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Հանդիսադիր Քհն. – Օրհ նեալ Տէր մեր 
Յի սուս Քրիս տոս. ա մէն:   
 

Հայր մեր որ յեր կինս ես. սուրբ ե ղի
ցի ա նուն Քո, ե կես ցէ ար քա յու թիւն Քո, 
ե ղի ցին կամք Քո որ պէս յեր կինս եւ յերկ
րի: Զհաց մեր հա նա պա զորդ տուր մեզ 
այ սօր: Եւ թող մեզ զպար տիս մեր, որ
պէս եւ մեք թո ղումք մե րոց պար տա պա
նաց: Եւ մի՛ տա նիր զմեզ ի փոր ձու թիւն, 
այլ փրկեա զմեզ ի չա րէն: Զի Քո է ար
քա յու թիւն եւ զօ րու թիւն եւ փառք յա ւի
տեանս. ա մէն:    
    

Զսաղ մո սեր գու թիւնս եւ զաղա չանս 
ըն կալ ցի մար դա սէրն Աս տուած… 
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Դպիրք – Խոր հուրդ խո րին, ան հաս, 
ան  սկիզբն, որ զար դա րե ցեր զվե րին 
պե տու թիւնդ ի յա ռա գաստ ան մա տոյց 
լու սոյն, գե րա պանծ փա ռօք զդասս 
հրե  ղի նաց:

Ան ճա ռահ րաշ զօ րու թեամբ ստեղ
ծեր զԱ դամ պատ կեր տի րա կան, եւ 
նա զե լի փա ռօք զգես տա ւո րե ցեր ի 
դրախտն Ա դե նի տե ղի բերկ րա նաց:

Թա գա ւոր երկ նա ւոր, զե կե ղե ցի Քո 
ան    շարժ պա հեա, եւ զերկր պա գուս ա 
նու անդ Քում պա հեա ի խա ղա ղու
թեան:

[Պտրգչ. – Ա լէ լուիա, ա լէ լուիա. լուա ցից 
սրբու թեամբ զձեռս իմ եւ շուրջ ե ղէց զսե ղա-
նով Քով, Տէր:

Սրկ. – Դատ ա րա ինձ, Տէր, զի ես յամբ
ծու թեան ի մում գնա ցի, ի Տէր յու սա ցայ, 
զի մի՛ ե ղէց հի ւանդ:

Պտրգչ.  – Փառք Հօր եւ Որդ ւոյ եւ Հոգ ւոյն 
Սրբոյ:
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Սրկ. – Այժմ եւ միշտ եւ յա ւի տեանս յա
ւի տե նից. ա մէն:]

Պտրգչ.  – Եւ վասն սրբուհ ւոյ Աս տուա ծած-
նի բա րե խօ սու թեանն … 

Սրկ. – Սուրբ զԱս տուա ծա ծինն եւ 
զա մե նայն սուրբս բա րե խօս ա րաս
ցուք առ Հայր ի յեր կինս, զի կա մե ցեալ 
ո ղոր մես ցի եւ գթա ցեալ կե ցուս ցէ զա
րա րածս Իւր: Ա մե նա կալ Տէր Աս տուած 

մեր, կե ցո եւ ո ղոր մեա:

Պտրգչ. – Ըն կալ, Տէր, զա ղա չանս մեր բա -
րե խօ սու թեամբ սուրբ Աս տուա ծածնին… 

Հանդիսադիր Քհն. – Ո ղոր մես ցի քեզ Աս-
տուած Հզօրն …

Պտրգչ. – Ա զա տես ցէ եւ զձեզ մար դա սէրն 
Աս տուած …

ՀանդիսադիրՔհն.– Յի շես ջիր եւ զմեզ ա ռա-
ջի ան մահ Գա ռինն Աս տու ծոյ:

Պտրգչ. – Յի շեալ լի ջիք ա ռա ջի ան մահ 
Որդւոյն Աս տու ծոյ:
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Դպ.1 – Ա ղա ղա կե ցէք առ Տէր, ա մե
նայն եր կիր, ծա ռա յե ցէք Տեառն ու րա
խու թեամբ:

Դպ.2– Մտէք ա ռա ջի Նո րա ցնծու
թեամբ, ծա նե րուք, զի Նա է Տէր Աս
տուած մեր:

Դպ.1 – Նա ա րար զմեզ եւ ոչ մեք 
էաք, մեք ժո ղո վուրդք եւ խաշն ա րօ տի 
Նո րա:

Դպ. 2 – Մտէք ընդ դրունս Նո րա 
խոս տո վա նու թեամբ եւ օրհ նու թեամբ ի 
յարկս Նո րա:

Դպ. 1– Խոս տո վան ե ղե րուք Տեառն 
եւ օրհ նե ցէք զա նուն Նո րա:

Դպ.2– Քաղցր է Տէր, յա ւի տեան է 
ո ղոր մու թիւն Նո րա, յազ գէ մին չեւ 
յազգ է ճշմար տու թիւն Նո րա:

Դպ.1 – Փառք Հօր եւ Որդ ւոյ եւ Հոգ
ւոյն Սրբոյ:

Դպ.2– Այժմ եւ միշտ եւ յա ւի տեանս 

յա ւի տե նից. ա մէն:
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Սրկ. – Սուրբ ե կե ղե ցեաւս ա ղա չես
ցուք զՏէր, զի սո վաւ փրկես ցէ զմեզ ի 
մե ղաց եւ կե ցուս ցէ շնոր հիւ ո ղոր մու
թեան Իւ րոյ: Ա մե նա կալ Տէր Աս տուած 
մեր, կե ցո եւ ո ղոր մեա:

Պտրգչ. – Ի մէջ տա ճա րիս …
Մտից ա ռա ջի սե ղա նոյ Աս տու ծոյ, առ 

Աս տուած, որ ու րախ առ նէ զման կու թիւն իմ:
Սրկ. – Դա'տ ա րա ինձ, Աս տուած, եւ 

ի րաւ ա րա ինձ ի դա տաս տա նի ի մում:

Պտրգչ. – Յազ գէ որ ոչ է սուրբ, ի մար դոյ 
մե ղա ւո րէ, նեն գա ւո րէ փրկեա' զիս:

Սրկ. – Դու, Աս տուած, հզօ րիչ իմ ես, 
ըն դէ՞ր մո ռա ցար զիս, ըն դէ՞ր տրտում 
գնամ ես ի նե ղել թշնամ ւոյ ի մոյ:

Պտրգչ. – Ա ռա քեա', Տէ'ր, զլոյս Քո եւ 
զճշմար տու թիւն Քո, զի ա ռաջ նոր դես ցեն ինձ 
եւ հան ցեն զիս ի լեառն սուրբ եւ ի յարկս Քո:

Սրկ. – Մտից ա ռա ջի սե ղա նոյ Աստու
ծոյ, առ Աս տուած, որ ու րախ առ նէ 
զման կու թիւն իմ:
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Պտրգչ. – Խոս տո վան ե ղէց Քեզ օրհ նու-
թեամբ, Աս տուա'ծ, Աս տուա'ծ իմ:

Սրկ. – Արդ, ըն դէ՞ր տրտում ես, 

անձն իմ, կամ ըն դէ՞ր խռո վես զիս, 

յու սա' առ Աս տուած, խոս տո վա նեա' 
Նմա, փրկիչ ե րե սաց ի մոց Աս տուած է:

Պտրգչ. – Փառք Հօր եւ Որդ ւոյ եւ Հոգ ւոյն 
Սրբոյ:

Սրկ. – Այժմ եւ միշտ եւ յա ւի տեանս 

յա ւի տե նից. ա մէն: Եւ եւս խա ղա ղու

թեան զՏէր ա ղա չես ցուք: Օրհ նես ցուք 

զա մե նա կալն Աս տուած` զՀայր Տեառն 

մե րոյ Յի սու սի Քրիս տո սի, որ ար ժա նի 

ա րար զմեզ կալ ի տեղ ւոջս փա ռա բա

նու թեան եւ եր գել զերգս հո գե ւորս: 

Ա մե նա կալ Տէր Աս տուած մեր, կե ցուս

ցէ եւ ո ղոր մես ցի:

Պտրգչ. – Ի յար կի Քում սրբու թեան եւ ի 
տեղ ւոջս փա ռա բա նու թեան …
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Ի յար կի Քում սրբու թեան-ից հե տո Խո րա նի վարա-
գույրը փակ վում է, և մինչ դպրաց դասը եր գում է օր վա մե-
ղե դին, պա տա րա գի չը լռել յայն կար դում է Սբ. Գրի գոր Նա-
րե կա ցու ա ղոթ քը` ուղղ ված Սուրբ Հո գուն: Այ նու հե տև պա-
տա րա գի չը շա րու նա կում է ան ձայն կար դալ Սբ. Հով հան 
Ոս կե բե րա նի կող մից գրված ա ղոթ քը, ա պա օրհ նում է 
ա ռա ջադ րութ յան նշխարն ու գի նին: Վե րո հիշ յալ ա ղոթ քից 
հե տո վա րա գույ րը բաց  վում է, և դպիրները սկսում են եր գել 
Աշ խարհ գա լոց-ի շա րա կա նը` Բա րե խօ սու թեամբ-ը:

Բա րե խօ սու թեամբ մօր Քո եւ կու

սի ըն կալ զա ղա չանս Քոց պաշ տօ նէից, 

որ գե րա գոյն քան զեր կինս պայ ծա ռա

ցու ցեր սուրբ զԵ կե ղե ցի ա րեամբ Քո 

Քրիս տոս, եւ ըստ երկ նայ նոցն կար գե

ցեր ի սմա զդասս ա ռա քե լոց եւ մար

գա րէից, սուրբ վար դա պե տաց:

Այ սօր ժո ղո վեալ դասք քա հա նա յից, 

սար կա ւա գաց, դպրաց եւ կղե րի կո սաց 

խունկ մա տու ցա նեմք ա ռա ջի Քո, Տէր, 

յօ րի նակ ըստ հնումն Զա քա րիայ: Ըն

կալ առ ի մէնջ զխնկա նուէր մաղ թանս, 

որ պէս զպա տա րագն Ա բե լի, զՆո յի եւ 

զԱբ րա հա մու:

Ն

Կ
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Բա րե խօ սու թեամբ վե րին Քո զօ
րացդ միշտ ան շարժ պա հեա զա թոռ 

Հայ կազ նեայս:

Մինչ նրանք եր գում են, պա տա րա գի չը խնկար կե լով 
դառ նում է Ս. Սե ղա նի շուր ջը և թա փո րի ա ռաջ նոր դու-
թյամբ հյու սի սա յին աս տի ճան նե րով իջ նում ներ քև` խնկար-
կե լու ե կե ղե ցա կան նե րին և ներ կա ժո  ղովրդին: Ե կե ղե ցում 
խնկար կութ յու նից հե տո պա տա րա գի չը հա րա վա յին աս-
տի ճան նե րով դպիր նե րի և սար կա վագ նե րի հետ կրկին 
բարձ րա նում է Խո րան և երկր պա գում Ս. Սե ղա նին: 

Սրկ. – Օրհ նեա', տէր:

Պտրգչ. – Օրհ նեալ թա գա ւո րու թիւնն ... 

Ժա մա մու տ
Ժա մա մու տի օ րի նակ 

(Հա րութ յան ժա մա մուտ)

Դպիր–Միա ծին Որ դի եւ Բանդ Աս

տուած եւ ան մահ Էու թիւն, որ յանձն 

ա ռեր մարմ նա նալ ի սրբուհ ւոյ Աս

տուա ծած նէն եւ ի միշտ Կու սէն: Ան

փո փո խե լիդ մարդ ե ղեալ` խա չե ցար, 

Քրիս տոս Աս տուած մեր, մա հուամբ 

զմահ կո խեցեր: Մինդ ի Սրբոյ Եր րոր
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դու թե նէն, փա ռա ւո րա կից ընդ Հօր եւ 

Սրբոյ Հոգ ւոյն, կե ցո' զմեզ:

Սրկ. – Եւ եւս խա ղա ղու թեան զՏէր 

ա ղա չես ցուք. ըն կա'լ, կե ցո' եւ ո ղոր

մեա': Օրհ նեա', տէր:

Պտրգչ. – Օրհ նու թիւն եւ փառք Հօր եւ Որդ-
ւոյ եւ Հոգ ւոյն Սրբոյ ...

Դպիրք – Եւ ընդ հոգ ւոյդ քում:

Սրկ. – Աս տու ծոյ եր կիր պա գես ցուք:

Դպիրք – Ա ռա ջի Քո, Տէր:

Պտրգչ. – Տէր Աս տուած մեր …

Ճաշուսաղմոսիօրինակ

(ասվումէՀարությանկիրակիներին)

Տէր թա գա ւո րեաց, վա յել չու թիւն 

զգե ցաւ, զգե ցաւ Տէր զօ րու թիւն, ընդ 

մէջ Իւր էած:
Ճաշուշարականիօրինակ
(ՀարությանշարականԱՁ)

Զթա գա ւորն փա ռաց Քրիս տոս, որ 

վասն մեր մարմ նա ցաւ ի սրբոյ Կուսէն 



14

եւ խա չի համ բե րե լով, միա բա նութեամբ 

եր գով բա րե բա նես ցուք:

Որ զթա ղումն ե րե քօ րեայ յանձն 

էառ` յա րու ցեալ ի մե ռե լոց իշխանու

թեամբ, միա բա նու թեամբ եր գով բարե

բա նեսցուք:

Փառք Հօր եւ Որդ ւոյ եւ Հոգ ւոյն 

Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յա ւի տեանս 

յա ւի տե նից. ա մէն:
Կա րո ղա պէս զդրունս դժո խոց խոր

տա կեաց, ե կե ղեց ւոյ Իւ րում զգե ցոյց 

զմեծ վա յել չու թիւն, միա բա նու թեամբ 

եր գով բա րե բա նես ցուք:

Պտրգչ. – Զի Քո է կա րո ղու թիւն եւ զօ րու-
թիւն …

Սրկ. – Պռօս խու մէ:

Դպիրք –Սուրբ Աս տուած, սուրբ եւ 

հզօր, սուրբ եւ ան մահ, որ յա րեար ի 

մե ռե լոց (կամ՝ հա վուր պատ շա ճի), ո ղոր մեա' 

մեզ (ե րեք ան գամ կրկնի՛ր):
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Սրկ. – Եւ եւս խա ղա ղու թեան զՏէր 

ա ղա չես ցուք:

Դպիրք – Տէ'ր, ո ղոր մեա':

Սրկ. – Վասն խա ղա ղու թեան ա մե

նայն աշ խար հի եւ հաս տա տու թեան 

սրբոյ ե կե ղեց ւոյ զՏէր ա ղա չես ցուք:

Դպիրք – Տէ'ր, ո ղոր մեա':

Սրկ. – Վասն ա մե նայն սուրբ եւ ուղ

ղա փառ ե պիս կո պո սաց զՏէր ա ղա չես

ցուք:

Դպիրք – Տէ'ր, ո ղոր մեա':

Սրկ. – Վասն հայ րա պե տին մե րոյ 

Տեառն Տեառն (այս ա նուն) սրբազ նա գոյն 

կա թո ղի կո սին կե նաց եւ փրկու թեան 

հոգ ւոյ նո րին զՏէր ա ղա չես ցուք:

Դպիրք – Տէ'ր, ո ղոր մեա':

Սրկ. – Վասն վար դա պե տաց, քա հա

նա յից, սար կա ւա գաց, դպրաց, եւ ա մե

նայն ուխ տի ման կանց ե կե ղեց ւոյ զՏէր 

ա ղա չես ցուք:

Ն
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Դպիրք – Տէ'ր, ո ղոր մեա':

Սրկ. – Վասն բա րե պաշտ թա գա ւո

րաց եւ աս տուա ծա սէր իշ խա նաց, զօ

րա վա րաց եւ զօ րաց նո ցին զՏէր ա ղա

չես ցուք:

Դպիրք – Տէ'ր, ո ղոր մեա':

Սրկ. – Վասն հոգ ւոցն հան գու ցելոց, 

որք ճշմա րիտ եւ ու ղիղ հա ւա տով ի 

Քրիս տոս ննջե ցին, զՏէր ա ղա չես ցուք:

Դպիրք – Յի շեա', Տէ'ր, եւ ո ղոր մեա': 

Տէ'ր, ո ղոր մեա': Քեզ Տեառնդ յանձն 

ե ղիցուք: Տէ'ր, ո ղոր մեա', Տէ'ր, ո ղոր

մեա', Տէ'ր, ողոր մեա':

Պտրգչ. – Զի ո ղոր մած եւ մար դա սէր ես 
Աս տուած գո լով …

Այ նու հե տև ե կե ղե ցա կան նե րից մեկն սկսում է ըն թեր-
ցել մար գա րեա կան և ա ռա քե լա կան գրքե րից, ո րի ա վար-
տին բուր վա ռա կիր սար կա վա գը ձայ նում է.
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Սրկ. – Ա լէ լուիա, օր թի:

Պտրգչ. – † Խա ղա ղու թիւն ա մե նե ցուն:

Դպիրք – Եւ ընդ հոգ ւոյդ քում:

Սրկ. – Եր կիւ ղա ծու թեամբ լուա րուք:

Վե րա բե րում ա նող սար կա վագն սկսում է կար դալ օր-
վա Ա վե տա րա նը.

Սրկ. – Սրբոյ Ա ւե տա րա նիս Յի սու սի 
Քրիս տո սի որ ըստ ...

Դպիրք – Փա՜ռք Քեզ, Տէր Աս տուած 

մեր:

Բուր վա ռա կիր սար կա վա գը ժո ղովր դին ու շադրու -
թյան կոչ է ուղ ղում.

Սրկ. – Պռօս խու մէ:

Դպիրք – Ա սէ Աս տուած:

Ա վե տա րա նի ըն թեր ցու մից հե տո դպիրները եր գում են.

Դպիրք – Փա՜ռք  Քեզ, Տէր Աս տուած 

մեր:

2 - Խորհրդակատարութիւն Սբ. Պատարագի

Կ
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ՀԱ ՒԱ ՏՈՅ ՀԱՆ ԳԱ ՆԱԿ
Հա ւա տամք ի մի Աս տուած` ի Հայրն 

ա մե նա կալ, յԱ րա րիչն երկ նի եւ երկ րի, 
ե րե ւե լեաց եւ ա նե րե ւու թից:

Եւ ի մի Տէր Յի սուս Քրիս տոս`յՈր
դին Աս տու ծոյ, ծնեալն յԱս տու ծոյ Հօ
րէ` Միա ծին, այ սինքն` յէու թե նէ Հօր:

Աս տուած յԱս տու ծոյ, Լոյս ի Լու
սոյ, Աս տուած ճշմա րիտ յԱս տու ծոյ 
ճշմար տէ, ծնունդ եւ ոչ ա րա րած: Նոյն 
Ինքն ի բնու թե նէ Հօր, Ո րով ա մե նայն 
ինչ ե ղեւ յեր կինս եւ ի վե րայ երկ րի, 
ե րե ւե լիք եւ ա նե րե ւոյթք:

Որ յա ղագս մեր մարդ կան, եւ վասն 
մե րոյ փրկու թեան ի ջեալ յերկ նից 
մարմ նա ցաւ, մար դա ցաւ, ծնաւ կա տա
րե լապէս ի Մա րիա մայ սրբոյ կու սէն 
Հոգւովն Սրբով:

Ո րով էառ զմար մին, զհո գի եւ զմիտ, 
եւ զա մե նայն որ ինչ է ի մարդ, ճշմար
տա պէս եւ ոչ կար ծեօք:

Չար չա րեալ, խա չեալ, թա ղեալ, յեր
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րորդ ա ւուր յա րու ցեալ, ե լեալ ի յեր
կինս նո վին մարմ նովն` նստաւ ընդ աջ
մէ Հօր:

Գա լոց է նո վին մարմ նովն եւ փա
ռօք Հօր` ի դա տել զկեն դա նիս եւ զմե
ռեալս, Ո րոյ թա գա ւո րու թեանն ոչ գոյ 
վախ ճան:

Հա ւա տամք եւ ի Սուրբ Հո գին` յան
եղն եւ ի կա տա րեալն, որ խօ սե ցաւ յՕ
րէնս եւ ի Մար գա րէս եւ յԱ ւե տա րանս:

Որ էջն ի Յոր դա նան, քա րո զեաց 
զա ռա քեալն եւ բնա կե ցաւ ի սուրբսն:

Հա ւա տամք եւ ի մի միայն Ընդ հան
րա կան եւ Ա ռա քե լա կան Սուրբ Ե կե ղե
ցի:

Ի մի մկրտու թիւն, յա պաշ խա րու
թիւն, ի քա ւու թիւն եւ ի թո ղու թիւն 
մե ղաց:

Ի յա րու թիւնն մե ռե լոց, ի դա տաս
տանն յա ւի տե նից հոգ ւոց եւ մարմ նոց, 
յար քա յու թիւնն երկ նից եւ ի կեանսն 
յա ւի տե նա կանս:
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Սրկ. – Իսկ որք ա սեն` էր եր բեմն 

յոր ժամ ո'չ էր Որ դին, կամ էր եր բեմն 

յոր ժամ ո'չ էր Սուրբ Հո գին, կամ թէ` 

յո չէից ե ղեն, կամ յայլ մէ էու թե նէ ա սեն 

լի նել զՈր դին Աս տու ծոյ եւ կամ զՍուրբ 

Հո գին, եւ թէ` փո փո խե լիք են կամ այլ

այ լե լիք, զայն պի սիսն նզո վէ Կա թու ղի

կէ եւ Ա ռա քե լա կան Սուրբ Ե կե ղե ցի:

Պտրգչ. – Իսկ մեք փա ռա ւո րես ցուք, որ 
յա ռաջ քան զյա ւի տեանս …

Սրկ. – Եւ եւս խա ղա ղու թեան զՏէր 

ա ղա  չես ցուք:

Դպիրք – Տէ'ր, ո ղոր մեա':

Սրկ. – Եւ եւս հա ւա տով ա ղա չես ցուք 

եւ խնդրես ցուք ի Տեառ նէ Աս տու ծոյ եւ 

ի Փրկչէն մեր մէ Յի սու սէ Քրիս տո սէ ի 

ժա մուս պաշ տա ման եւ ա ղօ թից, զի ար

ժա նի ըն դու նե լու թեան ա րաս ցէ, լուի ցէ 

Տէր ձայ նի ա ղա չա նաց մե րոց, ըն կալ
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ցի զխնդրուածս սրտից մե րոց, թող ցէ 

զյան ցանս մեր, ո ղոր մես ցի ի վե րայ մեր:

Ա ղօթք մեր եւ խնդրուածք յա մե նայն 

ժամ մտցեն ա ռա ջի մե ծի Տէ րու թեան 

Նո րա: Եւ Նա տա ցէ մեզ միա բան միով 

հա ւա տով եւ ար դա րու թեամբ վաս տա

կել ի գործս բա րեաց, զի զո ղոր մու թեան 

զշնորհս Իւր ա րաս ցէ ի վե րայ մեր. Տէրն 

ա մե նա կալ կե ցուս ցէ եւ ո ղոր մես ցի:

Դպիրք – Կե ցո', Տէ'ր: Շնոր հեա', 

Տէ'ր: Շնոր հեա', Տէ'ր: Շնոր հեա', Տէ'ր: 

Շնոր հեա', Տէ'ր: Տէ'ր, ո ղոր մեա': Քեզ 

Տեառնդ յանձն ե ղի ցուք: Տէ'ր, ո ղոր

մեա', Տէ'ր, ո ղոր մեա', Տէ'ր, ո ղոր մեա':

Պտրգչ. – Որ պէս զի ար ժա նա ւոր ե ղի ցուք 
գո հու թեամբ փա ռա ւո րել …

Դպիրք – Եւ ընդ հոգ ւոյդ քում:

Սրկ. – Աս տու ծոյ եր կիր պա գես ցուք:

Դպիրք – Ա ռա ջի Քո, Տէ'ր:
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Պտրգչ. – Խա ղա ղու թեամբ Քով, Քրիս-
տոս Փրկիչ մեր …

Սրկ. – Օրհ նեա', տէ'ր:

Պտրգչ. – Տէր Աս տուած † օրհ նես ցէ զա-
մե նե սեանդ:

Դպիրք – Ա մէն:

Սրկ. – Մի' ոք յե րա խա յից, մի' ոք ի 

թե րա հա ւա տից, եւ մի' ոք յա պաշ խա

րո ղաց եւ յան մաք րից մեր ձես ցի յաս

տուա ծա յին խոր հուրդս:

Դպիրք – Մար մին տէ րու նա կան եւ 

Ա րիւն փրկչա կան կայ ա ռա ջի: Երկ

նա յին զօ րու թիւնքն յա նե րե ւոյթս եր

գեն եւ ա սեն ան հան գիստ բար բա ռով` 

Սո՜ւրբ, Սո՜ւրբ, Սո՜ւրբ, Տէր զօ րու

թեանց:

Սրկ. – Սաղ մոս ա սա ցէք Տեառն Աս

տու ծոյ մե րում, դպիրք, ձայ նիւ քաղց

րու թեամբ զերգս հո գե ւորս:

Ն
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Սրբասացությանօրինակ 
(երգվումէԿիրակիօրերին,Ծաղկազարդին,Եկեղեցու

ևՀրեշտակներիտոներին)

Դպիրք – Հրեշ տա կա յին կար գա ւո րու

թեամբ լցեր, Աս տուած, զՔո սուրբ զե

կե ղե ցի: Հա զարք հա զա րաց հրեշտա կա

պետք կան ա ռա ջի Քո, եւ բիւրք բիւ

րուց հրեշ տակք պաշ տեն զՔեզ, Տէր, 

եւ ի մարդ կա նէ հա ճե ցար ըն դու նիլ 

զօրհ նու թիւն ձայ նիւ խորհր դա կա նաւ` 

Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ Տէր զօ րու թեանց:

Մինչ դպրաց դասը եր գում է օր վա սրբա սա ցու թյու նը, 
վե րա բե րում ա նող սար կա վագն ըն ծա յա րա նից վերց նում է 
սկի հը և բուր վա ռա կիր սար կա վա գի, մո մա կիր նե րի ու քշո-
ցա կիր նե րի ու ղեկ ցութ յամբ մո տե նում է պա տա րագ չին ու 
ա սում.

Սրկ. – Համ բար ձէ'ք, իշ խանք, զդրունս 

ձեր ի վեր, համ բարձ ցին դրունք յա ւի

տե նից, եւ մտցէ Թա գա ւոր փա ռաց:

Պտրգչ. – Ո՞վ է Սա Թա գա ւոր փա ռաց … 

Կ
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Սրկ. – Համ բար ձէ'ք, իշ խանք, զդրունս 

ձեր ի վեր, համ բարձ ցին դրունք յա ւի

տե նից, եւ մտցէ Թա գա ւոր փա ռաց:

Պտրգչ. – Ո՞վ է Սա Թա գա ւոր փա ռաց … 

Սրկ. – Սա Ի'նքն է Թա գա ւոր փա

ռաց:

Պտրգչ. – † Օրհ նեալ ե կեալ …

Սրկ. – Եւ եւս խա ղա ղու թեան զՏէր 

ա ղա չես ցուք:

Դպիրք – Տէ'ր, ո ղոր մեա':

Սրկ. – Եւ եւս հա ւա տով եւ սրբու

թեամբ կաց ցուք յա ղօթս ա ռա ջի սրբոյ 

սե ղա նոյս Աս տու ծոյ ա հիւ: Մի խղճիւ 

եւ գայ թակ ղու թեամբ, մի նեն գու թեամբ 

եւ խո րա ման կու թեամբ, մի պատ րա նօք 

եւ խա բէու թեամբ, մի երկ մտու թեամբ 

եւ մի թե րա հա ւա տու թեամբ, այլ ու ղիղ 



25

վա րուք, պարզ մտօք, միա միտ սրտիւ, 

կա տա րեալ հա ւա տով, լցեալ սի րով, 

լի եւ ա ռա ւե լեալ ա մե նայն գոր ծովք 

բա րու թեան կաց ցուք յա ղօթս ա ռա ջի 

սրբոյ սե ղա նոյս Աս տու ծոյ, եւ գտցուք 

զո ղոր մու թեան զշնորհս յա ւուր յայտ

նու թեան եւ ի միւ սան գամ գալս տեան 

Տեառն մե րոյ եւ Փրկչին Յի սու սի 

Քրիս տո սի. կե ցուս ցէ եւ ո ղոր մես ցի:

Դպիրք – Կե ցո', Տէ'ր, եւ ո ղոր մեա':

Պտրգչ. – Շնոր հօք եւ մար դա սի րու-
թեամբ…

Դպիրք – Եւ ընդ հոգ ւոյդ քում:

Սրկ. – Աս տու ծոյ եր կիր պա գես ցուք:

Դպիրք – Ա ռա ջի Քո, Տէ'ր:

Սրկ. – Ող ջո'յն տուք մի մեանց ի համ

բոյր սրբու թեան, եւ որք ոչ էք կա րողք 

հա ղոր դիլ աս տուա ծա յին խորհր դոյս, 

առ դրունս ե լէ'ք եւ ա ղօ թե ցէ'ք:
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Դպիրք – Քրիս տոս ի մէջ մեր յայտ

նե ցաւ,

Որ Էնն Աս տուած աստ բազ մե ցաւ,

Խա ղա ղու թեան ձայն հնչե ցաւ,

Սուրբ ող ջու նի հրա ման տուաւ:
Ե կե ղե ցիս մի անձն ե ղեւ,

Համ բոյրս յօդ լրման տուաւ,

Թշնա մու թիւնն հե ռա ցաւ,

Սէրն յընդ հա նուրս սփռե ցաւ:

Արդ, պաշ տօ նեայք, բար ձեալ զձայն

Տուք զօրհ նու թիւն ի մի բե րան

Միաս նա կան Աս տուա ծու թեանն,

Ո րում սրով բէքն են սրբա բան:

Տա ղա վար կամ հան դի սա վոր տո նե րին այս հա վե լումն 
է ար վում.

Սրկ. – Որք հա ւա տով կայք յան դի

ման սուրբ սե ղա նոյս ար քա յա կան, տե

սէք բազ մեալ զՔրիս տոս Ար քայն, եւ 

շուրջ պա տեալ զօրք վեր նա կանք:
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Դպիրք – Վեր համ բառ նամք զաչս 
ու նե լով եւ պա ղա տիմք զայս ա սե լով, 
զմեղս մեր մի յի շես ցես, այլ գթու թեամբ 
Քով քա ւես ցես: Ընդ հրեշ տա կացն օրհ
նեմք զՔեզ, եւ ընդ սրբոց Քոց, Տէր, 
փառք Քեզ:

Սրկ. – Ա հիւ կաց ցուք, եր կիւ ղիւ 
կաց  ցուք, բար ւոք կաց ցուք, եւ նա յե
ցա րո'ւք զգու շու թեամբ:

Դպիրք – Առ Քեզ, Աս տուա'ծ:
Սրկ. – Պա տա րագ Քրիս տոս մատ չի 

ա նա րատ Գառն Աս տու ծոյ:
Դպիրք – Ո ղոր մու թիւն եւ խա ղա ղու

թիւն եւ պա տա րագ օրհ նու թեան:

Պտրգչ. – Շնորհք, սէր եւ …
Դպիրք – Ա մէն: Եւ ընդ հոգ ւոյդ քում:
Սրկ. – Զդրունս, զդրունս, ա մե նայն 

ի մաս տու թեամբ եւ զգու շու թեամբ ի 
վեր ըն ծա յե ցու ցէք զմիտս ձեր աս
տուա ծա յին եր կիւ ղիւ:
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Դպիրք – Ու նիմք առ Քեզ, Տէր ա մե
նա կալ:

Սրկ. – Եւ գո հա ցա րուք զՏեառ նէ բո

լո րով սրտիւ:

Դպիրք – Ար ժան եւ ի րաւ:

Պտրգչ. – Եւ ընդ սե րով բէսն եւ ընդ …

Դպիրք – Սո՜ւրբ, Սո՜ւրբ, Սո՜ւրբ Տէր 

զօ րու թեանց, լի են եր կինք եւ եր

կիր փա ռօք Քո: Օրհ նու թիւն ի բար

ձունս: Օրհ նեալ որ ե կիր եւ գա լոցդ 

ես ա նուամբ Տեառն: Ով սան նա ի բար

ձունս:

Պտրգչ. – Ա ռէ'ք, կե րէ'ք, այս է ՄԱՐ ՄԻՆ 
ԻՄ… 

Դպիրք – Ա մէն:

Պտրգչ. – Ար բէ'ք ի սմա նէ ա մե նե քեան, 
այս է Ա ՐԻՒՆ ԻՄ ՆՈ ՐՈՅ ՈՒԽ ՏԻ …

Դպիրք – Ա մէն: Հայր երկ նա ւոր, որ 

զՈր դիդ Քո ե տուր ի մահ վասն մեր 
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պար տա պան պար տեացս մե րոց: Հեղ

մամբ ա րեան Նո րա, ա ղա չեմք զՔեզ, 

ո ղոր մեա Քո բա նա ւոր հօ տի:

Պտրգչ. – Եւ զՔոյս ի Քո յոց Քեզ մա  տու-
ցա նեմք …

Դպիրք – Յա մե նայ նի օրհ նեալ ես, 

Տէր, օրհ նեմք զՔեզ, գո վեմք զՔեզ, գո

հա նամք զՔէն, ա ղա չեմք զՔեզ, Տէր 

Աս տուած մեր:

Պտրգչ. – † Խա ղա ղու թիւն ա մե նե ցուն:

Դպիրք – Եւ ընդ հոգ ւոյդ քում:

Սրկ. – Աս տու ծոյ եր կիր պա գես ցուք:

Դպիրք – Ա ռա ջի Քո, Տէ'ր: Որ դի Աս

տու ծոյ, որ պա տա րա գեալ Հօր ի հաշ

տու թիւն հաց կե նաց բաշ խիս ի մեզ: 
Հեղ մամբ ա րեան Քո սուրբ, ա ղա չեմք 

զՔեզ, ո ղոր մեա ա րեամբ Քով փրկեալ 

հօ տի:
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Պտրգչ. – Որ պէս զի ե ղի ցի սա ա մե նե ցուն 
մեզ մեր ձե ցե լոցս …

Դպիրք – Հո գի Աս տու ծոյ, որ 

զփառակցի Քո զխոր հուրդ ի ջեալ ի 

յերկ նից կատա րես ի ձեռն մեր: Հեղ

մամբ ա րեան Սո րա, ա ղա չեմք զՔեզ, 

հան գո զհո գիս մեր ննջե ցե լոցն:

Պտրգչ. – Ընդ որս եւ մեզ այց ա րաս ցես …
Դպիրք – Յի շեա', Տէ'ր, եւ ո ղոր մեա':

Պտրգչ. – Աս տուա ծած նին սրբոյ կու սին 
Մա րիա մու …

Դպիրք – Յի շեա, Տէր, եւ ո ղոր մեա:

Սրկ. – Ա ռա քե լոց սրբոց, մար գա րէից, 

վար դա պե տաց, մար տի րո սաց, եւ ա մե

նայն հայ րա պե տաց սրբոց, ա ռա քե լա

գործ ե պիս կո պո սաց, ե րի ցանց, ուղ ղա

փառ սար կա ւա գաց եւ ա մե նայն սրբոց 

ե ղի ցի յի շա տակ ի սուրբ պա տա րագս, 

ա ղա չեմք:

Ն
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Դպիրք – Յի շեա, Տէր, եւ ո ղոր մեա:

Սրկ. – Օրհ նեալ, գո վեալ եւ փա ռա

ւո րեալ, հրա շա լի եւ աս տուա ծա զարդ 

Յա րու թեանն (կամ՝ Տէ րու թեանն)Քրիս տո

սի Աս տու ծոյ մե րոյ եր կիր պա գա նեմք:

Դպիրք – Փառք Յա րու թեան (կամ՝ Տէ

րու թեան)Քո, Տէ'ր:

Սրկ. – (Սր բոց տո ներին)Սուրբ եւ աս

տուա ծա հա ճոյ մար գա րէին (ա ռա քե լոյն, 

հայ րա պե տին, մար տի րո սին), ո րոյ այ սօր 

զյի շա տակն կա տա րե ցաք, ե ղի ցի յի շա

տակ ի սուրբ պա տա րագս, ա ղա չեմք:

Դպիրք – Յի շեա', Տէ'ր, եւ ո ղոր մեա':

Սրկ. – Ա ռաջ նոր դացն մե րոց եւ 

ա ռա ջին լու սա ւոր չացն` սրբոց Թա դէո

սի եւ Բար դու ղի մէո սի ա ռա քե լոցն, եւ 

Գրի գո րի Լու սա ւոր չին, Ա րիս տա կի սի, 

Վրթա նի սի, Յուս կանն, Գրի գո րի սի, 

Ներ սի սի, Սա հա կայ, Դա նիէ լի եւ Խա

դայ, Մես րո պայ վար դա պե տին եւ Գրի
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գո րի Նա րե կաց ւոյն, եւ Ներ սի սի Կլա

յեց ւոյն, Յով հան նու Ո րոտ նեց ւոյն, եւ 

Գրի գո րի եւ Մով սի սի Տա թե ւա ցեացն, 

եւ սրբոց Գրի գո րի սեանց եւ Ներ սի

սեանց, հո վուաց եւ հո վուա պե տացն 

Հա յաս տա նեայց ե ղի ցի յի շա տակ ի 

սուրբ պա տա րագս, ա ղա չեմք:

Դպիրք – Յի շեա', Տէ'ր, եւ ո ղոր մեա':

Սրկ. – Միանձ նա ցե լոց սրբոց, ա ռա

քի նա սէր եւ աս տուա ծու սոյց կրօ նա

ւո րացն` Պօ ղո սի, Ան տօ նի, Պօ ղայ, Մա

կա րայ, Ո նոփ րիո սի, Աբ բայ Մար կո սի, 

Սրա  պիո նի, Նե ղո սի, Ար սե նի, Ե ւագ

րի, Պար սա մայ, Յով հան նի սեանց եւ 

Սի մո նեանց, սրբոց Ոս կեանց եւ Սու

քիա սեանց, եւ ա մե նայն սրբոց հարց 

եւ ա շա կեր տե լոց նո ցին ընդ տիե զերս 

ե ղի ցի յի շա տակ ի սուրբ պա տա րագս, 

ա ղա չեմք:
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Դպիրք – Յի շեա', Տէ'ր, եւ ո ղոր մեա':

Սրկ. – Թա գա ւո րացն հա ւա տա ցելոց` 

սրբոց Աբ գա րու, Կոս տան դիա նո սի, 

Տրդա տայ եւ Թէո դո սի, եւ ա մե նայն 

սուրբ եւ բա րե պաշտ թա գա ւո րաց եւ 

աս տուա ծա սէր իշ խա նաց ե ղի ցի յի շա

տակ ի սուրբ պա տա րագս, ա ղա չեմք:

Դպիրք – Յի շեա', Տէ'ր, եւ ո ղոր մեա':

Սրկ. – Ընդ հա նուր ա մե նայն հա ւա

տա ցե լոց` ա րանց եւ կա նանց, ծե րոց եւ 

տղա յոց, եւ ա մե նայն չա փու հա սա կի 

հա ւա տով եւ սրբու թեամբ ի Քրիս տոս 

ննջե ցե լոցն, ե ղի ցի յի շա տակ ի սուրբ 

պա տա րագս, ա ղա չեմք:

Դպիրք – Յի շեա', Տէ'ր, եւ ո ղոր մեա':

Պտրգչ. – Եւս ա ռա ւել զե պիս կո պո սա-
պետն մեր եւ զպա տուա կան հայ րա պետն 
ա մե նայն Հա յոց զՏէր Տէր (այս ա նուն)սրբազ-
նա գոյն կա թո ղի կոսն, եւ (վի ճակիս) զբա րեխ-
3 - Խորհրդակատարութիւն Սբ. Պատարագի

Կ
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նամ ա ռաջ նորդն զՏէր (այս ա նուն) սրբա զան 
(արք)ե պիս կո պոսն, շնոր հես ցես մեզ ընդ 
եր կայն ա ւուրս ու ղիղ վար դա պե տու թեամբ:

Դպիրք – Ա մէն:
Պտրգչ. – Նաեւ զՀան րա պե տու թիւն Հա-

յաս տան աշ խար հիս եւ զժո ղո վուրդն Հա յոց 
զօ րա ցուս ցես եւ պահ պա նես ցես յա մայր 
ամս ընդ հո վա նեաւ ա մե նա զօր Ա ջոյ Քո ի 
շի նու թեան, ի խա ղա ղու թեան եւ յան սա սա-
նու թեան:

Դպիրք – Ա մէն:

Սրկ. – Գո հու թիւն եւ փա ռա բա նու

թիւն մա տու ցա նեմք Քեզ, Տէր Աս

տուած մեր, վասն սուրբ եւ ան մահ պա

տա րա գիս, որ ի վե րայ սրբոյ սե ղա նոյս, 

զի զսա մեզ ի սրբու թիւն կեն դա նու

թեան պար գե ւես ցես: Սո վաւ շնոր հեա 

զսէր, զհաս տա տու թիւն եւ զըղ ձա լի 

զխա ղա ղու թիւն ա մե նայն աշ խար հի, 

սրբոյ Ե կե ղեց ւոյ, եւ ա մե նայն ուղ ղա

փառ ե պիս կո պո սաց, ե պիս կո պո սա պե

Ն
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տին մե րոյ եւ պա տուա կան հայ րա պե

տին ա մե նայն Հա յոց Տեառն Տեառն 

(այս ա նուն) սրբազ նա գոյն կա թո ղի կո սին, 

եւ (վի ճա կիս) բա րեխ նամ ա ռաջ նոր դին 

Տեառն (այս ա նուն) սրբա զան (արք)ե պիս

կո պո սին, եւ քա հա նա յիս որ զպա տա

րագս մա տու ցա նէ: Եւ վասն զօ րու

թեանց եւ յաղ թու թեանց թա գա ւո րաց 

քրիս տո նէից եւ իշ խա նացն բա րե պաշ

տից ա ղա չես ցուք, եւ խնդրես ցուք 

եւ վասն հոգ ւոցն հան գու ցե լոց: Եւս 

ա ռա ւել վասն հան գու ցեալ րա բու նա

պե տացն մե րոց, եւ շի նո ղաց սրբոյ Ե կե

ղեց ւոյս եւ որք ընդ հո վա նեաւ սո րին 

են հան գու ցեալ:

Ա զա տու թիւն` եղ բարց մե րոց գե րե

լոց, եւ շնորհ` ա ռա ջի կայ ժո ղովր դեանս, 

հան գիստ` հա ւա տով եւ սրբու թեամբ ի 

Քրիս տոս կա տա րե լոցն. ե ղի ցի յի շա

տակ ի սուրբ պա տա րագս, ա ղա չեմք:
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Դպիրք – Ըստ ա մե նայ նի եւ յա ղագս 
ա մե նե ցուն:

Պտրգչ. – Եւ ե ղի ցի ո ղոր մու թիւն մե ծիս 
Աս տու ծոյ …

Դպիրք – Ա մէն: Եւ ընդ հոգ ւոյդ քում:
Սրկ. – Եւ եւս խա ղա ղու թեան զՏէր 

ա ղա չես ցուք:
Դպիրք – Տէ'ր, ո ղոր մեա':
Սրկ. – Ա մե նայն սրբովք, զորս յի

շա տա կե ցաք, եւս ա ռա ւե լա պէս զՏէր 
ա ղա  չես ցուք:

Դպիրք – Տէ'ր, ո ղոր մեա':

Սրկ. – Վասն մա տու ցեալ սուրբ եւ 

աս տուա ծա յին ան մահ պա տա րա գիս, 

որ ի վե րայ սրբոյ սե ղա նոյս, զՏէր ա ղա

չես ցուք:

Դպիրք – Տէ'ր, ո ղոր մեա':

Սրկ. – Որ պէս զի Տէր Աս տուած մեր, 

որ ըն կա լաւ զսա ի սուրբ, յերկ նա յին եւ 
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յի մա նա լի Իւր մա տու ցա րանն, զփո խա

նակն ա ռա քես ցէ առ մեզ զշնորհս եւ 

զպար գեւս Հոգ ւոյն Սրբոյ, զՏէր ա ղա

չես ցուք:

Դպիրք – Տէ'ր, ո ղոր մեա':

Սրկ. – Ըն կալ, կե ցո եւ ո ղոր մեա, եւ 

պա հեա զմեզ, Տէր, Քո յին շնոր հիւդ:

Դպիրք – Կե ցո, Տէր, եւ ո ղոր մեա:

Սրկ. – Զա մե նասր բու հի զԱս տուա

ծա ծին զմիշտ կոյսն Մա րիամ, հան դերձ 

ա մե նայն սրբովք յի շե լով, զՏէր ա ղա

չես ցուք:

Դպիրք – Յի շեա', Տէ'ր, եւ ո ղոր մեա': 

Տէ'ր, ո ղոր մեա': Քեզ Տեառնդ յանձն 

ե ղի ցուք: Տէ'ր, ո ղոր մեա', Տէ'ր, ո ղոր

մեա', Տէ'ր, ո ղոր մեա':

Այ նու հե տև պա տա րա գի չը հա վուր պատ շա ճի քա րոզ 
է խո սում, ո րի ա վար տին ա սում է.

Պտրգչ. – Եւ տուր մեզ հա մար ձա կա ձայն 
բար բա ռով բա նալ զբե րանս մեր …
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Դպիրք – ՀԱՅՐ մեր որ յեր կինս ես. 

սուրբ ե ղի ցի ա նուն Քո, ե կես ցէ ար քա

յու թիւն Քո, ե ղի ցին կամք Քո որ պէս 

յեր կինս եւ յերկ րի: Զհաց մեր հա նա պա

զորդ տուր մեզ այ սօր: Թող մեզ զպար

տիս մեր, որ պէս եւ մեք թո ղումք մե րոց 

պար տա պա նաց: Եւ մի տա նիր զմեզ ի 

փոր ձու թիւն, այլ փրկեա ի չա րէ:

Պտրգչ. – Զի Քո է ար քա յու թիւն եւ զօ րու-
թիւն եւ փառք յա ւի տեանս ... 

Դպիրք – Եւ ընդ հոգ ւոյդ քում:

Սրկ. – Աս տու ծոյ եր կիր պա գես ցուք:

Դպիրք – Ա ռա ջի Քո, Տէ'ր:

Պտրգչ. – Քրիս տո սիւ Յի սու սիւ` Տէ րամբ 
մե րով …

Սրկ. – Պռօս խու մէ:

Պտրգչ. – Ի Սրբու թիւն Սրբոց:

Կ
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Դպիրք – Միայն Սուրբ, միայն Տէր, 

Յի սուս Քրիս տոս, ի փառս Աս տու ծոյ 

Հօր. ա մէն:

Պտրգչ. – Օրհ նեալ Հայր Սուրբ, Աս տուած 
ճշմա րիտ:

Դպիրք – Ա մէն:

Պտրգչ. – Օրհ նեալ Որ դիդ Սուրբ, Աս-
տուած ճշմա րիտ:

Դպիրք – Ա մէն:

Պտրգչ. – Օրհ նեալ Հո գիդ Սուրբ, Աս-
տուած ճշմա րիտ:

Դպիրք – Ա մէն:

Պտրգչ. – Օրհ նու թիւն եւ փառք Հօր եւ Որդ-
ւոյ եւ Հոգ ւոյն Սրբոյ ... 

Դպիրք – Ա մէն: Հայր Սուրբ, Որ դիդ 

Սուրբ, Հո գիդ Սուրբ: Օրհ նու թիւն Հօր 

եւ Որդ ւոյ եւ Սրբոյ Հոգ ւոյն. այժմ եւ 

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

Պտրգչ. – Ի սուրբ, ի սուրբ, պա տուա կան 
Մարմ ոյ եւ յԱ րե նէ Տեառն մե րոյ …
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Դպիրք – Տէ'ր, ո ղոր մեա', Տէ'ր, ո ղոր

մեա', Տէ'ր, ո ղոր մեա', Տէ'ր, ո ղոր մեա':

Սրկ. – Տէ'ր, ո ղոր մեա', Տէ'ր, ո ղոր

մեա', Տէ'ր, ո ղոր մեա', Տէ'ր, ո ղոր մեա':

Դպիրք – Ա մե նա սուրբ Եր րոր դու

թիւն, տո'ւր աշ խար հիս խա ղա ղու թիւն:

Սրկ. – Եւ հի ւան դաց բժշկու թիւն, 

ննջե ցե լոց ար քա յու թիւն:

Դպիրք – Տէ'ր, ո ղոր մեա', Տէ'ր, ո ղոր

մեա', Յի սո'ւս Փրկիչ, մեզ ո ղոր մեա':

Սրկ. – Միջ նոր դու թեամբ սուրբ եւ 

ան մահ եւ կե նա րար պա տա րա գիս:

Դպիրք – Ըն կա'լ, Տէ'ր, եւ ո ղոր մեա':

Սրկ. – Սաղ մո'ս ա սա ցէք Տեառն Աս

տու ծոյ մե րում, դպի'րք, ձայ նիւ քաղց

րու թեամբ զերգս հո գե ւորս, զի Սմա 

վա յե լեն սաղ մոսք եւ օրհ նու թիւնք, ա լէ

լուք եւ երգք հո գե ւորք: Պաշ տօ նեա'յք, 

հան դերձ եր գովք սաղ մոս ա սա ցէք, եւ 

զՏէր յեր կինս օրհ նե ցէ'ք:
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Դպիրք – Օրհ նեալ է Աս տուած. Քրիս

տոս պա տա րա գեալ բաշ խի ի մի ջի մե

րում, ա լէ լուիա:

ԶՄար մին Իւր տայ մեզ կե րա կուր 

եւ սուրբ զԱ րիւն Իւր ցօ ղէ ի մեզ, ա լէ

լուիա:

Մա տի'ք առ Տէր եւ ա ռէ'ք զլոյս, 

ա լէ լուիա:

Ճա շա կե ցէ'ք եւ տե սէ'ք, զի քաղցր է 

Տէր, ա լէ լուիա:

Օրհ նե ցէ'ք զՏէր յեր կինս, ա լէ լուիա:

Օրհ նե ցէ'ք զՆա ի բար ձունս, ա լէ

լուիա:

Օրհ նե ցէ'ք զՆա, ա մե նայն հրեշ

տակք Նո րա, ա լէ լուիա:

Օրհ նե ցէ'ք զՆա, ա մե նայն զօ րու

թիւնք Նո րա, ա լէ լուիա:

Սրկ. – Եր կիւ ղիւ եւ հա ւա տով յա

ռա'ջ մա տիք եւ սրբու թեամբ հա ղոր դե

ցա րո'ւք:
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Ս. Հա ղոր դութ յան ժա մա նակ դպիրներն եր գում են Որ 
կազ մե ցեր շա րա կա նը.

Դպիրք – Որ կազ մե ցեր սե ղան խորհր

դոյ եւ ար բու ցեր յան մա հա կան բա

ժա կէն սրբոց Քոց ա ռա քե լոց այ սօր ի 

սուրբ վեր նա տունն: Ա ղա չեմք, Փրկիչ, 

ո ղոր մեա:

Ս. Հա ղոր դութ յան ա վար տին դպիրները եր գում են.

Դպիրք – Աս տուած մեր եւ Տէր 

մեր ե րե ւե ցաւ մեզ. օրհ նեալ ե կեալ 

ա նուամբ Տեառն:

Պտրգչ. – Կե ցո', Տէ'ր, զժո ղո վուրդս Քո …

Դպիրք – Լցաք ի բա րու թեանց Քոց, 

Տէ'ր, ճա շա կե լով զՄար մին Քո եւ զԱ

րիւն: Փա'ռք ի բար ձունս Կե րա կրո ղիդ 

զմեզ: Որ եւ հա նա պազ կե րակ րես զմեզ, 

ա ռա քեա ի մեզ զհո գե ւոր Քո զօրհ նու

Ն
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թիւն: Փա'ռք ի բար ձունս Կե րա կրո ղիդ 

զմեզ:

Սրկ. – Ա մէն: Եւ եւս խա ղա ղու թեան 

զՏէր ա ղա չես ցուք:

Դպիրք – Տէ'ր, ո ղոր մեա':

Սրկ. – Եւ եւս հա ւա տով ըն կա լեալք 

յաս տուա ծա յին, սուրբ, երկ նա յին, ան

մահ, ա նա րատ եւ ա նա պա կան խորհր

դոյս զՏեառ նէ գո հա ցա րուք:

Դպիրք – Գո հա նամք զՔէն, Տէ'ր, որ 

կե րա կրե ցեր զմեզ յան մա հա կան սե

ղա նոյ Քո` բաշ խե լով զՄար մինդ եւ 

զԱ րիւնդ ի փրկու թիւն աշ խար հի եւ 

կեանք ան ձանց մե րոց:

Սրկ. – Օրհ նեա', տէ'ր:

Պտրգչ. – Որ օրհ նես զայ նո սիկ ...

Դպիրք – Օրհ նեալ է Աս տուած:
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Պտրգչ. – Կե ցո' զժո ղո վուրդս Քո  …
Դպիրք – Ա մէն:

Պտրգչ. – Սրբեա' զսո սա …
Դպիրք – Ա մէն:

Պտրգչ. – Զխա ղա ղու թիւն պար գեւ եա' 
ա մե նայն աշ խար հի …

Դպիրք – Ա մէն:

Պտրգչ. – Զի ա մե նայն տուրք բա րիք եւ 
ա մե նայն պար գեւք կա տա րեալք …

Դպիրք – Ե ղի ցի ա նուն Տեառն օրհ

նեալ յայսմ հե տէ մին չեւ յա ւի տեան (ե

րեք ան գամ կրկնիր):

Պտրգչ. – Ե ղի ցի', ե ղի ցի' եւ ե ղի ցի': Կա-
տա րում Օ րի նաց եւ Մար գա րէից …

Սրկ. – Օր թի:Կ
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Պտրգչ. – † Խա ղա ղու թիւն ա մե նե ցուն:
Դպիրք – Եւ ընդ հոգ ւոյդ քում:

Սրկ. – Եր կիւ ղա ծու թեամբ լուա րուք:

Պտրգչ. – Սրբոյ Ա ւե տա րա նիս Յի սու սի 
Քրիս տո սի որ ըստ Յով հան նու:

Դպիրք – Փա՜ռք Քեզ, Տէ'ր Աս տուած 

մեր:

Սրկ. – Պռօս խու մէ:

Դպիրք – Ա սէ Աս տուած:

Պա տա րա գիչն ըն թեր ցում է ար ձակ ման Ա վե տա րա նը:

Սրկ. – Փառք Քեզ, Տէր Աս տուած 

մեր: Սուրբ խա չիւս ա ղա չես ցուք զՏէր, 

զի սո վաւ փրկես ցէ զմեզ ի մե ղաց եւ 

կե ցուս ցէ շնոր հիւ ո ղոր մու թեան Իւ րոյ: 

Ա մե նա կալ Տէր Աս տուած մեր, կե ցո եւ 

ո ղոր մեա:

Պտրգչ. – Պահ պա նեա' զմեզ, Քրիս տոս 
Աս տուած մեր …
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Դպիրք – Օրհ նե ցից զՏէր յա մե նայն 

ժամ, յա մե նայն ժամ օրհ նու թիւն Նո րա 

ի բե րան իմ:

ՀանդիսադիրՔհն.– † Օրհ նեա՜լք ե ղե րո՜ւք 
ի շնոր հաց Սուրբ Հոգ ւոյն …

Ս. Պա տա րա գի ա վար տին հավատացյալները 

մո տե նում են պա տա րագ չին` համբուրում Ա վե տա-

րա նը և պա տա րագ չի աջը և ա սում. «Յի շես ցէ 
Տէր զա մե նայն պա տա րագս քո, և զուխտս 
քո ըն դու նե լի ա րաս ցէ» (Սաղմ. ԺԹ 4), կամ 
«Մեղայ Աստուծոյ», ո րին ի պա տաս խան պա-

տա րա գիչն ա սում է. «Տա ցէ քեզ Տէր ըստ սրտի 
քում, և զա մե նայն խոր հուրդս քո Նա 
կա տա րես ցէ» (Սաղմ. ԺԹ 5) կամ` «Աստուած 
թողութիւն շնորհեսցէ»:

G
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ՊԱՇ ՏՕՆ ՀՈ ԳԵ ՀԱՆԳՍ ՏԵԱՆ

Սրկ. – Եւ եւս խա ղա ղու թեան զՏէր 

ա ղա  չես ցուք. ըն կա'լ, կե ցո' եւ ո ղոր մեա':

Հանդիսադիր Քհն.– Օրհ նու թիւն եւ փառք 
Հօր եւ Որդ ւոյ եւ Հոգ ւոյն Սրբոյ …

Դպիրները եր գում են Հանգստ յան շա րա կան ԲԿ.

Դպիրք – Որ յա նէից ստեղ ծող գո յից, 

ա րար չա կից Հօր Բանդ Աս տուած, թո

ղու թի'ւն շնոր հեա ննջե ցե լոց Քոց ծա

ռա յից, յոր ժամ գաս դա տել զոր ա նա

րատ ձե ռօք ստեղ ծեր:

Փառք Հօր եւ Որդ ւոյ եւ Հոգ ւոյն 

Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յա ւի տեանս 

յա ւի տե նից. ա մէն:
Որ ի Խա չին անշն չա ցար, զմա հու 

լու ծեր զիշ խա նու թիւն, թո ղու թի'ւն 

շնոր հեա ննջե ցե լոց Քոց ծա ռա յից, յոր

ժամ գաս դա տել զոր ա նա րատ ձե ռօք 

ստեղ ծեր:
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Կամ` Հանգստ յան շա րա կան ԴՁ.

Գթա', Տէր, ի հո գիս մեր ննջե ցե լոցն 

եւ յի շեա' ո ղոր մու թեամբ, քան զի գինք 

սուրբ ա րեան Քո են. ի յոր ժամ հրա շա

լի ձայ նիւ փո ղոյն յառ նեն մե ռեալքն եւ 

կան ա ռա ջի ա հա ւոր Քո  բե մին:

Փառք Հօր եւ Որդ ւոյ եւ Հոգ ւոյն 

Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յա ւի տեանս 

յա ւի տե նից. ա մէն:
Զլու սա ւո րեալքս ծննդեամբ սուրբ 

ա ւա զա նին մի' բար կու թեամբդ խրա

տեր, եւ մի' սրտմտու թեամբդ Քով 

յան դի մա ներ, ի յոր ժամ հրա շա լի ձայ

նիւ փո ղոյն յառ նեն մե ռեալքն եւ կան 

ա ռա ջի ա հա ւոր Քո բե մին:

Սրկ. – Ա լէ լուիա, ա լէ լուիա: Ի խո րոց 

կար դա ցի առ Քեզ, Տէր: Տէր, լուր ձայ

նի ի մում: Ե ղի ցին ա կանջք Քո ի  լսել 

զձայն ա ղօ թից ի մոց:

Սրկ. – Ա լէ լուիա, օր թի:



49

ՀանդիսադիրՔհն.– † Խա ղա ղու թիւն ա -
մե նե ցուն:

Դպիրք – Եւ ընդ հոգ ւոյդ քում:

Սրկ. – Եր կիւ ղա ծու թեամբ լուա րուք:

Պտրգչ. – Սրբոյ Ա ւե տա րա նիս Յի սու սի 
Քրիս տո սի որ ըստ Յով հան նու:

Դպիրք – Փառք Քեզ, Տէ'ր Աս տուած 

մեր:

Սրկ. – Պռօս խու մէ:

Դպիրք – Ա սէ Աս տուած:

Պտրգչ. – Տէրն մեր Յի սուս Քրիս տոս ա սէ.
Ա մէն, ա մէն ա սեմ ձեզ ... 

Դպիրք – Ի վե րինն Ե րու սա ղէմ, ի 

բնա կա րանս հրեշ տա կաց, ուր Ե նովք եւ 

Ե ղիաս կան ծե րա ցեալ ա ղաւ նա կերպ ի 

դրախ տին Ե դե մա կան` պայ ծա ռա ցեալ 

ար ժա նա պէս. ո ղոր մա'ծ Տէր, ո ղոր մեա' 

հոգ ւոցն մեր ննջե ցե լոց:

4 - Խորհրդակատարութիւն Սբ. Պատարագի
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ՀանդիսադիրՔհն.– Հոգ ւոցն հան գու ցե լոց, 
Քրիս տոս Աս տուած …

Սրկ. – Եւ եւս խա ղա ղու թեան զՏէր 

ա ղա չես ցուք: Վասն հան գու ցեալ հոգ

ւոցն ա ղա չես ցուք զՓրկիչն մեր Քրիս

տոս, զի զնո սա ընդ ար դարսն դա սես

ցէ, եւ զմեզ կե ցուս ցէ շնոր հիւ ո ղոր մու

թեան Իւ րոյ: Ա մե նա կա'լ Տէր Աս տուած 

մեր, կե ցո' եւ ո ղոր մեա':

Պտրգչ. – Տէ'ր, ո ղոր մեա', Տէ'ր, ո ղոր-
մեա', Տէ'ր, ո ղոր մեա':

Քրիս տո'ս, Որ դի' Աս տու ծոյ …

Սրկ. – Սուրբ Խա չիւս ա ղա չես ցուք 

զՏէր, զի սո վաւ փրկես ցէ զմեզ ի մե

ղաց, եւ կե ցուս ցէ շնոր հիւ ո ղոր մու

թեան Իւ րոյ: Ա մե նա կալ Տէր Աս տուած 

մեր, կե ցո' եւ ո ղոր մեա':
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Պտրգչ. – Պահ պա նեա' զմեզ, Քրիս տոս 
Աս տուած մեր …

Հանդիսադիր Քհ.– Օրհ նեալ Տէր մեր Յի-
սուս Քրիս տոս. ա մէն:

Հայր մեր որ յեր կինս ես … 

Դպիրք – Օրհ նե ցից զՏէր յա մե նայն 

ժամ, յա մե նայն ժամ օրհ նու թիւն նո րա 

ի բե րան իմ:

Հան դի սա դիր Քհ. – † Օրհ նեա՜լք ե ղե րո՜ւք 
ի շնոր հաց Սուրբ Հոգ ւոյն …
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ԿԱՐԳ 
ԽՈՍՏՈՎԱՆՈՒԹՅԱՆ

ԶՂՋՈՒՄՆ

Մե ղայ Ա մե նա սուրբ Եր րոր դու թեանն, 
 Հօր եւ Որդ ւոյ եւ  Հոգ ւոյն Սր բոյ:  Մե ղու ցեալ 
եմ Աս տու ծոյ:  Խոս տո վա նիմ ա ռա ջի Աս-
տու ծոյ եւ սր բուհ ւոյ Աս տո ւա ծած նին եւ  
ա ռա ջի քո, հայր սուրբ, զա մե նայն մեղս, 
զոր գոր ծեալ եմ:  Քան զի մե ղայ խորհր-
դով, բա նիւ եւ  գոր ծով, կա մայ եւ  ա կա մայ, 
գի տու թեամբ եւ  ան գի տու թեամբ:  Մե ղայ 
Աս տու ծոյ:

 Մե ղայ հոգ ւովս եւ  զօ րու թեամբ սո րա, 
մտօքս եւ  շարժ մամբ սո րա, մարմ ովս եւ 
զ գա յու թեամբ սո րա:  Մե ղայ զօ րու թեամբ 
հոգ ւոյս, խո րա ման կու թեամբ, անզ գամու-



53

թեամբ, յանդգ նու թեամբ եւ  երկ չո տու-
թեամբ, շռայ լու թեամբ եւ ժ լա տու թեամբ, 
զեղ խու թեամբ եւ  ա նի րա ւու թեամբ, չարա-
հա ւա նու թեամբ, յու սա հա տու թեամբ եւ 
 թե րամ տու թեամբ:  Մե ղայ  Աս տու ծոյ:

 Մե ղայ չար խորհր դով մը տացս, նեն-
գու թեամբ, ա տե լու թեամբ, խե թիւ, մա-
խա նօք, յա չա ղա նօք, թու լու թեամբ, պոռն-
կա կան խորհր դով, ա րո ւա կան, ի գա կան, 
ա նաս նա կան, գրաս տա կան, գա զա նա-
կան, ի գի շե րի եւ  ի տո ւըն ջեան ե րա զա-
կան գի ջու թեամբ եւ  անր ջա կան գարշ աղ-
տե ղու թեամբ:  Մե ղայ Աս տու ծոյ:

   
 Մե ղայ ցան կու թեամբ մարմ ոյս, հեշ-

տու թեամբ, պղեր գու թեամբ, յօրանջմամբ 
քնոյ, շար ժու թեամբ մարմ ոյս եւ զազ րա-
գործու թեամբ ի պէս-պէս ախտս, հեշ-
տա լրու թեամբ լսե լեացս, ա րա տու թեամբ 
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ա չացս, ցան կու թեամբ սրտիս, ի գու թեամբ 
ռնգացս, պագ շո տու թեամբ բե րա նոյս, 
ան ժուժ կա լու թեամբ, շո ւայ տու թեամբ եւ  
ար բե ցու թեամբ:  Մե ղայ Աս տու ծոյ:

  Մե ղայ չա րա բա նու թեամբ լե զո ւիս, 
ստա խօ սու թեամբ, սուտ երդ մամբ, երդմ-
նա զան ցու թեամբ, հա կա ռա կու թեամբ, 
վի  ճա բա նու թեամբ, բան սար կու թեամբ, 
շոգ մո գու թեամբ, քսու, դա տար կա բա նու-
թեամբ եւ  ծա ղու, զրա խօ սու թեամբ, հեր-
ձա խօ սու թեամբ եւ  ա նի ծա բա նու թեամբ, 
տրտնջե լով, դժգո հե լով, բամ բա սե լով եւ 
 հայ հո յե լով:  Մե ղայ Աս տու ծոյ:  

  Մե ղայ գո ղու թեամբ ձե ռացս, ա գա հե-
լով, զրկե լով, հար կա նե լով, սպա նա նե լով 
եւ  ընդ գարշս ա ծե լով:  Մե ղայ Աս տու ծոյ:
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 Մե ղայ ա մե նայն յօ դո ւա ծովք շի նուա-
ծոյս եւ  ա մե նայն ան դա մօք մարմ ոյս, 
հնգեակ զգա յա րա նօքս եւ  վե ցե կի շարժ-
մամբս, վե րամ բարձ ոտ նա հա րու թեամբ եւ 
 վայ րա քարշ մեղ կու թեամբ, յաջ եւ  յա հեակ 
խո տո րե լով, զա ռաջ նոցն մե ղան չե լով եւ 
 վերջ նոցն չար նշա ւակ գո լով:  Մե ղայ Աս-
տու ծոյ:

 Այլ եւ  մե ղայ եւթ նիցս յան ցա նօք մա հա-
ցու մե ղօք, հպար տու թեամբ եւ  մա սամբք 
նո րին, նա խան ձու եւ  մա սամբք նո րին, 
բար կու թեամբ եւ  մա սամբք նո րին, ծու լու-
թեամբ եւ  մա սամբք նո րին, ա գա հու թեամբ 
եւ  մա սամբք նո րին, որկ րա մո լու թեամբ եւ 
 մա սամբք նո րին, բղջա խո հու թեամբ եւ 
 մա սամբք նո րին:  Մե ղայ Աս տու ծոյ:

 Այլ եւ  մե ղայ ա մե նայն պա տո ւի րա-
նացն Աս տու ծոյ, յանձ նա ռե լեացն եւ հ րա-
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ժա րե լեացն, զի ոչ զյանձ նա ռա կանսն 
կա տա րե ցի եւ  ոչ ի հրա ժա րե լեացն հե ռա-
ցայ: Զօ րէնս ա ռի եւ  յօ րի նացն հեղ գա ցայ, 
ի կարգս քրիս տո նէու թեան հրա ւի րե ցայ 
եւ գոր ծովս ա նար ժան գտայ, գի տե լով 
զչարն, կա մաւ կո րա ցայ եւ  ի բա րեաց գոր-
ծոց ես ին ձէն հե ռա ցայ. վա՜յ ինձ, վա՜յ ինձ, 
վա՜յ ինձ:  Զո՞րն ա սեմ կամ զո՞րն խոս տո-
վա նիմ, զի ան թիւ են յան ցանք իմ, ա նա-
սե լի են ա նօ րէ նու թիւնք իմ, ան նե րե լի են 
ցաւք իմ, եւ  անբժշ կե լի են վէրք իմ:  Մե ղայ 
Աս տու ծոյ:

Հա՛յր սուրբ, զքեզ ու նիմ միջ նորդ հաշ-
տու թեան եւ  բա րե խօս առ  Միա ծին Որ դին 
Աս տու ծոյ, զի իշ խա նու թեամբդ, որ տո-
ւեալ է քեզ, ար ձա կես ցես զիս ի կա պից 
մե ղաց ի մոց, ա ղա չեմ զքեզ: 
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ԱՐՁԱԿՈՒՄՆ

Ողորմեսցի քեզ մարդասէրն Աստուած 
եւ թողութիւն շնորհեսցէ ամենայն յանցա-
նաց քոց, խոստովանացելոցն եւ մոռացե-
լոցն: Եւ ես կարգաւս քահանայական 
իշ խա նու  թեան եւ հրամանաւն Աստուա-
ծային` թէ Զոր արձակիցէք յերկրի, ե ղի-
ցի արձակեալ յերկինս, նովին բա նիւն 
արձակեմ զքեզ յա մենայն մաս նակ ցու-
թենէ մեղաց քոց, ի խորհրդոց, ի բանից, 
եւ ի գործոց, յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ 
Հոգւոյն Սրբոյ: Եւ դարձեալ տամ զքեզ 
ի խոր հուրդս սուրբ եկեղեցւոյ, զի զոր 
ինչ գործիցես բարիս, եղիցի քեզ ի բա-
րեգործութիւն եւ ի փառս հանդերձեալ 
կենացն. Ամէն:
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ՍՈՒՐԲ ՊԱ ՏԱ ՐԱ Գ
(Հա մա ռոտ բա ցատ րութ յուն)

Ս. Պա տա րա գի խոր հուր դը Վեր ջին 
ընթ րի քի ժա մա  նակ հաս տա տվեց Աստ-
վա ծոր դու` Տեր Հի սուս Քրիս տո սի կող-
մից: Ս. Պա տա րա գը մարմ աց յալ Բանին 
Աստ ծո ինք նա կամ զո հա բե րութ յան խոր-
հուրդն է` աստ վա ծա յին սի րո մեջ ի րա կա-
նա ցած: Ս. Պա տա րա գի ըն թաց քում Հայր 
Աստ ված սր բա գոր ծ ված հա ցն ու գի նին 
Սուրբ Հո գու ներ գոր ծու թյամբ փո խա-
կեր պում է Իր Միա ծին Որ դու Մարմ ին 
եւ Ար յա նը, ո րը  բաշխ վում է Ե կե ղե ցում 
հա վատ քով եւ երկ յու ղա ծութ յամբ ներ կա 
գտնվող ժո ղովր դին:

Պա տա րագ նշա նա կում է նվեր, ըն ծա, 
ին պես նաեւ` զո հա բե րութ յուն, իսկ Ս. Պա-



59

տա րագ` սուրբ եւ սրբա գոր ծող զո հա բե-
րու թյուն: Ս. Պա տա րա գի ա րա րո ղու թյան 
գիր քը կոչ վում է Պա տա րա գա մա տույց 
կամ Խոր հրդա տե տր: 

Ս. Պա տա րա գի խոր հուր դը բա ժան-
վում է հետեւ  յալ մա սե րի. ա) Պատ րաս-
տութ յուն, բ) Ճա շու պաշ տոն, գ) Ս. Պա-
տա րա գի կա նոն, դ) Ար ձա կում:

 

Ա. ՊԱՏ ՐԱՍ ՏՈՒԹ ՅՈՒՆ

ԶԳԵՍ ՏԱ ՎՈ ՐՈՒՄ, ԼՎԱ ՑՈՒՄ

Ս. Պա տա րա գի ա ռա ջին` Պատ-
րաստու թյան մա սն սկսվում է զգես տա-
վոր ման ա րա րո ղու թյամբ: Քա հա նա յի` 
ա վան դա տուն մտնե լը, սեւ սքե մը հա նե լը 
եւ պայ ծառ գույնե րով զգեստ նե ր հագ նե լը 
խորհր դա ն շում են հին, մե ղա վոր մար դուց 
մեր կա նա լը եւ Քրիս տո սով նո րոգ վելն ու 
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լու սա վոր վե լը: Զգես տա վոր վե լուց հե տո 
պա տա րա գի չը` դպիրնե րի ու սար կա-
վագ նե րի ու ղեկ ցութ յամբ, Խոր հուրդ խո-
րին շա րա կա նի եր գե ցո ղութ յան ներքո, 
դուրս է գա լիս ա վան դատ նից եւ շարժ վում 
ատ յան: Ս. Խո րա նի ա ռաջ պա տա րա գի-
չը լվա նում է ձեռ քե րը` սար կա վա գի հետ 
գրե թե ան ձայն փո խա սե լով 25-րդ սաղ-
մո սը: Լվա ցու մը խոր հրդա  նշում է մարմ-
նի, հո գու եւ մտքի մա քրութ յու նը` շեշ տե լով 
սրբութ յան կա րեւո րութ յու նը Ս. Խորհր դի 
մաս նակ ցութ յան հա մար:

ԽՈՍ ՏՈ ՎԱ ՆՈՒԹ ՅՈՒՆ

Լվա ցու մից հե տո պա տա րա գի չը, դառ-
նա լով դե պի հան դի սա դիր քա հա նան եւ 
ժո ղո վուր դը, խնդրում է, որ Աստ ված  Ս. 
Աստ վա ծած նի եւ բո լոր սուր բե րի բա րե-
խո սութ յամբ ըն դու նի իր ա ղոթք նե րը: 
Ա պա պա տա րա գի չը հրա պա րա կայ նո րեն 
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խոս տո վա նում է իր մե ղան չա կան լի նե լը` 
խնդրե լով, որ ներկա հոգեւորականներն 
ու հա վա տաց յալ ժո ղո վուրդն ա ղո թեն իր 
գոր ծած մեղ քե րի հա մար` Աստ ծուց թո-
ղութ յուն ստա նա լու հա մար: 

ՆԱ ԽԱ ՄՈՒՏ

Խոս տո վա նե լուց հե տո պա տա րա գի չը 
սաղ մո սասացությամբ բարձ րա նում է 
Ս. Խո րան: Վա րա գույ րը փակ վում է, եւ 
դպիրները եր գում է օր վան պատ շաճ մե-
ղե դի, իսկ պա տա րա գիչն ան ձայն ըն  թեր-
ցում է Ս. Գրի գոր Նա րե կա ցու ա ղոթ քը` 
ուղղ ված Սուրբ Հո գուն: Այս ա ղոթ քով 
պա տա րա գի չը հայ ցում է Սուրբ Հո գու օգ-
նու թյու նը` սրբա զան Խոր հուր դը կա տա-
րե լու հա մար: 
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Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐՈՒԹ ՅՈՒՆ

Ա ղոթ քից հե տո քա հա նան օրհ նում է 
նվի րա կան հա ցը կամ նշխա րը եւ գի նին` 
նշխա րը դնե լով մաղ զմա յի վրա, իսկ գի-
նին խա չա ձեւ լցնե լով սկի հի մեջ: Սրան 
հա ջոր դում է Ս. Հով հան Ոս կե բե րա նի 
ա ղոթ քը` ուղղ ված Հայր Աստ ծուն, հա-
վարտ ո րի պա տա րա գի չը ծած կում է սկի-
հը: Վա րա գույ րը բաց վում է, եւ սկսվում է 
խնկար կու թյու նը:

Բ. ՃԱ ՇՈՒ ՊԱՇ ՏՈՆ

Պա տա րա գի չը բուր վա ռով խն կար-
կում է Ս. Սե ղա նը, Ըն ծա յա րա նը, որ տեղ 
պահ վում է սկի հը, Խո րա նը սպա սար-
կող սար կա վագ նե րին ու դպիր նե րին եւ 
խնկար կե լով իջ նում հյու սի սա յին աս տի-
ճան նե րից եւ խնկարկում Ս. Ավազանը, 
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ապա հոգեւորականներին: «Բա րե խօ սու
թեամ բ»-ի եր գե ցո ղութ յան ներ քո պա տա-
րա գի չը թա փո րով շրջում է ժո ղովրդի 
մեջ եւ օրհ նում նրանց: Հա վա տաց յալ-
ներն ի րենց հեր թին խնդրում են, ասելով. 
«Յիշեսջիք և զմեզ առաջի անմահ Գառին 
Աստուծոյ», որ պա տա րա գի չը հի շի ի րենց 
Ս. Խո րա նի վրա` Աստ ծո ան մահ Գա ռան` 
Տեր Հի սուս Քրիս տո սի առ ջեւ: Այ նու հե տեւ 
թա փո րը հա րա վա յին աս տի ճան նե րով 
բարձ րա նում է Ս. Խո րան: 

Ժո ղովր դի մեջ պա տա րագ չի մուտքը 
հայտ նի է Աշ խարհ գա լոց ան վամբ, ո րը 
խորհրդա նշում է Բանն Աստ ծո մար դե-
ղա ցու մը` երկն քից եր կիր էջ քը, աստ վա-
ծային ա վե տի սը փո խան ցե լու եւ հա նուն 
մարդ կութ յան փրկութ յան երկ նա յին ար-
քա յու թյան բա րի լու րը մարդ կանց քա րո-
զե լու: 
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 Ե ՐԵՔՍՐ ԲՅԱ Ն ՓԱ ՌԱ ԲԱ ՆՈՒԹ ՅՈՒՆ

Ժա մա մու տից հե տո, երբ երգ վում է 
օր վան պատ շաճ Ճաշու շա րա կա նը, պա-
տա րա գիչն ան ձայն ա ղոթ քով հրեշ տա-
կա յին դա սի ա ջա կ ցութ յու նն է խնդրում` 
Ս. Պա տա րա գին իր սպա սա վո րութ յու նը 
կա տա րե լու եւ այն ա վար տին հասց նե լու 
հա մար: Այ նու հե տեւ պա տա րա գի չը, Ա վե-
տա րա նը բարձ րաց նե լով, համ բու րում եւ 
ի տես ժո ղովր դի այն տա լիս է սար կա վա-
գին, ով ա ջա կողմ յան դա սից Ս. Սե ղա նի 
հետ նա մա սով անց նում է ձա խա կող մյան 
դաս: Այս ըն թաց քում դպիրները եր գում 
են հա վուր պատ շա ճի Ե րեքսր բեա նը` 
«Սուրբ Աստ ուած, սուրբ և հզօր, սուրբ և 
ան մահ ...», որն ուղղ ված է Աստ ծո Որ դուն` 
Հի սուս Քրիս տո սին: 

Ե րեքսր բեա նից հե տո սկսվում է սար-
կա վա գի Ճաշու մեծ քա րո զը, ուր նա Տի-
րո ջից խա ղա ղու թյուն է խն դ րում ողջ աշ-
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խար հի հա մար` հոր դո րե լով ե կե ղե ցում 
ներ կա հա վա տաց յալ նե րին ա ղո թե լու 
կա թո ղի կո սի, ե պիս կո պոս նե րի, հո գեւո-
րա կա նաց դա սի եւ հա մայն ժո ղովր դի 
հա մար: Քա րո զի ա վար տին սար կա վա գը 
հի շա տա կում է նաեւ ի Քրիս տոս նն ջե ցյալ-
նե րին, ով քեր ան բա ժան են Ընդ հան րա-
կան Ե կե ղե ցուց:

ԸՆ ԹԵՐ ՑԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ

Սկսվում է ըն թեր ցա նու թյան պա հը: 
Ատ յա նում կար դաց վում են հատ ված ներ 
մար գա րե ա կան գրքե րից եւ ա ռա քե լա կան 
թղթե րից, ո րին հա ջոր դում է Ա վե տա րա-
նի ըն թեր ցա նութ յու նը` Ս. Խո րա նից: Հին 
Կտա կա րա նում մար գա րե նե րը կան խա-
տե սել էին Հի սուս Քրիս տո սի աշ խարհ 
գա լը, իսկ Նոր Կտա կա րա նում մար գա-
րեութ յուն նե րի  ի րա կա նաց մա ն ա կա նա-
տես նե րը դար ձան Տի րոջ ա ռա քյալ նե րը, 
5 - Խորհրդակատարութիւն Սբ. Պատարագի
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ով քեր լսե ցին, տե սան եւ ի րենց ձեռ քե րով 
շո շա փե ցին Կե նաց Բա նը (տե՛ս Ա Հովհ. 
Ա 1): Ա վե տա րա նա կան ըն թեր ցա նութ յու-
նից հե տո սար կա վա գը` Ա վե տա րա նը վեր 
պա հած, շրջվում է դե պի Ս. Սե ղա ն, եւ բո-
լո րը` թե՛ Ս. Սե ղա նի սպա սար կող նե րը, թե՛ 
ներ կա ժո ղո վուր դը, ձեռ նա մած եր գում են 
Հա ւա տամ քը` մեր հա վա տի խոս տո վա-
նու թյու նը:

Գ. ՍՈՒՐԲ ՊԱ ՏԱ ՐԱ ԳԻ  
ԿԱ ՆՈ ՆԸ

ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՈՒՄ

Պա տա րա գի չը հա նում է սա ղ ա վարտն 
ու հո ղա թա փե րը, ին չը մեծ եւ խոր հրդա-
ն շա կան ի մաստ ու նի. ե թե մինչ այդ պա-
տա րա գիչն իր մեջ ու ներ Հի սուս Քրիս-
տո սի իշ խա նա կան փառ քը, այս պա հից 
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սկսած նա այ լեւս մտնում է ծա ռա յա կան 
կեր պի մեջ` դառ նա լով աստ վա ծա յին փր-
կչա րար Խոր հրդի սպա սա վո րը: Պա տա-
րագ չի ա ղոթք նե րը, որ մինչ այդ ու ղղ ված 
էին Որ դի Աստ ծուն, այս պա հից սկսած 
ու ղղ վում են Հայր Աստ ծուն` իբ րեւ գոր ծա-
կից խն դ րե լով Հո գի Աստ ծուն. մո տե նում է 
պա հը, երբ Որ դին Աստ ված` Հի սուս Քրիս-
տոս, պա տա րագ վե լու է Ս. Սե ղա նի վրա:

Սար կա վա գը խնկար կում է Ս. Սե-
ղա նին եւ մո տե նում Ըն ծա յա րա նին, որ-
տեղ դրված են օրհն ված հացն ու գի նին: 
Հնչում են քշոց նե րը, դպիր նե րը  եր գում 
են օր վան հա մա պա տաս խան սրբա սա-
ցութ յունը, իսկ պա տա րա գիչն ան ձայն 
ա ղոթ քով բազ կա տա րած խն դ րում է, որ 
Աստ ված զո րաց նի ի րեն` ըն ծա նե րը մա-
տու ցե լու եւ Ս. Խոր հուր դը կա տա րե լու: 
Պա տա րա գի չը, ըն դու նե լով ըն ծա նե րը` 
օրհն ված հացն ու գի նին, օրհ նում է ժո-
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ղովր դին եւ ա պա շրջվե լով` դրանք դնում 
է Ս. Սե ղա նի վրա: 

ՈՂ ՋՈՒՅՆ

Սար կա վա գը քա րո զում է, որ ժողո-
վուր դը Ս. Հա ղոր դութ յան մո տե նա լուց 
ա ռաջ մաք րի իր միտքն ու հո գին բազ-
մա տե սակ աղ տե ղութ յուն նե րից` կա տա-
րյալ հավա տով եւ սի րով ճա շա կե լու Տի րոջ 
Ս. Մար մինն ու Ս. Ար յու նը: Պա տա րա գի չը 
լռել յայն ա ղո թում է, որ Աստ ված իր ձեռ-
քից ըն դու նի ըն ծա նե րը` այն դարձ նե լով 
մեղ քե րի թո ղու թյան դեղ Իր Միա ծին Որ-
դու Մար մի նն ու Ար յու նը ճա շա կող նե րի 
հա մար: 

Այ նու հե տեւ սար կա վա գը կոչ է ա նում 
հա վա տաց յալ նե րին` ող ջու նե լու ի րար 
սուրբ համ բույ րով` ա սե լով. «Ող ջոյն տուք 
մի մեանց ի համ բոյ ր սրբու թեան», ո րով եւ 
սկսվում է ող ջույ նի պա հը: Պա տա րա գի-
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չը սկի հի քո ղը կի սով չափ բա ցում է, որ-
պեսզի նշխա րը փոքր-ինչ ե րեւա, եւ դի մում 
է ի րեն մո տե ցող սար կա վա գին` ա սե լով. 
«Ող ջոյն քեզ, Քրիս տոս ի մէջ մեր յայ տնե
ցաւ», ո րին հե տեւում է սար կա վա գի պա-
տաս խա նը. «0րհ նեալ է յայտ նու թիւնն 
Քրիս տո սի», եւ դպիրները սկսում են եր-
գել «Քրիս տոս ի մէջ մեր յայ տնե ցաւ» եր գը: 
Նույն խոս քե րով էլ հա վա տա ցյալ նե րը, 
ատ յա նում գտնվող հո գեւո րա կան նե րից 
ող ջույն ստա նա լով, միմ յանց են ող ջույ ն 
փո խան ցում: Մեր Ե կե ղե ցում «համ բոյր 
սրբու թեա նը» փո խան ցում են աջ եւ ձախ 
այ տե րն ի րար մո տեց նե լով եւ ա սե լով` 
«Քրիս տոս ի մէջ մեր յայտ նե ցաւ», իսկ 
ող ջույնն ըն դու նողն ա սում է` «Օրհ նեալ է 
յայտ նու թիւնն Քրիս տո սի»:
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ՍՐ ԲԱ ՍԱ ՑՈՒԹ ՅՈՒՆ

Ող ջույ նին հե տեւում է սար կա վա գի կո-
չը, որ զգու շաց նում է հա վա տաց յալ նե րին 
երկ յու ղով սպա սել, քա նի որ մո տե նում է 
Ս. Հա ղոր դու թյան պա հը: Ա պա լսվում է 
սար կա վա գի «Զդ րունս, զդ րունս...» զգու-
շաց նող հրա մա նը, ո րով կոչ է ար վում 
փա կել մեր մտքի, սր տի խոր հուրդ նե րի 
դռնե րը եւ կեն տրո նա նալ փր կա գոր ծու-
թյան խորհր դի վրա: Այս ըն թաց քում պա-
տա րա գիչն ան ձայն ա ղո թում եւ փա ռա բա-
նում է Հայր Աստ ծուն` փր կա գոր ծա կան 
տնօ րե նու թյան մի ջո ցով հրեշ տակ նե րի 
հո գեւոր ու րա խու թյա նը մեզ մաս նա կից 
դարձ նե լու հա մար: Ուս տի սե րով բե նե րի 
եւ քե րով բե նե րի հետ մի ա ձայ ն մենք եւս 
հա մար ձա կա ձայն եր գում ենք` «Սուրբ, 
սուրբ, սուրբ...»:

Սր բա սա ցութ յան ըն թաց քում պա տա-
րա գի չը բազ կա տա րած լռել յայն ա ղո թում 
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է Հայր Աստ ծուն` փա ռա բա նե լով Նրան, 
Ով եր բեք չան տե սեց մեզ` մարդ կանցս, եւ 
մեր մեղ քե րի քա վութ յան ու սրբութ յան 
հա մար Իր Միա ծին Որ դուն աշ խարհ ու-
ղար կեց: Ա պա պա տա րա գի չը բա ցում է 
սկի հը, վերց նում նշ խա րը եւ բարձ րա ձայն 
կրկնում Հի սուս Քրիս տո սի` Վեր նա տա նը 
հնչած խոս քե րը. «Ա ռէք, կե րէք, այս է Մար
մի ն  Իմ...»: Այ նու հե տեւ բարձ րաց նում է 
սկի հը` ի տես ժո ղովր դի, եւ ա սում. «Ար բէք 

ի սմա նէ ա մե նե քեան, այս է Ա րիւն Իմ Նո րոյ 
Ուխ տի...»: Պա տա րա գի չը քո ղով ծած կում 
է սկի հը եւ ա պա ըն ծա նե րը փո քր ինչ 
բարձ րաց նե լով` դի մում է Հայր Աստ ծուն` 
ասե լով բարձ րա ձայն. «Եւ զՔոյս ի Քո յոց 
Քեզ մա տու ցա նեմք...»: Այ սին քն` Հի սուս 
Քրիս տոս` Աստ ծո Որ դին, որ Հայր Աստ-
ծուց ել նե լով Հոր եւ Սուրբ Հո գու կամ քով 
աշ խարհ ե կավ, այժմ էլ նույն Աստ ծո Որ-
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դուն մա տու ցում ենք Ի րեն` Հայր Աստ ծուն, 
հա նուն մարդ կութ յան փր կու թյան:

Այն ժա մա նակ, երբ դպիրները եր գում 
է «Յա մե նայ նի օր հ նեալ ես» եր գը, պա-
տա րա գիչն ան ձայն ա ղո թում եւ ե րե քա-
կան ան գամ օր հ նում է նշխարն ու գի նին` 
ա ռան ձին, ա պա ե րեք ան գամ նշխարն ու 
գի նին` միա սին: Ե թե մինչ այդ հա ցն ու գի-
նին խոր հրդա ն շում էին Քրիս տո սի Մար-
մի նն ու Ար յու նը, ա պա այս պա հից սկսած` 
Սուրբ Հո գու ներ գոր ծու թյամբ, հացն ու 
գի նին սրբա գոր ծվում են` դառ նա լով Տի-
րոջ ճշ մա րիտ Մար մինն ու Ար յու նը:

ՀԻ ՇԱ ՏԱ ԿՈՒԹ ՅՈՒՆ

Պա տա րա գիչն ան ձայն ա ղո թում է` 
խնդրե լով, որ սր բա գոր ծ ված ըն ծա նե-
րի մի ջո ցով Աստ ված սեր ու խա ղա ղու-
թյուն պար գեւի հա մայն աշ խար հին եւ Իր 
Ս. Ե կե ղե ցուն` հո գեւո րա կան եւ աշ խար հա-
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կան դա սով: Այնու հե տեւ սկ սվում է սրբոց 
հի շա տա կու թյուն նե րի շար քը: Այդ պա հին 
սար կա վագ ներն ու դպիր ներն ան ցնում 
են Խո րա նի աջ կող մը, ո րը խորհր դան շա-
կա նո րեն Քրիս տո սի Հաղ թա կան Ե կե ղե-
ցու ան դամ ե րի` սուր բե րի ա ջա կող մյան 
դա սին պատ կա նե լութ յունն է ցույց տա-
լիս: Ա վար տին սար կա վագ նե րն ան ցնում 
են Ս. Սե ղա նի ձախ կող մը` այս ան գամ հի-
շե լու Զին վո րյալ Ե կե ղե ցու  ան դամ ե րին` 
ապ րող հա վա տաց յալ նե րին:

Մեր Ե կե ղե ցում, ըն դուն ված կար գի 
հա մա ձայն, հի շա տա կութ յու նից եւ «Եւ ևս 
խա ղա ղու թեան …» եր գե ցո ղութ յու նից հե-
տո Ս. Պա տա րագն ընդ հատ վում է, եւ պա-
տա րա գի չն իր քա րո զը կամ պատ գամ 
է հղում ներ կա հա վա տաց յալ նե րին` ըստ 
օր վա ա վե տա րա նա կան ըն թեր ցա նութ-
յան ո րեւէ հատ վա ծի: Հա վարտ քա րո զի 
պա տա րա գի չը բարձ րա ձայն ա սում է` «Եւ 



տուր մեզ հա մար ձա կա ձայն բար բա ռով...» 
ա ղոթ քը, եւ Ե կե ղե ցին միա բե րան սկսում է 
եր գել Հայր մե րը:

ՃԱ ՇԱ ԿՈՒՄ

Պա տա րա գի չը, սկի հի ա ռաջ գլու խը 
խո նար հե լով, ան ձայն ա ղո թում է Սուրբ 
Հո գուն` խն դ րե լով, որ Աստ ված ո ղոր մու-
թյուն պար գեւի Ե կե ղե ցում հա վաք ված ժո-
ղովր դին, ին չին հա ջոր դում է սար կա վա-
գի կո չը` «Պռօս խու մէ», ո րով  ու շադ րութ-
յան է հրա վի րում ժո ղովր դին` տես նե լու 
Տե րու նա կան Մար մի նը: Այդ պա հին պա-
տա րա գի չը, Ս. Մար մի նը փոքր-ինչ վեր 
բարձ րաց նե լով, ա սում է` «Ի Սր բու թիւն սր
բոց», այ սին քն` Սրբութ յու նը` սուր բե րին: 
Սա նշա նա կում է, որ Տի րոջ Ս. Մար մի նը 
միայն պետք է հո գով, մտքով ու սրտով 
սուրբ ու մա քուր ան ձանց բաշ խել, նրանց, 
ով քեր մկրտված են Ե կե ղե ցու Ս. Ա վա-
74
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զա նում եւ այժմ փա փա գում են Ս. Հա ղոր -
դութ յուն ստա նալ: 

Պա տա րա գիչն ա ղո թում է, որ նրանք, 
ով քեր մո տե նա լու են Ս. Հա ղոր դութ յան, 
ար ժա նի դառ նան աստ վա ծա յին այդ մեծ 
ու ա հա վոր Խորհր դին` Քրիս տո սի Մարմ-
նի եւ Ար յա ն ճա շակ մա նը: Ա պա պա տա-
րա գի չը շրջվում է դե պի ժո ղո վուր դը` սկի-
հը ձեռ քին, խա չա կն քում հա վա տաց յալ-
նե րին` ա սե լով. «Սա է Կեանք, Յոյս, Յա րու
թիւն, Քա ւու թիւն և Թո ղու թիւն մե ղաց …»: 

Վա րա գույ րը փակ վում է: «Տէր ո ղոր
մեա»-ի պա հն է: Պա տա րա գիչն ան ձայն 
ա ղո թում է վա րա գույ րի հե տեւում, ա պա 
Ս. Հա ցը` նշխա րը, չորս մա սի է բա ժա-
նում, ե րեք մա սը թող նում է սկի հի մեջ, իսկ 
մեկ մասն իր ձեռքն է վերց նում եւ ա սում. 
«Լրումն Հոգ ւոյն Սրբոյ»: Պա տա րա գի չը 
լռել յայն շա րու նա կում է ա ղոթ քը` խն դ րե-
լով, որ Աստ ված ի րեն եւ հա վա տաց յալ նե-
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րին ար ժա նի դարձ նի Ս. Մարմ ի եւ Ս. Ար-
յա ն հա ղոր դու թյա նը:

Պա տա րա գի չը ճա շա կում է Ս. Հա ղոր-
դութ յու նը, ա պա վա րա գույ րը բաց վում է, 
եւ նրանք, ով քեր նա խա պես խոս տո վա-
նել էին ու պատ րաստ են Ս. Հա ղոր դութ-
յան, մո   տե նում են Խո րա նին` ճա շա կե լու 
Սրբու թյու նը:

Դ. ԱՐ ՁԱ ԿՈՒՄ

ԳՈ ՀՈՒԹ ՅՈՒՆ

Ժո ղովր դին Ս. Հա ղոր դու թյուն տա-
լուց հե տո պա տա րա գի չը  դառ նում է դե-
պի Ս. Սե ղա ն: Խո րա նը կրկին ծածկ վում 
է վա րա գույ րով: Պա տա րա գի չը ճա շա կում 
է սկի հի մեջ մա ցած Ս. Հա ղոր դութ յու նը, 
լվա նում է սկի հը, մաք րում եւ ծած կում այն` 
գո հա բա նա կան ա ղոթք ուղ ղե լով Սուրբ 
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Եր րոր դու թյա նը: Այ նու հե տեւ պա տա րա-
գի չը սա ղ ա վար տը դնում է գլ խին եւ պատ-
րաստ վում սար կա վագ նե րի ու դպիր նե րի 
հետ իջ նել Ս. Խո րա նից: 

Ս. Պա տա րա գի բուն խոր հուրդն ար-
դեն ա վարտ  ված է, սա կայն ժո ղովր դին 
ար ձա կե լուց ա ռաջ պա տա րա գիչն ըն թեր-
ցում է Ս. Խորհր դի վեր ջին Ա վե  տա րա նը 
(Հովհ. Ա 114), ո րից հե տո ժո ղո վուր դը 
«Պահ պա նի չ» ա ղոթ քով օրհն վում եւ «Օրհ
նեալք ե ղե րուք» մաղ թան քով ար ձա կվում 
է:
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