաչեսցուքզամենակալնԱստուած,
եւխնդրեսցուքինմանէ,զիառաքեսցէզհրեշտակ
խաղաղութեան,որեկեալպահեսցէզմեզյերկիւղա
կանգիշերիս,իդիւականխռովութենէ՝ամբողջպա
հելովզհոգիեւզմարմինմերմինչեւիկատարումն
ժամանակիամացմերոց:Ամենակա՛լՏէրԱստուած
մեր՝կեցուսցէեւողորմեսցի:

Զհանգիստգիշերիսխաղաղութեամբանցուցանել
հաւատով՝իՏեառնէխնդրեսցուք:Զհրեշտակխա
ղաղութեան պահապան.: Զքաւութիւն եւ զթողու
թիւնյանցանաց.:Զսրբոյխաչինմեծեւկարող.:Եւ
եւս՝ միաբան վասն ճշմարիտ եւ սուրբ.: Զանձինս
մեր եւ զմիմեանս Տեառն.: Ողորմեա՛ց մեզ, Տէր
Աստուածմեր.:
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ԱՂՕԹՔ
(Յաւագերիցուդասէն)

 Տէ՛րԱստուածմեր,դուպահեա՛զմեզխաղաղու
թեամբիգիշերիս յայսմիկեւ յամենայնժամանա
կի:Ընդսուրբերկիւղքոբեւեռեալպահեա՛զմիտս
եւզխորհուրդսմեր:Որպէսզիյամենայնժամքեւ
պահպանեալ լիցուք յորոգայթից թշնամւոյն: Եւ
քեզհանցուքզօրհնութիւնեւզփառսՀօրեւՈրդ
ւոյեւՀոգւոյդՍրբոյ,այժմեւմիշտեւյաւիտեանս
յաւիտենից.ամէն:

 Խա ղա ղու թիւն ա մե նե ցուն:
Աս տու ծոյ եր կիր պա գես ցուք:

Հ րեշտակիխաղաղութեանյա՛նձնարազանձինս
մեր, Տէ՛ր զօրութեանց, որ եկեալ պահեսցէ զմեզ
անխռովս ի տուէ եւ ի գիշերի, յարթնութեան եւ
ի հանգստեան մերում. զի դու ես արարիչ լուսոյ
եւ հաստիչ գիշերի: Եւ այժմ աղաչեմք զքեզ, Տէր
Աստուած մեր, զհանգիստ գիշերիս շնորհեա՛ խա
ղաղութեամբ անցուցանել, եւ հասանիլ ի պաշտօն
առաւօտու յերկրպագութիւն եւ ի փառաբանու
թիւնամենասուրբԵրրորդութեանդ,այժմեւմիշտ
եւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

ՍաղմոսԴ.
(Յաւագերիցուդասէն)

Խաղաղութեամբ յայս եւ ի սոյն ննջեսցուք եւ
զարթիցուք,զիդու, Տէ՛ր,միայնառանձինյուսով
քովբնակեցուցերզմեզ:

Իկարդալիմումլուարինձ,Աստուած,ըստար
դարութեան. ի նեղութենէ ինձ անդորր արարեր.
ողորմեա՛ինձեւլո՛ւրաղօթիցիմոց:
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Որդի՛քմարդկան,մինչեւե՞րբէքխստասիրտք.
ընդէ՞րսիրէքզնանրութիւն,եւխնդրէքզստութիւն:

Ծաներո՛ւք՝ զի սքանչելիս արար Տէր Սրբոյ իւ
րում.եւՏէրլուիցէինձիկարդալիմումառնա:

Բարկանայք եւ մի՛ մեղանչէք. զոր ինչ ասէք ի
սիրտձեր՝յանկողինսձերզղջացարուք:

Մատուցէ՛ք պատարագս արդարութեան եւ յու
սացարո՛ւքիՏէր:

Բազումքասէինթէ՝ո՞ցուցցէմեզզբարութիւն
Տեառն. նշանեցաւ առ մեզ լոյս երեսաց քոց, եւ
ետուրուրախութիւնսրտիցմերոց:

Իպտղոյցորենոյ,գինւոյեւձիթոյիւրեանցլցու
ցերզնոսա:

Խաղաղութեամբ յայս եւ ի սոյն ննջեսցուք եւ
զարթիցուք.զիդու, Տէ՛ր,միայնառանձինյուսով
քովբնակեցուցերզմեզ:

ԱլէլուիաՕրթի:
 Խա ղա ղու թիւն ա մե նե ցուն:

Եւընդհոգւոյդքում:
Երկիւղածութեամբլուարուք:

Սր բոյ ա ւե տա րա նիս  Յի սու սի Ք րիս տո սի, որ ըստ 
Յովհաննու (ԺԲ. 24)

Փառքքեզ,ՏէրԱստուածմեր:
Պռօսխումէ:

ԱսէԱստըւած:

(Յաւագերիցուդասէն)

 Տէրն մեր Յիսուս Քրիստոս ա սէ.
Ա մէնամէնասեմձեզ.եթէոչհատնցորենոյան
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կեալյերկիրմեռանիցի՝ինքնմիայնկայ.ապաեթէ
մեռանիցի՝բազումարդիւնսառնէ:Որսիրէզանձն
իւր՝ արձակէ զնա, եւ որ ատեաց զանձն իւր յաշ
խարհիսյայսմիկ՝իկեանսնյաւիտենականսպահես
ցէզնա:Եթէոքզիսպաշտիցէ,զկինիիմեկեսցէ.եւ
ուրեսնեմ՝անդեւպաշտօնեայնիմեղիցի.եթէոք
զիսպաշտիցէ,պատուեսցէզնաՀայրնիմ:

ՔԱՐՈԶ

 (Ա շակ. դաս.) ՓառքՔեզ,ՏէրԱստուածմեր:

 ՍուրբխաչիւսաղաչեսցուքզՏէր,զիսովաւփր
կեսցէզմեզիմեղաց,եւկեցուսցէշնորհիւողորմու
թեանիւրոյ:ԱմենակալՏէրԱստուածմեր,կեցո՛եւ
ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
(Յաւագերիցուդասէն)

 Պահպանեա՛ զմեզ, Քրիստոս Աստուած մեր,
ընդհովանեաւսուրբեւպատուականխաչիւդքո
ի խաղաղութեան. փրկեա՛ յերեւելի եւ աներեւոյթ
թշնամւոյն: Արժանաւորեա գոհութեամբ փառաւո
րելզքեզընդ ՀօրեւընդՍրբոյ Հոգւոյդայժմեւ
միշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

ՕրհնեալՏէրմերՅիսուսՔրիստոս.ամէն:
Հայրմեր,որյերկինսես.:
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ՄԱՂԹԱՆՔ
Անկանիմք առաջի քոյ , սուրբ Աստուածածին,

եւաղաչեմքզանարատզկոյսդ.բարեխօսեա՛վասն
անձանցմերոց,եւաղաչեա՛զմիածինՈրդիդ՝փրկել
զմեզիփորձութենէեւյամենայնվըտանգիցմերոց:

Որարձակիչդեսկապելոց,պարգեւատո՛ւամե
նեցուն,այսօրհայցմամբծերունւոյն՝արձակեա՛եւ
զիսզբազմամեղսիկապանացմահուիկեանսնյա
ւիտենից.ամէն:

  ՄԱՂԹԱՆՔԶՕՐԱՒՈՐՔԱՐՀԱՒԻՐԱՑ
ԳԻՇԵՐԱՅՆՈՑ

ՍրբոյնԳրիգորիՆարեկացւոյասացեալ.

ԲանԺԲ.
(Յաւագերիցուդասէն)

Ընկա՛լ քաղցրութեամբ, Տէր Աստուած հզօր,
զդառնացողիսզաղաչանս.մատի՛րգթութեամբառ
պատկառեալս դիմօք. փարատեա՛, ամենապարգեւ,
զամօթական տխրութիւնս. բա՛րձ յինէն, ողորմա՛ծ,
զանբերելիծանրութիւնս.անջրպետեա՛,հնարաւո՛ր,
զմահացու կրթութիւնս. աւարեա՛, միշտ յաղթող,
զխաբողին հաճութիւնս. բացադրեա՛, վերնային,
զմոլելոյն մառախուղ. կնքեա՛, կեցուցիչ, զկորուս
չինընթացմունս.ցրուեա՛,ծածկատես,զըմբռնողին
չար գտմունս. խորտակեա՛, անքննին, զմարտողին
դիմեցմունս: Տեառնագրեա՛ քո անուամբդ զլուս
անացոյց երդ յարկիս. պարփակեա՛ քո ձեռամբդ
զառաստաղ տաճարիս. գծագրեա՛ քո արեամբդ
զմուտսեմոցսենեկիս.կերպացո՛զքոնշանդիհետս
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ելիցմաղթողիս.ամրացո՛քոաջովդզհանգստեանս
խշտի. մաքրեսցե՛ս ի հաղբից զծածկարան անկող
նոյս. պահեսցե՛ս քո կամօքդ զտառապեալ անձն
ոգւոյս.անխարդա՛խարասցեսզքոշնորհեալշունչ
մարմնոյս.կացուսցե՛սշրջափակզպարզօրուդերկ
նայնոյ. կարգեսցե՛ս ի դիմի ընդդէմ դիւացն դա
սու:Տո՛ւրհանգիստբերկրութեանմահահանգոյնս
նիրհմանիխորութեանգիշերիս,բարեխօսութեամբ
հայցուածոցսրբուհւոյԱստուածածնիդեւամենայն
ընտրելոց:Ամփոփեալպարուրեա՛զպատուհանտե
սութեանցզգայարանացսիմաստից՝անզարհուրելի
զետեղմամբ ի ծփական խռովութեանց, կենցաղա
կան զբաղմանց, անրջական երազոց, խօլականաց
ցնորից՝յիշատակաւքոյուսոյդանվնասելիպաշտ
պանեալ: Եւ սթափեալ վերստին ի ննջմանէ ծան
րութեան,ամենազգաստարթնութեամբ,հոգենորոգ
զուարթութեամբ ի քեզ արձանացեալ, զայս ձայն
մաղթանաց բուրմամբ հաւատոց Քեզ, ամենօրհ
նեալթագաւորփառացանճառից,փառաբանողաց
երկնագումարխմբիցերգակցեալ՝յերկինսառաքել:
Զիդուփառաւորեալեսյամենայնարարածոցյա
ւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

ՄԱՂԹԱՆՔԻԴԻՒԱՑՊԱՀՊԱՆՈՒԹԵԱՆ
ՆորինսրբոյնԳրիգորի

ԲանՂԴ.
Աստուած յաւիտենական, բարերար եւ ամենա

կալ.ստեղծիչլուսոյեւյօրինիչգիշերոյ.Կեանք՝ի
մահուեւլոյս՝իխաւարի.յոյսակնունողացեւեր
կայնամտութիւնտարակուսելոց, որամենարուեստ
իմաստութեամբ քո դարձուցանես յայգ ստուերս
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մահու: Աննուազ ծագումն եւ անմուտ արեգակն,
քանզիոչզօրէծածկելզփառստէրութեանքոյխա
ւարգիշերոյ,որումկրկնիծունրերկրպագութեան
ամենայն եղելոց՝ երկնաւորաց եւ երկրաւորաց եւ
սանդարամետականաց: Որ լսես զհեծութիւն կա
պելոց եւ հայիս յաղօթս խոնարհաց եւ ընդունիս
զխնդրուածսնոցա,Աստուածիմեւթագաւորիմ,
կեանքիմեւապաւէնիմ.յոյսիմեւվստահութիւն
իմ,ՅիսուսՔրիստոս՝Աստուածդամենայնի:Սուրբդ
հանգուցեալիհոգիսսրբոց,մխիթարութիւնվշտաց
եւքարաւանմեղուցելոց,որգիտեսզամենայնյա
ռաջ, քան զլինել նոցա. առաքեա՛ զպահպանողա
կան զօրութիւն աջոյ քոյ եւ փրկեա՛ զիս յերկիւ
ղէ գիշերի եւ ի դիւէ չարէ, որպէս զի զյիշատակ
սոսկալիեւսուրբքոանուանդ,միշտհամբուրեալ
շրթամբքհոգւոյըղձութեանշնչոյ՝կեցիցպահպա
նեալընդայնոսիկ՝որկարդանզքեզիբոլորսրտէ:
Եւիդրոշմէխաչիքոյոյնշանիդ,զորաստուածա
յինարեամբքոներկեալնորոգեցերեւինոյնշնորհ
որդեգրութեան զմեզ մկրտեցեր եւ ի փառս պատ
կերիքոնկարեալյօրինեցեր.այսուպարգեւօքաս
տուածականօք՝ամաչեսցէ՛սատանայ,քակտեսցի՛ն
մեքենայքն, բարձցի՛ն որոգայթքն, պարտեսցի՛ն
մարտուցեալքն, պակասեսցի՛ն զէնքն սայրասուրք,
մերժեսցի՛ մէգն, փարատեսցի՛ խաւարն, մեկնես
ցի՛մառախուղն:Բազուկքոհովանասցիեւաջքո
կնքեսցէ,վասնզիգթածեսեւողորմած,եւանուն
քոկոչեցեալէիվերայծառայիցքոց:Եւքեզընդ
Հօր՝Հոգւովդսրբով,փա՜ռքեւիշխանութի՜ւնյաւի
տեանսյաւիտենից.ամէն:
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ԱՂՕԹՔԶՕՐԱՒՈՐ
ՆորինսրբոյնԳրիգորի

ԲանԽԱ.
Որդի Աստուծոյ կենդանւոյ օրհնեալ յամենայ

նի,Հօրդահաւորիանքննինծնունդ,որտկարանայ
առիքէնեւոչինչ:Որիծագելանստուերնշու
լիցողորմութեանքոփառաց՝հալինմեղք,հալածին
դևք, ջնջին յանցանք, խզին կապանք, խորտակին
շղթայք, կենդանածնին մահացեալք, բշժկին հա
րուածք,ողջանանվէրք,բառնինապականութիւնք,
տեղի տան տխրութիւնք, նահանջին հեծութիւնք,
փախնուխաւարն,մեկնիմէգն,մերժիմառախուղն,
փարատի մռայլն, սպառի աղջամուղջն, վերանայ
մութն,գնայգիշերն,տարագրիտագնապն,չքանան
չարիքն,հալածինյուսահատութիւնքն,եւթագաւո
րէձեռնքոամենակար՝քաւիչդամենայնի:Որոչ
եկիր կորուսանել զմարդկան ոգիս, այլ կեցուցա
նել.թո՛ղինձզանթիւչարիսնիմբազումողորմու
թեամբդ,զիդումիայնեսյերկնիանճառեւյերկրի
անզննին, ի տարր գոյի եւ յեզրս ծագաց աշխար
հի: Սկիզբն ամենայնի եւ յամենայնի ամենայնիւ
լրմամբ,օրհնեալիբարձունս.ԵւքեզընդՀօրեւ
ՀոգւոյդՍրբոյփա՜ռքյաւիտեանս.ամէն:
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ԱՂԵՐՍԱՌՏԻՐԱՄԱՅՐՍ.ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆՆ
ՆորինսրբոյնԳրիգորի

ԲանՁ
Եւարդ,իվերայայսքանեացյուսահատութեանց
Եւահարկուսրտաբեկութեանց,
Պակուցանողականսաստկութեանցաստուածային

բարկութեանց,
Տագնապեալոգւովթախծութեանիսպառ,
Աղաչեմզքեզ,սուրբԱստուածածին,
Հրեշտակիմարդկանէ,մարմնատեսիլքերովբէ,

երկնաւորարքայուհի,
Անխառնիբրևզօդ,մաքուրորպէսլոյս,
Անշաղախ՝ըստնմանութեանպատկերիարուսեկին

բարձրութեան,
Գերազանց,քանզբնակութիւնանկոխելին

սրբութեանց,
Երանաւորխոստմաննտեղի,եդեմշնչական,
Ծառկենացնանմահից՝բոցեղէնսրովն

պարունակեալ,
ԻբարձրեալնՀօրէզօրացեալեւհովանացեալ,
ՀանգստեամբՀոգւոյնհանդերձեալեւ

մաքրագործեալ,
ԲնակութեամբՈրդւոյնյարդարեալեւ

տաղաւարեալ,
Միածինն՝Հօրեւքեզ՝անդրանիկ,
Որդիքո՝ծննդեամբեւՏէր՝արարչութեամբ,
Ընդանաղտմաքրութեանդ՝եւանբիծբարի,
Ընդանարատսրբութեանդ՝եւխնամակալ

բարեխօս:
Ընկա՛լզմաղթանսայսրաղերսանացքում

դաւանողիս
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Եւմատոընծայեա՛՝ընդսմինխառնեալ
Զբաննիմնախնիմեծիդներբողիիքոյդ

պաղատանս:
Հիւսեամիացո՛զմեղուցելոյսդառնհեծութիւն
Ընդքումդերջանիկեւխնկաւորեալհայցուածոց,
Տունկդկենացպտղոյնօրհնութեան,
Զիիքէնմիշտօգնեալեւբարեգործեալ
Եւիմաքրականքոծնելութիւնդապաւինեալեւ

լուսաւորեալ՝
ԿեցիցՔրիստոսի՝ՈրդւոյքոյեւՏեառն:
Օժանդակեա՛թեւոցդաղօթիւք,
Խոստովանեալմայրդկենդանեաց,
Եւելիցնիմյերկրէսհովտէ
Առանցլլկանացհետեւելիկեանսօթեւանացդ

պատրաստութեան,
Զիթեթեւասցիկատարածնիմինձ՝ծանրացելոյս

անօրէնութեամբ:
Արասցե՛ստօնինձբերկրութեանզօրնիմ

տագնապի,
ՈղջացուցիչերկանցնԵւայի:
Բարեխօսեա՛,խնդրեա՛,աղաչեա՛,
Զիըստանճառելիմաքրութեանդ՝
Եւահազբանիդհաւատամզընդունելութիւն:
Արտասուօքօգնեա՛վտանգեցելոյս,գովեալդի

կանայս,
Ծո՛ւնրխոնարհեցոառիմհաշտութիւն,ծնողդ

Աստուծոյ,
Ընդիմումթշուառիսհոգա՛,խորանբարձրելոյդ,
Ձե՛ռնտուրանկելոյս,տաճարերկնային:
Փառաւորեա՛զՈրդիդքոիքեզ՝
Աստուածօրէնինձհրաշագործելքաւութիւնեւ

ողորմութիւն,
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ԱղախինԱստուծոյեւմայր:
Բարձրասցի՛պատիւքոինեւ,
Եւցուցցի՛փրկութիւնիմքեւ.
Եթէզիսգտցես,տիրամայր,
Թէինձողորմեսցիս,սրբուհի,
Թէզկորուսեալսշահեսցիս,անարատ,
Թէզհարթուցեալսյանձնանձեսցես,երջանիկ,
Թէզամաչեցեալսյառաջմատուսցես,բարեշնորհ,
Թէյուսահատելոյսինձմիջնորդեսցես,մեծարեալդ

Աստուծոյ,
Թէյիսցուցցեսզգթածութիւն,լուծիչդանիծից,
Թէզծփեալսհաստատեսցես,հանգիստ,
Թէիխռովութեանցսյուզմանցփոխեսցեսզիս,

խաղարար,
Թէվրիպելոյսինձհնարաւորեսցես,գովեալ,
Թէվասնիմմտցեսիհանդէս,մահունահանջիչ,
Թէդառնութիւնսիմանուշեսցես,քաղցրութիւն,
Թէզբաժանմաննիմխտրոցքակտեսցես,

հաշտութիւն,
Թէզանմաքրութիւնսիմբարձցես,եղծման

ընդոտնիչ,
Թէզմատնեալսմահուփրկեսցես,կենդանիլոյս,
Թէզլացեալսձայնհատցես,բերկրութիւն,
Թէզխորտակեալսկազդուրեսցես,դեղկենաց,
Թէիկործանեալսյիսակնարկեսցես,հոգելից,
Թէողորմութեամբինձպատահեսցես,կտակ

նուիրեալ,
Օրհնեալդմիայնիշրթունսանբիծսլեզուաց

երջանկաց:
Ահակաթիլմիկաթինքումդկուսութեան,
Յանձնիմանձրեւեալ,կենացինձզօրէ,
ՄայրդբարձրելոյՏեառնՅիսուսի՝
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Արարչիներկնիեւբնաւիներկրի,
Զորանճառապէսծնարբովանդակմարմնովնեւ

համայնաստուածութեամբն,
ՈրփառաւորեալնէընդՀօրեւՀոգւոյնՍրբոյ՝
Էութեամբեւանքննութեամբմերոյին

բնութեամբսմիացելով,
Ամենայնեւյամենայնում,միյԵրրորդութենէն:
Նմափա՜ռքյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

ԱՂՕԹՔԻՒՐԱՔԱՆՉԻՒՐԱՆՁԻՆ
ՀԱՒԱՏԱՑԵԼՈՑԻՔՐԻՍՏՈՍ

ԶորարարեալէսրբոյՏեառնՆերսիսի 
Հայոցկաթողիկոսի

(Յաւագերիցուդասէն)

 Հաւատովխոստովանիմեւերկիրպագանեմքեզ,
ՀայրեւՈրդիեւսուրբՀոգի,անեղեւանմահբնու
թիւն,արարիչհրեշտակացեւմարդկանեւամենայն
եղելոց.եւողորմեա՛քոարարածոցեւինձ՝բազմա
մեղիս:

Հաւատովխոստովանիմեւերկիրպագանեմ,քեզ,
անբաժանելիլոյս,միասնականսուրբԵրրորդութիւն
եւմիԱստուածութիւն,արարիչլուսոյեւհալածիչ
խաւարի.հալածեա՛իհոգւոյիմմէզխաւարմեղաց
եւանգիտութեան.եւլուսաւորեա՛զմիտսիմիժա
մուսյայսմիկ՝աղօթելքեզիհաճոյսեւընդունիլի
քէնզխնդրուածսիմ.եւողորմեա՛քոարարածոցեւ
ինձ՝բազմամեղիս:
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 Հայրերկնաւոր,Աստուածճշմարիտ,որառաքե
ցերզՈրդիդքոսիրելիիխնդիրմոլորեալոչխարին.
մեղայյերկինսեւառաջիքո.ընկա՛լզիսորպէսզա
նառակորդինեւզգեցո՛ինձզպատմուճաննզառա
ջին՝զորմերկեցայմեղօք.եւողորմեա՛քոարարա
ծոցեւինձ՝բազմամեղիս:

ՈրդիԱստուծոյԱստուածճշմարիտ,որխոնար
հեցարիհայրականծոցոյեւառերմարմինիսրբոյ
կուսէնՄարիամայվասնմերոյփրկութեան,խաչե
ցար,թաղեցարեւյարեարիմեռելոց,եւհամբար
ձարփառօքառՀայր.մեղայյերկինսեւառաջիքո,
յիշեա՛զիսորպէսզաւազակն,յորժամգասարքա
յութեամբքով.եւողորմեա՛քոարարածոցեւինձ՝
բազմամեղիս:

 ՀոգիԱստուծոյ՝Աստուածճշմարիտ,որիջերի
Յորդանանեւիվերնատունն,եւլուսաւորեցերզիս
մկրտութեամբսուրբաւազանին՝մեղայյերկինսեւ
առաջի քո. մաքրեա՛ զիս վերստին աստուածային
հրով քո՝ որպէս հրեղէն լեզուօք զառաքեալսն. եւ
ողորմեա՛քոարարածոցեւինձ՝բազմամեղիս:

Ա նեղբնութիւն,մեղայքեզմտօքիմովք.հոգւով
եւ մարմնով իմով. մի՛ յիշեր զմեղս իմ զառաջինս
վասնանուանդքումսրբոյ.եւողորմեա՛քոարա
րածոցեւինձ՝բազմամեղիս:

 Տեսողամենայնի,մեղայքեզ,խորհրդով,բանիւ
եւ գործով. ջնջեա՛ զձեռագիր յանցանաց իմոց եւ
գրեա՛զանունիմիդպրութեանկենաց.եւողորմեա՛
քոարարածոցեւինձ՝բազմամեղիս:
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Քննողգաղտնեաց,մեղայքեզկամաւեւակա
մայ,գիտութեամբեւանգիտութեամբ.թողութի՛ւն
շընորհեամեղաւորիս.զիիծննդենէսուրբաւազա
նինմինչեւցայսօրմեղուցեալեմառաջիաստուա
ծութեանդքոզգայարանօքիմովք,եւամենայնան
դամօք մարմնոյս. եւ ողորմեա՛ քո արարածոց եւ
ինձ՝բազմամեղիս:

Ա մենախնամ Տէր, դի՛ր պահապան աչաց իմոց
զերկիւղքոսուրբո՛չեւսհայիլյայրատ,եւական
ջացիմոց՝ո՛չախորժելլսելզբանսչարութեան.եւ
բերանոյիմոյ՝ո՛չխօսելզստութիւն,եւսրտիիմոյ՝
ո՛չխորհելզչարութիւն,եւձեռացիմոց՝ո՛չգործել
զանիրաւութիւն,եւոտիցիմոց՝ո՛չգնալիճանա
պարհսանօրէնութեան,այլուղղեա՛զշարժումնսո
ցալինելմիշտըստպատուիրանացքոցյամենայնի.
եւողորմեա՛քոարարածոցեւինձ՝բազմամեղիս:

 Հուր կենդանի Քրիստոս, զհուր սիրոյ քո, զոր
արկեր յերկիր, բորբոքեա՛ յանձն իմ, զի այրեսցէ
զաղտհոգւոյիմոյ,եւսրբեսցէզխիղճմտացիմոց,
եւմաքրեսցէզմեղսմարմնոյիմոյ,եւվառեսցէզլոյս
գիտութեանքոիսրտիիմում.եւողորմեա՛քոարա
րածոցեւինձ՝բազմամեղիս:

Ի մաստութիւն Հօր Յիսուս, տո՛ւր ինձ զիմաս
տութիւն՝զբարիսխորհելեւխօսելեւգործելառա
ջիքոյամենայնժամ.իչարխորհրդոց,իբանիցեւ
իգործոցփրկեա՛զիս.եւողորմեա՛քոարարածոց
եւինձ՝բազմամեղիս:

30  ԺԱՄԱԳԻՐՔ 2016
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 ԿամեցողբարեացՏէրկամարար,մի՛թողուրզիս
իկամսանձինիմոյգնալ,այլառաջնորդեա՛ինձլի
նելմիշտըստկամացքոցբարեսիրաց.եւողորմեա՛
քոարարածոցեւինձ՝բազմամեղիս:

Արքայերկնաւոր,տո՛ւրինձզարքայութիւնքո,
զորխոստացարսիրելեացքոց,եւզօրացո՛զսիրտիմ
ատելզմեղսեւսիրելզքեզմիայն,եւառնելզկամս
քո.եւողորմեա՛քոարարածոցեւինձ՝բազմամեղիս:

Խ նամո՛ղարարածող,պահեա՛նշանաւխաչիքո
զհոգիեւզմարմինիմ՝իպատրանացմեղաց,իփոր
ձութեանցդիւաց,եւիմարդոցանիրաւաց,եւյա
մենայնվտանգիցհոգւոյեւմարմնոյ.եւողորմեա՛
քոարարածոցեւինձ՝բազմամեղիս:

 ՊահապանամենայնիՔրիստոս,աջքոհովանի՛
լիցի ի վերայ իմ ի տուէ եւ ի գիշերի. ի նստիլ ի
տան,իգնալիճանապարհ,իննջելեւիյառնել,զի
մի՛երբէքսասանեցայց.եւողորմեա՛քոարարածոց
եւինձ՝բազմամեղիս:

Աստուա՛ծիմ,որբանասզձեռնքո,եւլնուսզա
մենայնարարածսողորմութեամբքով.քե՛զյանձն
առնեմ զանձն իմ. դո՛ւ հոգա եւ պատրաստեա
զպէտսհոգւոյեւմարմնոյիմոյյայսմհետէմինչեւ
յաւիտեան,եւողորմեա՛քոարարածոցեւինձ՝բազ
մամեղիս:

 Դարձուցի՛չմոլորելոց,դարձո՛զիսիչարսովո
րութեանցիմոցիբարիսովորութիւն,եւբեւեռեա՛
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իհոգիիմզսոսկալիօրմահուն,եւզերկիւղգեհե
նոյն,եւզսէրարքայութեանն,զիզղջացայցիմե
ղացեւգործեցիցզարդարութիւն,եւողորմեա՛քո
արարածոցեւինձ՝բազմամեղիս:

Աղբիւրանմահութեան.աղբերացո՛իսրտէիմմէ
զարտասուսապաշխարութեանորպէսպոռնկին,զի
լուացից զմեղս անձին իմոյ՝ յառաջ քան զելանելն
իմյաշխարհէս.եւողորմեա՛քոարարածոցեւինձ՝
բազմամեղիս:

Պարգեւիչ ողորմութեան, պարգեւեա՛ ինձ ուղ
ղափառհաւատով,եւբարիգործովեւսուրբմարմ
նոյեւարեանքոհաղորդութեամբգալառքեզ.եւ
ողորմեա՛քոարարածոցեւինձ՝բազմամեղիս:

 ԲարերարՏէր,հրեշտակիբարւոյ յանձնարաս
ցես զիս՝ քաղցրութեամբ աւանդել զհոգի իմ, եւ
անխռովանցուցանելընդչարութիւնայսոցն՝որեն
իներքոյերկնից.եւողորմեա՛քոարարածոցեւինձ՝
բազմամեղիս:

Լոյս ճշմարիտ Քրիստոս, արժանաւորեա՛ զհո
գիիմուրախութեամբտեսանելզլոյսփառացքոց
իկոչմանաւուրն,եւհանգչելյուսովբարեացյօ
թեանսարդարոցմինչեւյօրմեծիգալստեանքո.եւ
ողորմեա՛քոարարածոցեւինձ՝բազմամեղիս:

 Դատաւորարդար,յորժամգասփառօքՀօրդա
տել զկենդանիս եւ զմեռեալս, մի՛ մտաներ ի դա
տաստան ընդ ծառայի քում, այլ փրկեա՛ զիս ի
յաւիտենական հրոյն եւ լսելի՛ արա ինձ զերանա
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ւէտկոչումնարդարոց՝յերկնիցարքայութիւնդ.եւ
ողորմեա՛քոարարածոցեւինձ՝բազմամեղիս:

Ամենողո՛րմ Տէր, ողորմեա՛ ամենայն հաւատա
ցելոցիքեզ՝իմոցեւօտարաց,ծանօթիցեւանծա
նօթից,կենդանեացեւմեռելոց.շնորհեա՛եւթշնա
մեացիմոցեւատելեացզթողութիւն,որառիսյան
ցանացն,եւդարձո՛զնոսաիչարեացն,զորունին
վասնիմ,զիողորմութեանքումարժանիեղիցին.եւ
ողորմեա՛քոարարածոցեւինձ՝բազմամեղիս:

 ՓառաւորեալՏէր,ընկա՛լզաղաչանսծառայիքո
եւկատարեա՛իբարիզխնդրուածսիմ,բարեխօսու
թեամբ սրբուհւոյ Աստուածածնին, եւ Յովհաննու
Մկրտչին,եւսրբոյնՍտեփանոսինախավկային,եւ
սրբոյնԳրիգորիմերոյԼուսաւորչին,եւսրբոցառա
քելոց, մարգարէից, վարդապետաց, մարտիրոսաց,
հայրապետաց,ճգնաւորաց,կուսանաց,եւամենայն
սրբոց քոց երկնաւորաց եւ երկրաւորաց: Եւ քեզ
փառքեւերկրպագութիւնանբաժանելիսուրբԵր
րորդութեանդ,յաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

ՄԱՂԹԱՆՔ
 Վասն սրբուհւոյ Աստուածածնին բարեխօսու

թեանն,ընկա՛լզաղաչանսմերեւկեցո՛զմեզ:

ՔԱՐՈԶ

 (Ա շակ. դաս.)  ՍուրբզԱստուածածիննեւզամենայն
սուրբսբարեխօսարասցուքառՀայրիյերկինս,զի
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կամեցեալողորմեսցիեւգթացեալկեցուսցէզարա
րածսիւր:ԱմենակալՏէրԱստուածմեր,կեցո՛եւ
ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
(Յաւագերիցուդասէն)

Ընկա՛լ, Տէր, զաղաչանս մեր բարեխօսութեամբ
սուրբ Աստուածածնին՝ անարատ ծնողի միածնի
Որդւոյքո, եւաղաչանօքամենայնսրբոցքոց, եւ
որոցայսօրէյիշատակկամ աւուրսշնորհիւ:Լո՛ւր
մեզ, Տէր, եւ ողորմեա՛, ներեա՛, քաւեա՛ եւ թո՛ղ
զմեղս մեր: Արժանաւորեա գոհութեամբ փառաւո
րելզքեզընդՈրդւոյեւընդՍրբոյՀոգւոյդ.այժմեւ
միշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

ՕրհնեալՏէրմերՅիսուսՔրիստոս.ամէն:
Հայրմերորյերկինսես.:

ՄԱՂԹԱՆՔ
Զհանգստեանաղօթսեւզաղաչանսընկա՛լ,մար

դասէ՛րԱստուած,իհաճոյսբարերարկամացքոց.
մեր մեղաց եւ բազում յանցանացն թողութի՛ւն
շնորհեա.եւքեզփա՜ռքյաւիտեանս.ամէն:

ԱՂՕԹՔ
(Յաւագերիցուդասէն)

 Փա՜ռքքեզ,ՏէրԱստուածմեր,որպարգեւեցեր
զօրս զայս բարեաւ եւ խաղաղութեամբ անցուցա
նել:
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Մարդասէր Աստուած, զառաջակայ գիշերս, որ
իվերայմերգալոցէ,իմեղացփրկեա՛,իչարեաց
ազատեա՛եւիգործսբարիսառաջնորդեա՛:

Առաւօտու օրհնութեանցն եւ փառաբանու
թեանցն արժանի՛ արա զամենայն հաւատացեալս
անուանդքումսրբոյեւպահեա՛իխաղաղութեան:

Տէր Աստուած մեր, տո՛ւր զքո խաղաղութիւնդ
ամենայնաշխարհի.բա՛րձզցասումնեւզպատու
հանսիյարարածոցս:

Ողորմեա՛հարցեւեղբարցմերոց, կենդանեաց
եւհանգուցելոց:

Ողորմեա՛ զեկեղեցի շինողաց, երախտաւորաց,
պտղատուից, սպասաւորաց եւ այնոցիկ, որք ընդ
հովանեաւսրբոյտաճարիսենհանգուցեալ:

ՏէրԱստուած,օգնեա՛թագաւորացքրիստոնէից
եւ իշխանացն բարեպաշտից, զօրաց եւ զաւակաց
նոցին՝պահելովիխաղաղութեան:

ՏէրԱստուածմեր,պահեա՛զառաջնորդսեւզեղ
բայրութիւնսմերամբողջեւանխռովիկամսողոր
մութեանքոյ:

Նշանաւսուրբեւպատուականխաչիւքոյ՝հա
լածեա՛զերեւելիեւզաներեւոյթթշնամինիսահմա
նացմերոցեւիբնակութենէսմերմէ:Փրկեա՛զմեզ
ի հրոյն յաւիտենից: Եւ քեզ փա՜ռք յաւիտեանս.
ամէն:

Օրհնեա՛լք եղերուք ի շնորհաց սուրբ Հոգւոյն.
երթա՛յք,հանգերո՛ւքխաղաղութեամբ,եւՏէրեղի
ցիընդձեզընդամենեսեանդ.ամէն:
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Խ Ր Ա Տ
Սարկաւագութեանեւդպրութեանզարարողութենէ

պատարագին

Առ նու քա հա նայն զեր կու սար կա ւա գունս եւ մտա նէ ի 
սրբա տունն, եւ ա սեն  Սաղ մոս:

Ալէլուիա,ալէլուիա:

Կ ցորդք Ք. Քահանայքքոզգեցցինզարդարու
թիւն.եւսուրբքքոցնծալովցնծասցեն:

 Փոխ. Ս.  Յիշեա՛ՏէրզԴաւիթ,եւզամենայնհե
զութիւննորա:( Սաղմ. Գլ. ՃԼԱ. լման ա սա):

Խնդրեսցո՛ւք հաւատով միաբանութեամբ ի
Տեառնէ՝զիզողորմութիւնզշնորհսնիւրարասցէի
վերայմեր.Տէրնամենակալկեցուսցէեւողորմեսցի:

Ողորմեա՛ցմեզՏէրԱստուածմեր՝ըստ:

Եւ ա սէ քա հա նայն եր կո տա սան  Տէ՛ր, ո ղոր մեա՛. եւ ա պա 
զա ղօթքն: Եւ սար կա ւագն առ նու զսա ղա ւարտն եւ ա սէ:

ԵւեւսխաղաղութեանզՏէրաղաչեսցուք:

ՕրհնութիւնեւփառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգ
ւոյնՍրբոյ.այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտե
նից.ամէն:

( Տե՛ս զմա ցեալսն ի Խորհր դա տետ րի):
 Սոյն պէս եւ շապ կին ա սէ եւ ու րա րին եւ գօտ ւոյն եւ բազ

պա նին եւ շուր ջա ռին:
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Ա Ր Ա Ր Ո Ղ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն
ՍՐԲՈՅ ՊԱՏԱՐԱԳԻ

 Շա րա կան հան դեր ձի յոր ժամ զգե նու պա տա րա գիչն

 Խորհուրդխորինանհաս,անսկիզբն,որզարդա
րեցեր զվերին պետութիւնդ, ի յառագաստ անմա
տոյցլուսոյն.գերապանծփառօքզդասսհրեղինաց:
ԱնճառահրաշզօրութեամբստեղծերզԱդամպատ
կերտիրական,եւնազելիփառօքզգեստաւորեցեր,
իդրախտնԱդենիտեղիբերկրանաց:

Չարչարանօք Քո Սուրբ Միածնիդ նորոգեցան
արարածք ամենայն. եւ վերստին մարդն անմահա
ցաւ,զարդարեալիզգեստանկողոպտելի:Անձրե
ւածին բաժակ հրահոսան, որ հեղեր յառաքեալսն
իսուրբվերնատանն.հեղեւիմեզ, Հոգիդ Սուրբ
Աստուած,ընդպատմուճանինզՔոզիմաստութիւն:
Տան Քում վայելէ սրբութիւն, որ զգեցար զվայել
չութիւն. սրբութիւն փառաց ընդ մէջ Քո ածեալ.
պատեա՛զմէջսմերճըշմարտութեամբ:Որզարդար
չագործ բազուկս Քո տարածեցեր ընդդէմ աստե
ղաց. հաստատեա՛ զբազուկս մեր կարողութեամբ:
Համբարձմամբ ձեռաց առ Քեզ միջնորդիլ: Ւիւս
մամբ թագ ի գլուծ պատեսցես զմիտս եւ զգայա
րանըս.խաչանիշուրարմամբըստԱհարովնի,ծաղ
կեալ յոսկեթել ի զարդ խորանին: Րամից բոլորից
տիրապէսաստուածպետական.նափորտապատսի
րով զմեզ ըզգեստաւորեցեր Քում սուրբ խորհըր
դոյդլինելսպասաւոր:

Թագաւորերկնաւորզեկեղեցիքոանշարժպա
հեա.եւզերկըրպագուսանուանդՔումպահեա՛ի
խաղաղութեան:
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 Յա սիլն զշա րա կանս քա հա նայն լու ա նա լով զձեռս ա սէ.

 Քահ.  Լուացիցսրբութեամբըզձեռսիմ,եւշուրջ
եղէցզսեղանովքով,Տէ՛ր:

 Սարկ.  Դա՛տարաինձ,Տէ՛ր,զիեսյամբծութեան
իմումգնացի.իՏէրյուսացայ՝զիմի՛եղէցհիւանդ:

Փորձեա՛զիս,Տէր,եւքննեա՛զիս.փորձեա՛զերի
կամունսիմեւզսիրտիմ:

ՈղորմութիւնՔո,Տէր,առաջիաչացիմոց,եւհա
ճոյեղէցճըշմարտութեանՔում:

Ոչնստայցեսյաթոռսնանրաց,եւընդանօրէնս
եսո՛չմտից:

Ատեցիեսզժողովսչարաց,եւընդամբարիշտսեւ
ո՛չնստայց:

Լուացից սրբութեամբ զձեռս իմ, եւ շուրջ եղէց
զսեղանովքով,Տէ՛ր:

ԼսելինձզձայնօրհնութեանՔո,եւպատմելզա
մենայնսքանչելիսՔո:

Տէ՛ր, սիրեցի զվայելչութիւն տան Քո, եւ տեղի
յարկիփառացքոց:

Մի՛կորուսաներընդամբարիշտըսզանձնիմ,եւ
մի՛ընդարսարիւնահեղսզկեանսիմ:

Որոց ձեռք իւրեանց յանօրէնութեան են, եւ աջ
նոցալիէկաշառօք:

Ես յանբծութեան իմում գնացի, փրկեա՛ զիս,
Տէ՛ր,եւողորմեա՛ինձ:

Ոտն իմ կացցէ յուղղութեան. յեկեղեցիս մեծս
օրհնեցիցզՔեզ:

ՓառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ:

Այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:
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 Քահ. ԵւվասնսրբուհւոյԱստուածածնին:
 Սարկ. քրզ.  Սուրբ զԱստուածածինն եւ զամենայն

սուրբսբարեխօսարասցո՛ւքառՀայրիյերկինս,զի
կամեցեալողորմեսցիեւգթացեալկեցուսցէզարա
րածսիւր.ամենակալՏէր:

 Քահ. Ընկա՛լ,Տէ՛ր,զաղաչանսմերբարեխօս.:
Եւ ա պա ա սէ.  ԽոստովանիմառաջիԱստուծոյ:
Եւ մեր ձա կայ քա հա նայն ա սէ.Ողորմեսցիքեզ:
Եւ ինքն ա սէ. Ազատեսցէեւզձեզմարդասէր:
Դպր.  Յիշեսջի՛րեւզմեզառաջիանմահԳառինն

Աստուծոյ:
 Քահ.  Յիշեա՛լլիջիքառաջիանմահԳառիննԱս

տուծոյ:
 Փոխ. Աղաղակեցէ՛քառՏէր,ամենայներկիր,ծա

ռայեցէք:( Տե՛ս յե րես 260):
 Քրզ. ՍուրբեկեղեցաւսաղաչեսցուքզՏէր,զիսո

վաւփրկեսցէզմեզիմեղացեւկեցուսցէ շնորհիւ
ողորմութեանիւրոյ:ԱմենակալՏէրԱստուածմեր,
կեցո՛եւողորմեա՛:

 Քահ. Իմէջտաճարիսեւառաջիաստուածընկալ:
 Քահ. Մտից առաջի սեղանոյ Աստուծոյ առ Աս

տուած,որուրախառնէզմանկութիւնիմ:
 Սարկ.  Դա՛տ արա ինձ, Աստուած եւ իրա՛ւ արա

ինձդատաստանիիմում:
Յազգէ՝որո՛չէսուրբ,իմարդոյմեղաւորէնեն

գաւորէփրկեա՛զիս:
Դու,Աստուած,հզօրիմես.ընդէ՞րմոռացարզիս,

ընդէ՞րտըրտումգնամեսինեղելթշնամւոյիմոյ:
Առաքեա՛, Տէ՛ր, զլոյս Քո եւ զճըշմարտութիւն

Քո,զիառաջնորդեսցենինձեւհանցենզիսիլեառն
սուրբՔոեւիյարկսՔո:
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ՄտիցառաջիսեղանոյԱստուծոյառԱստուած,
որուրախառնէզմանկութիւնիմ:

Խոստովան եղէց քեզ օրհնութեամբ, Աստուած,
Աստուածիմ:

Արդ, ընդէ՞ր տրտում ես անձն իմ, կամ ընդէ՞ր
խռովես զիս. յուսա՛ առ Աստուած, խոստովանեա՛
նմա,փրկիչերեսացիմոցԱստուածէ:

ՓառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ:

 Սարկ. Օրհնեսցո՛ւքզամենակալնԱստուած,զՀայր
ՏեառնմերոյՅիսուսիՔրիստոսի,որարժանիարար
զմեզ կալ ի տեղւոջ փառաբանութեան եւ երգել
զերգսհոգեւորս:ԱմենակալՏէրԱստուածմերկե
ցո՛եւողորմեա՛:

 Քահ. Իյարկիսրբութեանեւտեղւոջս:

Եւ ա պա ձգեն զվա րա գոյրն. եւ դպիրքն ե ղա նա կեն  
մե ղե դի ըստ պատ շա ճի ա ւուր:

Ա ւետ.  Բարբառ աւետեաց ձայնիւ. կրկնէ: Գաբ
րիէլգոչէրսըրբուհւոյն:Առքեզառաքիմմաքուր.
կրկնէ.պատրաստեալտեղիտէրունւոյն:

Ծնն.  Նոր ծաղիկ այսօր բղխէ, յարմատոյն Յես
սեայ:ԵւՈրդիԴաւթիծնանիզՈրդինԱստուծոյ:

 Տեառն. Ք րիստոսփառացթագաւորն,այսօրեկեալ
յընծայումըն: Կատարելով նա զիրէնս, քառասնօ
րեայգալստեամբն:

 Ծաղ. Աստ Եբրայեցւոց մանկունքն զերգ զքրով
բէիցնառեալ.հեթանոսականդասուց՝տօնակիցվե
հիցնեղեալ:
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 Յար. Եսձայնզառիւծունասեմ,որգոցէիքա
ռաթեւին:

Իքառաթեւինգոչէր,կրկնէ.ձայնառնէրիսան
դարամետսն.կրկնէ:

 Նոր կիր. Այսօր նոր արեւ հարեալ ի նորահրաշ
արեգակնէն. կրկնէ. Այսօր նոր շուշան ծաղկեալ. ի
նորատունկբուրաստանէն:

 Համ. Այսօրանդրանիկ ՀօրմիածինՈրդին, յեր
կինս սլանալ ադամային կերպիւ: Նւագ ներբողից
եղանակեն այսօր, հոյլք հոգեղինաց երկնաւորացն
խմբից:

 Հոգլ.  Նուագեմք Հոգւոյն, նուագըս վայելուչս:
Վայելուչսբանիւ,զարարչութիւնննախասեմք:

 Վար.  Գոհարվարդնվառառեալ.կրկնէ. իվեհից
վարսիցնարփենից.կրկնէ:

Իվերիվերայվարսիցն.պըղպջէր:
Ա ծած նի. ԱյսօրԳաբրիէլհըրեշտակապետնեկեալ,

բերեալզբրաբիոնպսակյաղթողկուսին:Այսօրկո
չելով առ բոլորիցն Տէրն, զտաճար բարձրելոյն եւ
զբնակարանհոգւոյն:

 Խաչ.  Խաչն ի նախնումն երեւեցաւ, խաղկեալ ի
դրախտնաստուածատունկ.մխիթարիչեղեւՍէթայ
նախագուշակհօրնԱդամայ.մեքիյայնփայտնեմք
յուսացեալ,յորՏէրՅիսուսբեւեռեցաւ.եւխոնար
հեալերկրպագեմքաստուածընկալսուրբնշանիս:

Հ րեշ.  Գովեստբերկրանաց,քաղցրաձայնեալ եր
գեմք ձեզ հըրեշտակապետք, եւ հրեշտակաց գու
մարք:

Ա ռաք. Ա րեգակնարդար,որիՀօրէծագեալ,զա
ռաքեալսն քո անճառ շնորհօք լցեալ: Ռահ լուսոյ
ցուցեալ Հայաստանեայց ազանց, մեծն Թադէոս
Բարդուղիմեաւփայլեալ:
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 Մարզ. Աստուածայինխորոցնանճառ.խորհրդա
ծուքսուրբմարգարէք.բանիւպատմողքզապագա
յիցնյառաջագոյնզեղելութիւն:

 Հայր. Ի հանդէս տօնի քո րախացեալ ցնծամք,
հայրեւվարդապետ,սուրբհայրապետդ(այս ա նուն):

Ե կեղ. Ե կեղեցի կաթուղիկէ ի Հայաստան, այսօր
զմանկունսժողովեալիւրհամաձայն:

 Զընտ րեալնոր ա սես՝ մե ղե դի մի՛ ա սեր:

ԸնտրեալդյԱստուծոյ,ովերջանիկսուրբքահանայ:
ՆմանեալԱհարոնի,եւՄովսէսիմարգարէին:
Այնմորզգեստուցնէրյօրինող,զորԱհարօնմիշտ

զգենոյր:
Յօրինէրզպատմուճանն,իչորիցկազմեալնիւթոց:
Իկարմրոյիկապուտոյիբեհեզոյիծիրանւոյ:
Թելզթելնյօրինէր,կարգնառաջինէրկարկեհան:
Եւօծումնգրապանին,շուրջանակի,բոլորաշէն:
Եւ յընթացս գարշապարին, հընչեր երկիր ցնծայր

խորանն:
Արդինոյննմանութիւն,Քրիստոսզմեր Տէրսյօ

րինէ:
Յորժամմտցեսիսուրբխորանն,անդյիշեսցեսզմեր

ննջեցեալսն:
Յորժամառնեսզպատարագս,յիշեաեւզիսզբազ

մամեղս:
Զի եւ մեզ ողորմեսցի, ի միւսանգամ իւր գալս

տեանն:
Հօրն փառք, Որդւոյն պատիւ, եւ Սուրբ Հոգւոյն

այժմյաւիտեան:
Յաւիտեանսյաւիտենից.Քրիստոսօրհնեալիհա

մայնից:



478 Ժամագիրք

Շ Ա Ր Ա Կ Ա Ն
Խն կար կու թեան սրբոյ  Պա տա րա գին

ԳԿ.

 ՅայսյարկնուիրանացուխտիՏեառնտաճարիս.
ժողովեալքսաստանօրիխորհուրդպաշտմանպա
ղատանաց առաջիկայ սուրբ պատարագիս. խնկօք
անուշիւք խումբ առեալ պարեմք ի վերնայարկ
սրահսխորանիս.ուղղութեամբընկալզաղօթսմեր
որպէսբուրումնանուշահոտխնկոցստաշխիցպա
հեա՛սրբութեամբմիշտեւհանապազՔեզսպասա
ւորել: ԲարեխօսութեամբմօրՔոեւ կուսի, ընկալ
զաղաչանս Քոց պաչտօնէիցս: Որ գերագոյն քան
զերկինսպայծառացուցերսուրբզեկեղեցիարեամբ
ՔոՔրիստոս.եւըստերկնայնոցնկարգեցերիսմա
զդասսառաքելոցեւմարգարէիցսուրբվարդապե
տաց.այսօրժողովեալդասքքահանայիցսարկաւա
գացդըպրացեւկղերիկոսաց.խունկմատուցանեմք
առաջիքո, Տէր, յօրինակըստհնումն Զաքարիայ.
ընկա՛լ առ ի մէնջ զխնկանուէր մաղթանս, որպէս
զպատարագնԱբէլի,զՆոյիեւզԱբրահամու.բարե
խօսութեամբվերինՔոզօրացդ,միշտանշարժպա
հեազաթոռՀայկազնեայս:

Խնդա յոյժ, դուստր լուսոյ՝ մայր սուրբ կաթու
ղիկէ, մանկամբք քո, Սիօն. զարդարեալ պճնեա
հարսընպանծալիերկնանմանլուսաճեմխորան.զի
օծեալն Աստուած Էնն ի յԷէն անծախապէս ի քեզ
միշտպատարագի.Հօրիհաշտութիւնմեզիքաւու
թիւնբաշխէզմարմինեւզարիւնիւրսուրբ.վասն
իւրկատարմանսուրբտնօրէնութեան.շնորհէզթո
ղութիւնկանգնողիտաճարիս:
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Զանապական կոյսն Մարիամ Աստուածածին
խոստովանի սուրբ եկեղեցի. ուստի տուաւ հացն
անմահութեան եւ բաժակ մեզ ուրախարար. տուք
օրհնութիւնսնմահոգեւորերգով:

 Սարկ. Օրհնեա՛,Տէ՛ր:
 Քահ. ՕրհնեալթագաւորութիւնՀօրեւ:

Եւ ա սի ժա մա մուտ՝ ըստ պատ շա ճի ա ւուր

 Սարկ. Եւեւսխաղաղութեան:Օրհնեա՛,Տէ՛ր:
 Քահ. Օրհնութիւնեւփառք:Խաղաղութիւն:
Դպր. Եւընդհոգւոյդքում:
 Սարկ. Աստուծոյերկիրպագեսցուք:
Դպր. Առաջիքո,Տէ՛ր:
 Քահ.  ՏէրԱստուածմեր,որոյկարողութիւնդ:

Եւ ա սի փոխն եւ շա րա կանն ըստ  պատ շա ճի ա ւուր:

 Սարկ. Օրհնեա՛,Տէ՛ր:
 Քահ.  Զիքոէկարողութիւնեւզօրութիւն
 Սարկ. Պռօսխումէ:

 Նոյն պէս եւ զսուրբ Աս տու ածն՝ ըստ պատ շա ճի ա ւուրն՝ 
գիտ եւ ա սա:  Բայց « Փա ռա ւո րեալն» մի՛ ա սեր:

 Սարկ. ԵւեւսխաղաղութեանզՏէրաղաչեսցուք:
Դպր.  Տէ՛ր,ողորմեա՛:
 Սարկ.  Վասն խաղաղութեան ամենայն աշխարհի,

եւ հաստատութեան սրբոյ եկեղեցւոյ. զՏէր աղա
չեսցուք:

Տէ՛ր,ողորմեա՛:
Վասնամենայնսուրբեւուղղափառեպիսկոպո

սաց.զՏէրաղաչեսցուք:
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Տէ՛ր,ողորմեա՛:
ՎասնՀայրապետինմերոյՏեառըն(այս ա նուն) կե

նաց, եւ փըրկութեան հոգւոյդ նորին. զՏէր աղա
չեսցուք:

Տէ՛ր,ողորմեա՛:
Վասն վարդապետաց, քահանայից, սարկաւա

գաց,դպրացեւամենայնուխտիմանկանցեկեղեց
ւոյ.զՏէրաղաչեսցուք:

Տէ՛ր,ողորմեա՛:
Վասն բարեպաշտ թագաւորչաց եւ աստուածա

սէրիշխանաց,զօրավարացեւզօրացնոցին.զՏէր
աղաչեսցուք:

Տէ՛ր,ողորմեա՛:
Վասն հոգւոցն հանգուցելոց, որք ճշմարիտ եւ

ուղիղհաւատովիՔրիստոսննջեցին.զՏէրաղա
չեսցուք:

Յիշեա՛,Տէ՛րեւողորմեա՛:
Եւեւսմիաբանվասնճշմարիտեւսուրբհաւա

տոյմերոյ.զՏէրաղաչեսցուք:
Տէ՛ր,ողորմեա՛:
Զանձինս մեր եւ զմիմիանս Տեառըն Աստուծոյ

ամենակալինյանձնարասցուք:
ՔեզՏեառնդյանձնեղիցուք:
Ողորմեաց մեզ, Տէր Աստուած մեր, ըստ մեծի

ողորմութեանքումասասցուքամենեքեանմիաբա
նութեամբ:

Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողորմեա՛:

 Սարկ. Օրհնեա՛,Տէ՛ր:
 Քահ.  ԶիողորմածեւմարդասէրեսԱստուածգո

լով.եւքեզ:
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 Գիրքն, Ա լէ լուն, Ա ւե տա րանն, եւ  Հա ւա տամքն ի  Ճա շուն 
գիտ եւ կար դա՛:

 Սարկ. Օրհնեա՛,Տէ՛ր:
 Քահ. Իսկմեքփառաւորեսցուք,որյառաջ:
 Սարկ. ԵւեւսխաղաղութեանզՏէրաղաչեսցուք:
Դպր.  Տէ՛ր,ողորմեա՛:
 Սարկ. Եւեւսհաւատովաղաչեսցուքեւխնդրես

ցուքիՏեառնէԱստուծոյեւիՓրկչէնմերմէՅի
սուսէՔրիստոսէիժամուսպաշտամանեւաղօթից:
Զիարժանիընդունելութեանարաասցէ,լուիցէՏէր
ձայնի աղաչանաց մերոց: Ընկալցի զխնդրուածս
սրտից մերոց. թողցէ զյանցանս մեր, ողորմեսցի ի
վերայ մեր: Աղօթք մեր եւ խնդրուածք յամենայն
ժամմտցենառաջիմեծիՏէրութեաննորա:Եւնա
տացէմիաբանմիովհաւատովարդարութեանվաս
տակիլիգործսբարիս:Զիզողորմութեանզշնորհսն
իւրարասցէիվերայմեր:Տէրնամենակալկեցուսցէ
եւողորմեսցի:

Դպր.  Կեցո՛,Տէր:
Սարկ. Զժամ սուրբ պատարագիս եւ զառաջա

կայօրսխաղաղութեամբանցուցանելհաւատովի
Տեառնէխնդրեսցուք:

Դպր. Շնորհեա՛,Տէր:
Սարկ. Զհրեշտակխաղաղութեանպահապան:
Շնորհեա՛,Տէր:
Զքաւութիւնեւզթողութիւնյանցանաց:
Շնորհեա՛,Տէր:
Զսրբոյխաչինմեծեւկարողզօրութիւն:
Շնորհեա՛,Տէր:
Եւեւմիաբանվասնճշմարիտեւսուրբ:
Տէ՛ր,ողորմեա՛:

31  ԺԱՄԱԳԻՐՔ 2016
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ԶանձինսմերեւզմիմիեանսՏեառն:
ՔեզՏեառնդյանձնեղիցուք:
ՈղորմեացմեզՏէրԱստուածմերըստ:
Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողորմեա՛:
Սարկ. Օրհնեա՛,Տէ՛ր:
 Քահ. Որպէսզիարժանա:Խաղաղութիւն:
Դպր. Եւընդհոգւոյդքում:
Սարկ. Աստուծոյերկրպագեսցուք:
Դպր. Առաջիքո,Տէ՛ր:
 Քահ.  ԽաղաղութեամբքովՔրիստոսՓրկիչ:
Սարկ. Օրհնեա՛,Տէ՛ր:
 Քահ.  ՏէրԱստուած,օրհնեսցէզամենեսեանդ:
Սարկ.  Մի՛ոքյերեխայից,մի՛ոքիթերահաւատից.

եւմիոքյապաշխարողաց,եւյանմաքրիցմերձեսցի
յաստուածայինխորհուրդըս:

Դպր.  Մարմինտէրունականեւարիւնփրկչական,
կայ առաջի. երկնային զօրութիւնք յաներեւոյթըս
երգեն եւ ասեն անհանգիստ բարբառով. Սո՜ւրբ,
Սո՜ւրբ,Սո՜ւրբ,Տէրզօրութեանց:

Սարկ.  Սաղմոս ասացէք Տեառն Աստուծոյ մերոյ,
դպիրքձայնիւքաղցրութեամբզերգսհոգեւորս:
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Եւ դպիրքն ե ղա նա կեն զՍր բա սա ցու թիւնն ըստ խորհր դոյ 
ա ւուրն

Ծնն դեան, Ա ւե տեաց,  Վար դա վա ռի եւ Աս տու ա ծած նի

Բազմութիւնք հրեշտակաց. եւ զօրաց երկնաւո
րաց,իջեալիյերկնիցընդմիածինթագաւորին:Որք
երգէինեւասէին.սաէՈրդինԱստուծոյ.ամենե
քեանասասցուք,ուրախլերուքերկինքեւցնծաս
ցենհիմունքաշխարհի:ԶիԱստուածնյաւիտենա
կանիյերկրիերեւեցաւ,եւընդմարդկանշրջեցաւ.
զիկեցուսցէզանձինսմեր:

 
Մե ծի հինգ շաբ թի

Որվերայնստիսիկառսհրանիւթսքառակեր
պեանս,անճառելիԲանդԱստուած:Այսօրիջեալի
յերկնայնոցն վասն քո արարածոցս՝ յանձն առներ
բազմիլընդաշակերտսն:Եւսերովբէքնեւքերով
բէքնհիացեալզարմանային.եւպետութիւնքվերին
զօրացընսքանչացեալաղաղակէինասելով.Սուրբ,
Սուրբ,Սուրբ,Տէրզօրութեանց:

 Յի նանց եւ խա չի
Ո՞վէորպէսՏէրԱստուածմեր.խաչեցաւվասն

մեր,թաղեցաւ,եւյարեաւ՝հաւատարիմեղեւյաշ
խարհիեւհամբարձաւփառօք:Եկայք,ժողովուրդք,
զօրհնութիւնընդհրեշտակսերգեսցուքնմաասե
լով.սուրբ,սուրբ,սուրբեսՏէրԱստուածմեր:

 Կի րա կէի, Ե կե ղեց ւոյ,  Ծաղ կա զար դի եւ հրեշ տա կաց
Հ րեշտակային կարգաւորութեամբ լցեր Աս

տուած, զքո սուրբ զեկեղեցի: Հազարք հազարաց
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հրեշտակապետքկանառաջիքո:Եւբիւրքբիւրոց
հրեշտակքպաշտենզքեզ,Տէր,եւիմարդկանէհա
ճեցարընդունիլզօրհնութիւն,ձայնիւխորհրդակա
նաւ.Սուրբ,Սուրբ,Սուրբ,Տէրզօրութեանց:

 Պա հոց, Նն ջե ցե լոց
 Վասն յիշատակի հանգուցելոցն ընկալ, Հայր

սուրբմարդասէր,զպատարագս:Եւհամարեազհո
գիսնոցաիթիւսրբոցքոցյարքայութեանդերկ
նից: Մանավանդ զի հաւատով մատուսցուք զպա
տարագս. հաշտեսցի Աստուածութիւնդ, եւ հան
գուսցէզհոգիսնոցա:

 Մար տի րո սաց
Սրբութիւն սրբոց մեծ ես եւ ահաւոր: Եւ զի

նուորութիւնքհրեշտակացնօրհնենզքեզեւասեն:
ՓառքիբարձունսաԱստուծոյ,եւ յերկիրխաղա
ղութիւն:

 Մար գա րէից, Ա ռա քե լոց եւ  Հայ րա պե տաց
Ա մենակալես, Տէրզօրութեանց.որթագաւորդ

եսյաւիտենից:Որնստիսյերկնիցիյերկինսեւլոյս
ծագեսյարարածսքո:Որխոնարհութեամբիջերի
յերկիր,քեզպատարագսմատուցանեմք:Եւսուրբ
զանունդքոփառաւորեմք,Տէր,որպսակիչդեսքոց
սրբոց(այս ա նուն):Վասնզիսոքաենմեզբարեխօս.
Տէրամենակալ,իքումյարքայութեանդ:

Եւ թէ հան դի սա ւոր օր լի նի, եւ զսուրբ խոր հուրդն վե րա
բե րել կա մի ցիս, այս է ա րա րո ղու թիւն:  Յոր ժամ քա հա նայն 
ա սէ.

ՏէրԱստուածօրհնեսցէզամենեսեանդ:
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Եւ սար կա ւագն ձայ նէ.
ՍաղմոսասացէքՏեառնԱստուծոյմերոյ:

Եւ դպիրքն եր գեն զսրբա սա ցու թիւնն ըստ խորհր դոյ 
ա ւուրն, կանգ նեալ:

Սարկ.  Մի՛ոքյերեխայից,մի՛ոքիթերահաւատից:
Դպր.  Մարմինտէրունական,եւարիւնփրկ.:

Եւ գան խնկար կե լով ի սուրբ խոր հուրդն:

Սարկ.  Յարեւու եհար զխորան Իւր, Ինքն որպէս
փեսայ,զիելանէյառագաստէԻւրմէ:

Դպր. ԵւցնծայՆաորպէսհսկայյընթանալզճա
նապարհսԻւր:

Սարկ. Որքզքրովբէիցն:
Դպր.  Խորհրդաբարկերպարանիմք:

Եւ գան յաե ւե լից կողմ:

Սարկ.  Ճանապա՛րհ արարէք Այնմիկ, որ նստի
յերկնիցերկինսընդարեւելս:

Դպր. ԵւկենդանարարԵրրորդութեաննզերեքսր
բեանօրհնութիւնսմատուցանեմք:

Եւ գան ի հա րա ւա կողմ:

Սարկ. Աստուածիհարաւոյեկեսցէ, եւՍուրբնի
Փառանլեռնէ:

Դպր.  Զամենայն զկենցաղականս ի բաց դնելով
զգործս:

Եւ գան յաս տի ճան խո րա նին, եւ բար ձող ա հա ւոր խորհր
դոյն ա սաս ցէ հան դար տու թեամբ:

Սարկ.Համբարձէք,իշխանք,ըզդրունսձերիվեր.
համբարձցինդրունքյաւիտենից.եւմտցէԹագա
ւորփառաց:

Եւ պա տա րա գողն խնկար կէ եւ հար ցա նէ:
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 Քահ. Ո՞վէսաԹագաւորփառաց,Տէրհզօրզօ
րութեամբիւրով,Տէրկարողիպատերազմի:

Դպր. ՈրպէսզիզԹագաւորնամենեցունընդունի
ցիք:

Սարկ.  Համբարձէ՛ք,իշխանք,ըզդրունսձերիվեր.
համբարձցինդրունքյաւիտենից.եւմտցէԹագա
ւորփառաց:

 Քահ. Ո՞վէսաԹագաւորփառացեւՏէրզօրու
թեանց:

Դպր. Եւ զհրեշտակացն հանդիսապէս ընծայեալ
բերեմքզկարգ:

Սարկ.  ՍաինքնէԹագաւորփառաց:

Եւ պա տա րա գողն երկր պա գէ ա հիւ եւ դո ղու թեամբ եւ  
առ նու ի ձե ռաց սար կա ւա գին, եւ խա չակն քէ ի վե րայ  

ժո ղովր դեան ա սե լով:

 Քահ. ՕրհնեալեկեալանուամբՏեառն:
Դպր. Ալէլուիա:
Սարկ. ԵւեւսխաղաղութեանզՏէրաղաչեսցուք:
Դպր.  Տէ՛ր,ողորմեա՛:
Սարկ. Եւեւսհաւատովեւսրբութեամբկացցուք

յաղօթսառաջիսրբոյսեղանոյսԱստուծոյահիւ:Մի՛
խղճիւեւգայթակղութեամբ.մի՛նենգութեամբ,խո
րամանկութեամբ.մի՛պատրանօքեւխաբէութեամբ:
Մի՛երկմտութեամբեւմի՛թերահաւաութեամբ.այլ
ուղիղ վարուք, պարզ մտօք, միամիտ սրտիւ, կա
տարեալհաւատով:Լցեալսիրով,լիեւառաւելեալ
ամենայն գործովք բարութեան՝ կացցուք յաղօթս
առաջի սրբոյ սեղանոյսԱստուծոյ, եւգտցուքզո
ղորմութեան զշնորհս: Յաւուր յայտնութեան եւ ի
միւսանգամգալստեանՏեառնմերոյեւՓրկչինՅի
սուսիՔրիստոսի.կեցուսցէեւողորմեսցի:

Դպր.  Կեցո՛,Տէ՛րեւողորմեա:
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Սարկ. Օրհնեա՛,Տէ՛ր:
 Քահ. Շնորհօքեւմարդասի.:Խաղաղութիւն.
Դպր. Եւընդհոգւոյդքում:
Սարկ. Աստուծոյերկրպագեսցուք:
Դպր. Առաջիքո,Տէ՛ր:
Սարկ. Ողջոյն տուք միմեանց ի համբոյր սրբու

թեան.եւորքոչէքկարողքհաղորդիլաստուածա
յինխորհրդոյս՝առդրունսելէքեւաղօթեցէք:

Դպր. Ք րիստոսիմէջմերյայտնեցաւ,
ՈրնԷննԱստուածաստբազմեցաւ:
Խաղաղութեանձայնհնչեցաւ,
Սուրբողջոյնիհրամանտուաւ:
Եկեղեցիսմիանձնեղեւ,
Համբոյրսյօդլրմանտուաւ:
Թշնամութիւննհեռացաւ,
Սէրյընդհանուրսսփռեցաւ:
Արդ՝պաշտօնեայք,բարձեալզձայն,
Տո՛ւքզօրհնութիւնիմիբերան,
Միասնականաստուածութեանն
Որումսրովբէքնենսրբաբան:

Ո մանք եւ զայս ա սեն ի հան դի սի տօ նի:

Սարկ. Որքհաւատովկայքյանդիման
Սուրբսեղանոյսարքայական,
ՏեսէքբազմեալզՔրիստոսարքայն,
Եւշուրջպատեալզօրքվերնական:
Դպր.  Վերհամբառնամքզաչսունելով,
Եւպաղատիմքզայսասելով:
Զմեղսմերմի՛յիշեսցես,
Այլգթութեամբքոքաւեսցես:
Ընդհրեշտակացնօրհնեմքզքեզ,
Եւընդսրբոցքոց,Տէր,փառքքեզ:
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Սարկ. Ահիւկացցուք,երկիւղիւկացցուք,բարւոք
կացցուք,եւնայեցարո՛ւքզգուշութեամբ:

Դպր. ԱռՔեզԱստուա՛ծ:
Սարկ.  ՊատարագՔրիստոսմատչիԳառնԱստու

ծոյ:
Դպր. Ողորմութիւն եւ խաղաղութիւն եւ պատա

րագօրհնութեան:
Սարկ. Օրհնեա՛,Տէ՛ր:
 Քահ. Շնորհք,սէր,եւաստուածայինսրբարարզօ

րութիւնն:
Դպր. Ամէն.եւընդհոգւոյդքում:
Սարկ. Զդրունս,զդրունս,ամենայնիմաստութեամբ

եւզգուշութեամբ:Իվերընծայեցուցէքզմիտսձեր
աստուածայիներկիւղիւ:

Դպր. ՈւնիմքառՔեզ,Տէ՛րամենակալ:
Սարկ. ԵւգոհացարուքզՏեառնէբոլորովսրտիւ:
Դպր. Արժանեւիրաւ:
Սարկ. Օրհնեա՛,Տէ՛ր:
 Քահ. Եւընդսերովբէսնեւընդքերովբէսն:

Իսկ ի հան դի սի ա ւուրս՝ ո մանք զկնի Ար ժան եւ ի րա ւին 
ա սեն զայս:

Սարկ. Եւզստոյգփրկութեան,որմիշտընդամե
նայնտեղիսգոհութիւնմատուցանեմքքեզ,Քրիս
տոս:Որովեւզհրաշալիզյարութիւնդքոգովենզօ
րութիւնք: Սարսինսերովբէքն.դողանքերովբէքն.
եւիշխանութիւնքվերինպետութեանցնպարառեալ
քաղցըրձայնիւեղանակենեւասեն:

Դպր.  Սո՜ւրբ, Սո՜ւրբ, Սո՜ւրբ, Տէ՛ր զօրութեանց:
Լիեներկինքեւերկիրփառօքքո. օրհնութիւնի
բարձունս,օրհնեալորեկիրեւգալոցդեսանուամբ
Տեառն.ովսաննաիբարձունս:
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Սարկ. Օրհնեա՛,Տէ՛ր:
 Քահ. Առէ՛ք,կերէ՛ք,այսէմարմինիմ,որ:
Դպր. Ամէն:
Սարկ. Օրհնեա՛,Տէ՛ր:
 Քահ. Արբէ՛քիսմանէամենեքեան.այսէ:
Դպր. Ամէն:Հայրերկնաւոր,որզՈրդիդքոետուր

ի մահ վասն մեր պարտապան պարտեաց մերոց.
հեղմամբարեաննորաաղաչեմքզքեզողորմեաքո
բանաւորհօտի:

Սարկ. Օրհնեա՛,Տէ՛ր:
 Քահ. Եւզքոյսիքոյոց,քեզմատուցանեմք:
Դպր.  Յամենայնիօրհնեալես,Տէր.օրհնեմքզքեզ.

գովեմքզքեզ.գոհանամքզքէն.աղաչեմքզքեզ,Տէր
Աստուածմեր:

Սարկ. Օրհնեա՛,Տէ՛ր:
 Քահ.  Խաղաղութիւնամենեցուն:
Դպր. Եւընդհոգւոյդում:
Սարկ. Աստուծոյերկիրպագեսցուք:
Դպր. Առաջի քո, Տէ՛ր: Որդի Աստուծոյ, որ պա

տարագեալՀօրիհաշտութիւնհացկենացբաշխիս
իմեզ.հեղմամբարեանքոսուրբ,աղաչեմքզքեզ,
ողորմեաարեամբքովփրկեալհօտի:

Սարկ. Օրհնեա՛,Տէ՛ր:
 Քահ. Որպէսզւեղիցիսաամենեցունմեզ:
Դպր.  Հոգի Աստուծոյ, որ զփառակցի քո զխոր

հուրդիջեալիյերկնիցկատարեսիձեռսմեր,հեղ
մամբարեանսորաաղաչեմքզքեզ,հանգոզհոգիս
մերննջեցելոցն:

Սարկ. Օրհնեա՛,Տէ՛ր:
 Քահ. Ընդորսեւմեզայցարասցեսբարե.:
Դպր.  Յիշեա՛,Տէ՛րեւողորմեա՛:
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 Քահ. ԱստուածածնինսրբոյկուսինՄարիամու.:
Դպր.  Յիշեա՛,Տէ՛րեւողորմեա՛:

 Սար կա ւագն յա ջա կողմ սե ղա նոյն ձառ նա մած ա սաս ցէ:

Սարկ. Ա ռաքելոց, սրբոց, մարգարէից, վարդա
պետաց, մարտիրոսաց, եւ ամենայն հայրապետաց
սրբոց: Առաքելագործ եպիսկոպոսաց, երիցանց,
ուղղափառ սարկաւագաց, եւ ամենայն սըրբոց:
Եղիցիյիշատակիսուրբպատարագս՝աղաչեմք:

Դպր.  Յիշեա՛,Տէ՛րեւողորմեա՛:

 Յա րու թեան կիւ րա կէից զայս ա սա:

Սարկ. Օրհնեա՜լ, գովեա՜լ եւ փառաւորեալ, հրա
շալի եւ աստուածազարդ Յարութեանն Քրիստոսի
երկիրպագանեմք:

Դպր.Փա՜ռքՅարութեանՔո,Տէ՛ր:

Ի տօ նի սրբոցն զայս ա սա:

Սարկ.  Սուրբ եւ աստուածահաճոյ մարգարէին,
հայրապետին,առաքելոյն,մարտիրոսին(այս ա նուն),
որոյայսօրզյիշատակնկատարեցաք, եղիցի յիշա
տակիսուրբպատարագս,աղաչեմք:

Դպր.  Յիշեա՛,Տէ՛րեւողորմեա՛:
Սարկ. Առաջնորդացն մերոց եւ առաջին լուսա

ւորչացն՝սրբոցԹադէոսիեւԲարդուղիմէոսիառա
քելոցն, եւ Գրիգորի Լուսաւորչին, Արիստակիսի,
Վրթանիսի,Յուսկանն,Գրիգորիսի,Ներսիսի,Սահա
կայ,ԴանիէլիեւԽադայ,Մեսրովպայվարդապետին
եւԳրիգորիՆարեկացւոյն,եւՆերսիսիԿլայեցւոյն,
Յովհաննու Որոտնեցւոյն, եւ Գրիգորի եւ Մովսիսի
Տաթեւացեացն,եւսրբոցԳրիգորիսեանցեւՆերսի
սեանց,հովուացեւհովուապետացնՀայաստանեայց.
եղիցիյիշատակիսուրբպատարագս,աղաչեմք:
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Դպր.  Յիշեա՛,Տէ՛րեւողորմեա՛:
Սարկ.  Միանձնացելոց սրբոց, առաքինասէր եւ

աստուածուսոյց կրօնաւորացն. Պօղոսի, Անտօնի,
Պօղայ, Մակարայ, Ոնոփրիոսի, Աբբայ Մարկոսի,
Սրապիոնի, Նեղոսի, Արսէնի, Եւագրի, Պարսամայ,
ՅովհաննիսեանցեւՍիմէօնեանցեւամենայնսրբոց
հարցեւաշակերտելոցնոցինընդտիեզերս,եղիցի
յիշատակիսուրբպատարագս,աղաչեմք:

Դպր.  Յիշեա՛,Տէ՛րեւողորմեա՛:
Սարկ.  Թագաւորաց հաւատացելոց` սրբոց Աբ

գարու, Կոստանդիանոսի, Տրդատայ եւ Թէոդոսու,
եւ ամենայն սուրբ եւ բարեպաշտ թագաւորաց եւ
աստուածասէրիշխանաց.եղիցիյիշատակիսուրբ
պատարագս,աղաչեմք:

Դպր.Յիշեա՛,Տէ՛րեւողորմեա՛:
Սարկ. Ընդհանուրամենայնհաւատացելոց,արանց

եւկանանց,ծերոցեւտղայոց,եւամենայնչափու
հասակի հաւատով եւ սըրբութեամբ ի Քրիստոս
ննջեցելոցըն.եղիցիյիշատակիսուրբպատարագս,
աղաչեմք:

Դպր.  Յիշեա՛,Տէ՛րեւողորմեա՛:
Սարկ. Օրհնեա՛,Տէ՛ր:
 Քահ. Եւսառաւելզեպիսկոպոսապետնմեր.:
Սարկ.  Գոհութիւնեւփառաբանութիւնմատուցա

նեմքքեզՏէրԱստուածմեր,վասնսուրբեւանմահ
պատարագիս, որ ի վերայ սրբոյ սեղանոյս. զի սա
մեզիսրբութիւնկենդանութեանպարգեւեսցէ:Սո
վաւ շնորհեա զսէր, զհաստատութիւն եւ զըղձալի
ըզխաղաղութիւնամենայնաշխարհի.սրբոյեկեղեց
ւոյեւամենայնուղղափառեպիսկոպոսաց,եպիսկո
պոսապետին մերոյ եւ պատուական Հայրապետին
ԱմենայնՀայոցՏեառն(այս ա նուն) եւքահանայիս՝որ
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զպատարագսմատուցանէ:Եւվասնզօրութեանցեւ
յաղթութեանցթագաւորացքրիստոնէիցեւիշխա
նացն բարեպաշտից: Աղաչեսցուք եւ խնդրեսցուք
եւվասնհոգւոցնհանգուցելոց:Եւսառաւելվասն
հանգուցեալ րաբունապետացն մերոց, եւ շինողաց
սուրբեկեղեցւոյս,եւորքընդհովանեաւսորինեն
հանգուցեալ:Ազատութիւնեղբարցմերոցգերելոց
եւ շնորհ առաջիկայ ժողովրդեանս: Հանգիստ հա
ւատով եւ սրբութեամբ ի Քրիստոս կատարելոցն.
եղիցիյիշատակիսուրբպատարագս,աղաչեմք:

Դպր. Ըստամենայնի,եւյաղագսամենեցուն:
Սարկ. Օրհնեա՛,Տէ՛ր:
 Քահ. ԵւեղիցիողորմութիւնմեծիսԱստուծոյ.:
Դպր. Ամէն:Եւընդհոգւոյդքում:
Սարկ. ԵւեւսխաղաղութեանզՏէրաղաչեսցուք:
Դպր.  Տէ՛ր,ողորմեա՛:
Սարկ. Ամենայնսրբովք,զորսյիշատակեցաք,եւս

առաւելապէսզՏէրաղաչեսցուք:
Դպր.  Տէ՛ր,ողորմեա՛:
Սարկ.  Վասնմատուցեալսուրբեւաստուածային

պատարագիս, որ ի վերայ սրբոյ սեղանւոյս. զՏէր
աղաչեսցուք:

Դպր.  Յիշա՛,Տէ՛րեւողորմեա՛:
Սարկ.Եւեւսմիաբանվասնճշմարիտեւսուրբ:
Դպր.  Տէ՛ր,ողորմեա՛:
Սարկ.Զանձինսմերեւզմիմեանս,Տեառն:
Դպր.  ՔեզՏեառնդյանձնեղիցուք:
Սարկ. Ողորմեացմեզ,ՏէրԱստուածմեր,ըստ:
Դպր.  Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողոր

մեա՛:
Սարկ. Օրհնեա՛,Տէ՛ր:
 Քահ. Եւտո՛ւրմեզհամարձակաձայնբարբառով:
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Դպր.  Հայրմեր,որյերկինսես,սուրբեղիցիանուն
Քո.եկեսցէարքայութիւնՔո:ԵղիցինկամքՔոոր
պէսյերկինս`եւյերկրի:Զհացմերհանապազորդ՝
տո՛ւրմեզայսօր:Եւթո՛ղմեզզպարտիսմեր,որպէս
եւմեքթողումքմերոցպարտապանաց:Եւմի՛տա
նիրզմեզիփորձութիւն,այլփրկեա՛իչարէ:

Սարկ. Օրհնեա՛,Տէ՛ր:
 Քահ.  ԶիՔոէարքայութիւն:Խաղաղութիւն.:
Դպր. Եւընդհոգւոյդքում:
Սարկ. Աստուծոյերկիրպագեսցուք:
Դպր. ԱռաջիՔո,Տէ՛ր:

 Քա հա նայն խո նար հի եւ ա մե նայն ժո ղո վուրդքն խո նար
հին ի ծունկս: Եւ սար կա ւագն ձայ նէ:

Սարկ. Պռօսխումէ:
 Քահ.ԻՍրբութիւնՍրբոց:
Դպր.  ՄիայնՍուրբ,միայնՏէր,ՅիսուսՔրիստոսի

փառսԱստուծոյՀօր.ամէն:
Սարկ. Օրհնեա՛,Տէ՛ր:
 Քահ. ՕրհնեալՀայրՍուրբ,Աստուածճշմարիտ:
Դպր. Ամէն:
Սարկ. Օրհնեա՛,Տէ՛ր:
 Քահ. ՕրհնեալՈրդիդՍուրբ,Աստուածճշմարիտ:
Դպր. Ամէն:
Սարկ. Օրհնեա՛,Տէ՛ր:
 Քահ. ՕրհնեալՀոգիդՍուրբ,Աստուածճշմարիտ:
Դպր. Ամէն:
Սարկ. Օրհնեա՛,Տէ՛ր:
 Քահ. ՕրհնութիւնեւփառքՀօրեւՈրդւոյ.:
Դպր. Ամէն. Հայր Սուրբ, Որդիդ Սուրբ, Հոգիդ

Սուրբ:ՕրհնութիւնՀօրեւՈրդւոյեւՍրբոյՀոգւոյն.
այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:
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Սարկ. Օրհնեա՛,Տէ՛ր:
 Քահ. Իսուրբ,իսուրբ,պատուականՄարմնոյ:

Եւ խա չակն քէ քա հա նայն զսկհո վըն ի վե րայ ժո ղովր
դեանն եւ դառ նայ ի սուրբ Սե ղանն, եւ քար շեն զվա րա

գոյրն եւ ա սեն դպիրքն զ Տէ՛ր, ո ղոր մեա՛յն:

Եւ քա րո զէ սար կա ւագն
 Սաղմո՛ս ասացէք Տեառն Աստուծոյ մերոյ՝

դպի՛րք, ձայնիւ քաղցրութեամբ զերգս հոգեւորս:
Զիսմավայելենսաղմոսքեւօրհնութիւնք,ալէլուք
եւերգքհոգեւորք:Պաշտօնեա՛յք,հանդերձերգովք
սաղմո՛սասացէքեւզՏէրյերկինսօրհնեցէ՛ք:

Եւ դպիրքն ե ղա նա կեն

Քրիստոսպատարագեալբաշխիիմիջիմերում.
ալէլուիա:

ԶՄարմինԻւրտայմեզկերակուրեւսուրբզԱ
րիւնիւրցօղէիմեզ.ալէլուիա:

ՄատիքառՏէրեւառէքզլոյս.ալէլուիա:
Ճաշակեցէ՛քեւտեսէ՛քզիքաղցըր է Տէր.ալէ

լուիա:
Օրհնեցէ՛քզՏէրյերկինս.ալէլուիա:
Օրհնեցէ՛քզնաիբարձունս.ալէլուիա:
Օրհնեցէ՛քզնաամենայնհրեշտակքնորա.ալէ

լուիա:
Օրհնեցէ՛քզնաամենայնզօրութիւնքնորա.ալէ

լուիա:

Եւ քար շեն զվա րա գոյրն յետս: Եւ սար կա ւագն քա րո զէ 
բարձր ձայ նիւ:

Երկիւղիւեւհաւատովյառա՛ջմատիքեւսրբու
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թեամբհաղորդեցարո՛ւք:

Եւ յոր ժամ հա ղոր դես ցին՝ դպիր քըն ե ղա նա կեն զշա րա
կան ԳՁ. Որ կազ մե ցեր եւ կամ Այ սօր ան ճառն:

 Յա ւարտ՝ դպիրքն ձայ նեն:

ԱստուածմերեւՏէրմերերեւեցաւմեզ.օրհնեալ
եկեալանուամբՏեառն:

Կեցո՛,Տէ՛ր,զժողովուրդսքոեւօրհնեա՛.:

 Դար ձեալ քար շեն զվա րա գոյրն: Եւ դպիրքն եր գեն:

Լ ցաք ի բարութեանց Քոց, Տէր, ճաշակելով
զՄարմին Քո եւ զԱրիւն: Փա՛ռք ի բարձունս կե
րակրողիդ զմեզ: Որ հանապազ կերակրես զմեզ.
առաքեա՛իմեզզհոգեւորՔոզօրհնութիւն.փա՛ռք
իբարձունսկերակրողիդզմեզ:

Եւ սար կա ւագն քա րո զէ

ԵւեւսխաղաղաղութեանզՏէրաղաչեսցուք:
Եւ եւս հաւատով ընկալեալք յաստուածային,

սուրբ,երկնային,անմահ,անարատեւանապական
խորհրդոյս,զՏեառնէգոհացարո՛ւք:

Դպր.  ԳոհանամքզՔէն,Տէ՛ր,որկերակրեցերզմեզ
յանմահական սեղանոյ Քո: Բաշխելով զՄարմինըդ
եւզԱրիւնդիփրկութիւնաշխարհի,եւկեանքան
ձանցմերոց:

Իսկ աս տա նօր դպիրքն ե ղա նա կեն տաղս խորհր դա ւորս, 
մին չեւ քա հա նայն կա տա րես ցէ զկարգ ա ղօ թիցն:
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Տ Ա Ղ
 Մայրհաւատոյսուրբհարսնարան,
Եւառագաստգերադրական.
Դուփեսայիդանմահական,
Որզարդարեացզքեզանվախճան:

Երկրորդերկինքդուհրաշական,
Փառացիփառսբարձրական.
Որզմեղծնանիսլուսոյնման՝
Աւազանաւնորդիական:

Բաշխեսզհացնմաքրական.
Զարիւնդընպելտասսոսկական.
Հանեսիվերգերաստիճան
Յիմանալեացնանջոկական:

Եկայք,որդիք,նորՍիօնի.
ՄատիքառՏէրմերսրբութեամբ.
Ճաշակեցէքեւտեսէք.
ԶիքաղցրէՏէրմերզօրութեամբ:

ՆաբաժանեացզՅորդանան
Դուզծովմեղացաշխարհական.
ՆմանՅեսուայմեծզօրական.
ԶքեզՏէրՅիսուսՀօրէական:

Հիննօրինակքեզեւնման.
Դուխորանինգերադրական.
Նախորտակեացզդրունսանդամանդ.
Դու՝դժոխացզդրունսիհիմանց:

ՀացսայսմարմինէՔրիստոսի.
Բաժակսարիւննորոյուխտի.
Ծածկեալխորհուրդնմեծյայտնի.
Աստուածիսմամեզտեսանի:
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ՍաէՔրիստոսԲաննԱստուած.
ՈրընդաջմէՀօրնբազմի.
Եւաստիմեզպատարագի.
Բառնայզմեղսաշխարհի:

Այնորօրհնալէյաւիտեան
ՀայրեւՀոգւովնմիական.
Այժմեւյաւէտյապագայն.
Եւանսպառմիշտյաւիտեան:

Եւ ի վերջ տա ղին քար շեն զվա րա գոյրն յետս  
եւ սար կա ւագն ա սէ:

Սարկ. Օրհնեա՛,Տէ՛ր:
 Քահ. Որօրհնեսզայնոսիկոյքօրհնեն:
Դպր. Եղիցի անու Տեառն օրհնեալ՝ յայսմհետէ

մինչեւյաւիտեան:Ե րիցս կրկնեա՛:
 Քահ.  Կատարումնօրինացեւմարգարէից:
Սարկ. Եւ ա սեն՝ Ալէլուիա,օրթի:
 Քահ.  Յետ յարութեան Տեառն մերոյ Յիսուսի

Քրիստոսի:

Եւիբրեւճաշեցին,կամ Իսկըզբան:
Դպր.  Փառքքեզ,ՏէրԱստուածմեր:
Սարկ.  Սուրբաւետարանաւսաղաչեսցուք:
 Քահ.  Պահպանեա՛ զծառայս քո, Քրիստոս Աս

տուած:
Դպր. Օրհնեցից զՏէր յամենայն ժամ. յամենայն

ժամօրհնութիւննորաիբերանիմ:
 Քահ. Օրհնեա՜լ եղերուքի շնորհացՍուրբ Հոգ

ւոյն, երթա՛յքխաղաղութեամբ,եւ Տէրեղիցիընդ
ձեզեւընդամենեսեանդ.ամէն:

32  ԺԱՄԱԳԻՐՔ 2016



498 Ժամագիրք

Եւ ի բաշ խելն զնշխարհս առ ժո ղո վուրդսն՝  
դպիրքն եր գեն զսաղ մոս զայս:

ԻՏէրպարծեսցինանձնիմ,լուիցենհեզք,եւու
րախեղիցին:

Մեծ արարէք զՏէր ինեւ, եւ բարձըր արասցուք
զանուննորաիմիասին:

ԽնդրեցիիՏեառնէեւլուաւինձ,յամենայննե
ղութենէիմմէփրկեացզիս:

ՄատիքառՏէրեւառէքզլոյս,եւերեսքձերմի՛
ամաչեսցեն:

ԱյսաղքատկարդացառՏէր,եւՏէրլուաւսմա,
յամենայննեղութենէսորափրկեացզսա:

ԲանակքհրեշտակացՏեառնշուրջենզերկիւղա
ծովքիւրովք,եւպահենզնոսա:

Ճաշակեցէ՛քեւտեսէ՛ք,զիքաղցըրէՏէր,երա
նեալայրորյուսայինա:

Երկերո՛ւքիՏեառնէամենայնսուրբքնորա,զի
ոչինչէպակասութիւներկիւղածացնորա:

Մեծամեծքաղքատացանեւքաղցեան,բայցոյք
խնդրեն զՏէր, մի՛ պակասեսցի նոցանէ ամենայն
բարութիւն:

Եկայք որդեակք իմ լուարո՛ւք ինձ, եւ զերկիւղ
Տեառնուսուցիցձեզ:

Ովէմարդ՝որկամիզկեանս,սիրէզաւուրսիւր
տեսանելիբարութեան:

Լռեցո՛զլեզուքոիչարութենէ, եւ շրթունքքո
մի՛խօսեսցիզնենգութիւն:

Խոտորեա՛իչարէեւարա՛զբարի,խնդրեա՛զխա
ղաղութիւն,եւերթզհետնորա:
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ԱչքՏեառնիվերայարդարոց,եւականջքնորա
իվերայաղօթիցնոցա:

Երեսք Տեառն ի վերայ չարագործաց, սատակել
յերկրէզյիշատակսնոցա:

ԿարդացինարդարքնառՏէր,եւՏէրլուաւնոցա,
յամենայննեղութենէնոցափրկեացզնոսա:

ՄերձէՏէրառայնոսիկ՝որքմաշեալենսրտիւք,
եւզխոնարհսհոգւովկեցուցանէ:

Բազում նեղութիւնք են արդարոց, յամենայնէ
փրկէզնոսաՏէրեւպահէզամենայնոսկերսնոցա,
եւմիինոցանէմի՛փշրեսցի:

Մահմեղաւորինչարէ,բայցորատէզարդարն,
զղջասցի:

ՓրկէՏէրզանձինսծառայիցիւրոց,միզղջասցին
ամենեքեան՝ոյքյուսացեալենինա:

ՓառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ:
Այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

Վ Ե Ր Ջ
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Ց Ա Ն Կ

 150 Ա լէ լուք ա ւուրց ա ւագ շա բա թուն
 143 Ա լէ լուք Ե կե ղեց ւոյ
 139 Ա լէ լուք  Խա չի
 121 Ա լէ լուք Ճ րա գա լոյ ցի եւ Ծնն դեան
 131 Ա լէ լուք  Համ բարձ ման
 135 Ա լէ լուք  Հոգ ւոյ գալս տեան
 147 Ա լէ լուք Հ րեշ տա կա պե տաց
 149 Ա լէ լուք  Ծաղ կա զար դի
 152 Ա լէ լուք  Ղա զա րու յա րու թեան
 127 Ա լէ լուք  Յա րու թեան
 153 Ա լէ լուք  Վար դա վա ռի
 126 Ա լէ լուք  Տեառն ընդ ա ռա ջի
 392 Ա ղա չես ցուք զա մե նա կալն
 335 Այն պէս պաշ տեմ զհայ րե նի
 49 Այ սօր ան ճառ լու սոյն ծա գում
 26 Աշ խարհ ա մե նայն, առ իս նա յեցեալ
 29 Ա ռա ւօտ լու սոյ
   204, 390 Ա սաս ցուք
 81 Աս տու ած ա նեղ, ան ժա մա նակ
 206 Աս տու ած մեծ հզօր եւ փա ռա ւո րեալ
 242 Ա րար չա կան բա նին հրա ման
 257 Ա րե ւա գա լի ժամ
 75 Ա ւե տա րանք հանգս տեան
 216 Ա ւե տա րանք բժշկու թեան
 362 Ա ւե տա րանք նախ քան զհա ւատամք
  238 Բա նից ի մոց
  212 Գո հա նամք զքէն  Տէր Աս տու ած մեր
  420 Գո հա ցա րուք զ Տեառ նէ
 197 Երգ զկնի Փառք ի բար ձուն սին
 81 Երգ ննջե ցե լոց
 377 Ե րե կո յեան ժամ
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 367 Եւ եւս հա ւա տով ա ղա չես ցուք
  24 Զար թու ցեալքս ա մե նե քեան
  183 Զու ար ճա ցեալքս մե ծաւ ուրախութեամբ
 307 Զ սաղ մոսեր գու թիւնս եւ զաղաչանս
 31 Զ քէն գո հա նամք  Տէր Աս տու ած
  109 Թա գա ւորք ա պաշ խա րու թեան
  115 Թա գա ւորք մար տի րո սաց
  223 Թա փօ րի երգն
  307 Ժա մա մուտք
 413 Ի կար դալ ի մում լու ար ինձ Աստուած
 343 Իսկ այս ո՞վ է որ դի մեալ
 173 Իւ ղա բե րից երգն եւ ա ւե տա րանն
 157 Լ ցաք ա ռա ւօ տու ո ղոր մու թեամբ
  411 Խա ղա ղա կան
      254 Խաչ քո ե ղի ցի մեզ ա պա ւէն
222, 291, 405 Խնդ րես ցուք հա ւա տով
  378 Խո նար հե ցո՛  Տէր զունկն քո
 407 Խ րատք վասն երկր պա գու թեան եկեղեցւոյ
  32 Կա նո նագ լուխք
  395 Համ բար ձի զաչս իմ լե րինս
  445 Հանգս տեան ժամ
  158 Հար ցի փոխն
  365 Հա ւա տամք ի մի Աս տու ած
 11 Հ րա ժա րիմք ի սա տա նա յէ
  349 Ճա շու ա լէ լուք, յետ գրքին
  273 Ճա շու ժա մեր գու թիւն
  325 Ճա շու շա րա կանք
  302 Ճա շու շա րա կանք հանգս տեան
  335 Ճա շու սաղ մոսք, նախ քան զգիրքն
  323 Ճա շու փոխք
  98 Մաղ թանք, քա րոզք եւ ա ղօթք յետ 
  օրհ նու թեան
  210 Մայր սուրբ սքան չե լի յու սոյն
  167 Մե ծա ցուս ցէ անձն իմ
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  346 Մե սե դիք աղ ցից կիւ րա կէից
  344 Մե սե դիք ճա շու աղ ցից
 383  Մե սե դիք ե րե կո յիցն
  342 Մե սե դիք ճա շու յա րու թեանն
  343 Մե սե դիք յետ գրքին
   233, 254, 262, 279, 289, 
  299,  403  Յի շեա՛,  Տէ՛ր զպաշ տօ նեայս
 22  Յի շես ցուք ի գի շե րի
  220 Նո րաս տեղ ծեալ
  62 Նո րո գող տիե զե րաց
  183, 275, 
  283,  293  Ո ղոր մեա ինձ Աս տու ած ըստ մե ծի
 400 Որ բնա կեալն է յօգ նու թիւն
  472 Պա տա րագ
 234 Պ սա կիչ սրբոց Ք րիս տոս, որ պսակես
  348 Պօ ղոս ա ռա քեալ  Յի սու սի Ք րիս տոսի
  67 Սաղ մոսք հանգս տեան ա ւե տա րա նի
  370 Սե ղան օրհ նէքն
  340 Սի րե լիք՝ սի րես ցուք զմի մեանս
    229,  300 Սի րե ցի՝ զի լու ի ցէ  Տէր
  213 Սուրբ Աս տու ած, սուրբ եւ հզօր
  238 Սուրբ ես,  Տէ՛ր Աս տու ած մեր, հզօր եւ
 225, 406, 455 Սուրբ խա չիւս ա ղաչ.
  234 Տէր ա մե նա կալ Աս տու ած Աբ րահա մու
  421 Տէ՛ր բա րե րար, որ մե ծաւ գթութեամբ
  189 Տէր երկ նից փոխն
  17 Տէր ե թէ զշրթունս ի բա նաս
  17 Տէր զի բա զում ե ղեն նե ղիչք
  211 Փա ռա ւո րես ցուք զա մե նա կալն
  195 Փառք ի բար ձունս Աս տու ծոյ
    222,  405 Քում ա մե նա զօր եւ
 231 Ք րիս տոս Աս տու ած մեր վասն խաչի քո
   301,  324 Օրհ նե ցէք զ Տէր ա մե նայն ա զինք
 225 Օրհ նե ցէք ման կունք զ Տէր
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