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ԱՌԱՒՕՏԵԱՆ ԺԱՄ          ԳՁ

2022-01-05 Դշ ԳՁ

Ճրագալոյց Ս. Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան 
Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի

Այսօր

Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:

Հա՛յր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն Քո:

Եկեսցէ արքայութիւն Քո:

Եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս եւ յերկրի:

Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր:

Եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց 
պարտապանաց:

Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն:

Այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէ:

Զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս։

Ամէն:

Տէրունական Աղօթք

Լցաք առաւօտու ողորմութեամբ Քով, ցնծացաք եւ 
ուրախ եղաք զամենայն աւուրս կենաց մերոց:

Ուրախ եղաք փոխանակ աւուրցն, յորս խոնարհ 
արարեր զմեզ, եւ ամացն՝ յորս տեսաք զչարչարանս:

Ժամամուտ
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Հայեա՛, Տէ՛ր, ի ծառայս Քո եւ ի գործս ձեռաց Քոց եւ 
առաջնորդեա՛ որդւոց նոցա. եղիցի լոյս Տեառն 
Աստուծոյ ի վերայ մեր:

Զգործս ձեռաց մերոց ուղի՛ղ արա ի մեզ, Տէ՛ր, եւ զգործս 
ձեռաց մերոց յաջողեա՛ մեզ:

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ

Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք. ընկա՛լ, կեցո՛ եւ 
ողորմեա՛:

Օրհնութի՜ւն եւ փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ 
այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Օրհնեալ ես, Տէ՛ր Աստուած հարցն մերոց, գովեալ եւ 
փառաւորեալ է անուն Քո յաւիտեան:

Յիրաւունս անցուցեր զայս ամենայն ընդ մեզ. 
արդար ես Դու, Տէ՛ր, եւ ամենայն գործք Քո ճշմարիտ 
են:

Ճանապարհք Քո ուղիղ են, եւ ամենայն 
դատաստանք Քո արդար են:

Դատաստան արդարութեան ածեր ի վերայ մեր ըստ 
ամենայնի, զոր ինչ ածեր ի վերայ մեր, եւ քաղաքի 
սրբոյ հարցն մերոց Երուսաղեմի:

Գիրք Դանիէլի 3.25-28

¬ Գիրք Դանիէլի 3.29-90

ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ ԵՐԻՑ ՄԱՆԿԱՆՑՆ (երես 81)

փ ՀԱՐՑ (Օրհնութիւն Երից Մանկանցն)
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Արդարութեամբ եւ յիրաւի ածեր զայս ամենայն ի 
վերայ մեր վասն մեղաց մերոց:

Անօրինեցաք եւ յանցեաք ապստամբ լինիլ ի Քէն, 
մեղաք յամենայնի եւ պատուիրանաց Քոց մեք ոչ 
անսացաք:

Ոչ պահեցաք եւ ոչ արարաք, որպէս պատուիրեցեր 
Դու մեզ, զի զբարիս գտցուք մեք ի Քէն:

Արդ, զամենայն, զոր արարեր եւ զոր ինչ ածեր ի 
վերայ մեր, արդար դատաստանաւ արարեր:

Մատնեցեր զմեզ ի ձեռս թշնամեաց մերոց՝ 
անօրինաց, խստաց եւ ապստամբողաց:

Ի ձեռս թագաւորի անօրինի եւ չարի քան զամենայն 
երկիր մատնեցեր զմեզ:

Եւ արդ, ոչ գոյ մեզ ժամ բանալ զբերանս մեր, զի 
ամօթ եւ նախատինք եղաք ծառայից Քոց եւ 
պաշտօնէից:

Այլ մի՛ մատներ զմեզ ի սպառ վասն անուան Քո, մի՛ 
ցրեր զուխտս Քո եւ մի՛ ի բացեայ առներ 
զողորմութիւնս Քո ի մէնջ:

Վասն Աբրահամու սիրելւոյ Քո, Իսահակայ ծառայի 
Քո եւ Իսրայելի սրբոյ Քո:

Խոստացար նոցա եւ ասացեր. «Բազմացուցից 
զզաւակ ձեր որպէս զաստեղս երկնից բազմութեամբ 
եւ որպէս զաւազ առ ափն ծովու»:
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Եւ արդ, Տէ՛ր, նուազեցաք մեք քան զամենայն ազգս եւ 
եմք տառապեալ յամենայն երկրի այսօր վասն 
մեղաց մերոց:

Ոչ գոյ ի ժամանակի յայսմիկ իշխան, մարգարէ եւ 
առաջնորդ. ո՛չ ողջակէզք պատարագաց, ո՛չ խունկք 
օրինաց եւ ո՛չ տեղի պատարագս մատուցանելոյ 
առաջի Քո եւ զողորմութիւն գտանել ի Քէն:

Այլ անձամբք խոնարհեալ եւ հոգւով տառապանաց 
ընդունելի լիցուք մեք որպէս զողջակէզս խոյոց եւ 
զուարակաց եւ որպէս բիւրաւորս գառանց 
պարարտաց:

Այնպէս ընդունելի լիցին պատարագք մեր այսօր 
առաջի Քո, զի կատարեալ գտցուք զկնի Քո, զի չիք 
ամօթ յուսացելոցս ի Քեզ:

Եւ արդ, գամք զհետ Քո ամենայն սրտիւք մերովք, 
երկնչիմք ի Քէն եւ խնդրեմք զերեսս Քո. Տէ՛ր, մի՛ յամօթ 
առներ զմեզ:

Այլ արա՛ առ մեզ ըստ հեզութեան Քում եւ ըստ 
բազում ողորմութեան Քում. փրկեա՛ զմեզ վասն 
սքանչելեաց Քոց, Տէ՛ր, եւ փառաւորեսցի անուն Քո 
յաւիտեան:

Յամօթ լիցին ամենեքեան, որք չարչարեն զծառայս 
Քո. ամաչեցեալ լիցին բռնութիւնք նոցա, եւ ամենայն 
զօրութիւնք նոցա խորտակեսցին:

Եւ ծանիցեն, զի Դու ես Տէր Աստուած միայն, որ 
փառաւորեալդ ես ի վերայ ամենայն տիեզերաց:
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Օրհնեալ ես Դու, Տէ՛ր Աստուած հարցն մերոց, գովեալ 
եւ առաւել բարձրացեալ յաւիտեան:

Եւ օրհնեալ է անուն սուրբ փառաց Քոց, գովեալ եւ 
առաւել բարձրացեալ յաւիտեան:

Օրհնեալ ես ի տաճարի փառաց սրբութեան Քո, 
գովեալ եւ առաւել բարձրացեալ յաւիտեան:

Օրհնեալ ես ի վերայ աթոռոյ արքայութեան Քո, 
գովեալ եւ առաւել բարձրացեալ յաւիտեան:

Օրհնեալ ես, որ նստիս ի քերովբէս եւ հայիս 
յանդունդս, գովեալ եւ առաւել բարձրացեալ 
յաւիտեան:

Օրհնեալ ես ի վերայ հաստատութեան երկնից, 
գովեալ եւ առաւել բարձրացեալ յաւիտեան:

Օրհնեցէ՛ք, ամենայն գո՛րծք Տեառն, զՏէր. օրհնեցէ՛ք եւ 
բա՛րձր արարէք զՆա յաւիտեան:

Օրհնեցէ՛ք, երկի՛նք, զՏէր. օրհնեցէ՛ք եւ բա՛րձր 
արարէք զՆա յաւիտեան:

Օրհնեցէ՛ք, հրեշտա՛կք Տեառն եւ ջո՛ւրք, որ ի վերայ 
երկնից, զՏէր. օրհնեցէ՛ք եւ բա՛րձր արարէք զՆա 
յաւիտեան:

Օրհնեցէ՛ք, զօրութի՛ւնք Տեառն, արեգա՛կն եւ լուսի՛ն, 
զՏէր. օրհնեցէ՛ք եւ բա՛րձր արարէք զՆա յաւիտեան:

Օրհնեցէ՛ք, աստե՛ղք երկնից, անձրե՛ւք եւ ցօ՛ղք, զՏէր. 
օրհնեցէ՛ք եւ բա՛րձր արարէք զՆա յաւիտեան:
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Օրհնեցէ՛ք, ամենայն հո՛ղմք, հո՛ւր եւ ջե՛ր, զՏէր. 
օրհնեցէ՛ք եւ բա՛րձր արարէք զՆա յաւիտեան:

Օրհնեցէ՛ք, ցո՛ւրտ եւ տօ՛թ, ցօ՛ղ եւ ձիւնաբե՛ր, զՏէր. 
օրհնեցէ՛ք եւ բա՛րձր արարէք զՆա յաւիտեան:

Օրհնեցէ՛ք, սա՛ռն եւ պա՛րզ, եղեա՛մն եւ ձի՛ւն, զՏէր. 
օրհնեցէ՛ք եւ բա՛րձր արարէք զՆա յաւիտեան:

Օրհնեցէ՛ք, տի՛ւք եւ գիշե՛րք, լո՛յս եւ խաւա՛ր, զՏէր. 
օրհնեցէ՛ք եւ բա՛րձր արարէք զՆա յաւիտեան:

Օրհնեցէ՛ք, ա՛մպք եւ փայլատակո՛ւնք եւ երկի՛ր, զՏէր. 
օրհնեցէ՛ք եւ բա՛րձր արարէք զՆա յաւիտեան:

Օրհնեցէ՛ք, լերի՛նք եւ բլո՛ւրք եւ ամենայն բո՛յսք երկրի, 
զՏէր. օրհնեցէ՛ք եւ բա՛րձր արարէք զՆա յաւիտեան:

Օրհնեցէ՛ք, աղբի՛ւրք, ծո՛վք եւ գե՛տք, զՏէր. օրհնեցէ՛ք եւ 
բա՛րձր արարէք զՆա յաւիտեան:

Օրհնեցէ՛ք, կէ՛տք եւ ամենայն կայտա՛ռք, որ ի ջուրս, 
եւ թռչո՛ւնք երկնից, զՏէր. օրհնեցէ՛ք եւ բա՛րձր 
արարէք զՆա յաւիտեան:

Օրհնեցէ՛ք, գազա՛նք եւ անասո՛ւնք եւ որդի՛ք 
մարդկան, զՏէր. օրհնեցէ՛ք եւ բա՛րձր արարէք զՆա 
յաւիտեան:

Օրհնեսցէ Իսրայէլ զՏէր, օրհնեսցէ եւ բարձր արասցէ 
զՆա յաւիտեան:

Օրհնեցէ՛ք, քահանա՛յք, զՏէր. օրհնեցէ՛ք եւ բա՛րձր 
արարէք զՆա յաւիտեան
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Օրհնեցէք, ծառա՛յք Տեառն, զՏէր. օրհնեցէ՛ք եւ բա՛րձր 
արարէք զՆա յաւիտեան:

Օրհնեցէ՛ք, անձի՛նք եւ շո՛ւնչք արդարոց, զՏէր. 
օրհնեցէ՛ք եւ բա՛րձր արարէք զՆա յաւիտեան:

Օրհնեցէ՛ք, սո՛ւրբք եւ խոնա՛րհք սրտիւք, զՏէր. 
օրհնեցէ՛ք եւ բա՛րձր արարէք զՆա յաւիտեան:

Օրհնեցէ՛ք, Անանիա՛, Ազարիա՛ եւ Միսայէ՛լ, զՏէր. 
օրհնեցէ՛ք եւ բա՛րձր արարէք զՆա յաւիտեան:

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ

այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Օրհնեցէ՛ք, ամենա՛յն արարածք, զԱրարիչն 
արարածոց, զՏէրն տերանց, զԹագաւորն 
թագաւորաց, զԱստուածն աստուածոց:

Օրհնեցէ՛ք, գովեցէ՛ք, բարեբանեցէ՛ք, զի քաղցր է, զի 
յաւիտեան է ողորմութիւն Նորա:

Մաղթանք (երես 84)

ԴՁ

¬

Բանալի

փ «ՀԱՐՑ» ՇԱՐԱԿԱՆ
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Որ դասուց երկնաւորաց անիմանալի, այսօր 
հողեղինաց յայտնեցեր զծածկեալ խորհուրդ. 
օրհնեալ Տէր Աստուած հարցն մերոց:

Որ բազմաչեայ քրովբէից անտեսանելի, 
կերպացեալ զմերս ի սրբոյ Կուսէն տնօրինաբար. 
օրհնեալ Տէր Աստուած հարցն մերոց:

Որ առաւել բարձրացեալդ ես յաւիտենից, 
մշտնջենաւոր Լցուցի՛չ եւ Աղբի՛ւր կենդանարար, 
օրհնեալ Տէր Աստուած հարցն մերոց:

Գործք. Օրհնեցէք ամենայն գործք Տեառն։ ԶՏէ՛ր 
օրհնեցէք, բա՛րձր արարէք զՆա յաւիտեան:

Որ զկերպարանս ծառայի էառ եւ զմեղս ի մարմնի 
Իւրում դատապարտեաց, անդադար գովելով՝ 
բա՛րձր արարէք զՆա յաւիտեան:

Որ այսօր մարմնացաւ ի սրբոյ Կուսէն յաղագս 
անիծիցն եւ եբարձ զպատուհաս նախաստեղծին, 
ժողովո՛ւրդք, առաւե՛լ բարձր արարէք զՆա 
յաւիտեան:

Որ ելն ի բարձունս՝ գերեալ զզօրութիւն մահու, 
այսօր բաշխի անապականութեան պարգեւք 
մարդկան. քահանա՛յք, հոգեւոր երգով առաւե՛լ 
բարձր արարէք զՆա յաւիտեան:

(Հրց. Սուրբ Ծննդեան ճրագալուցին դձ.)

¬

Շարական

Քարոզ (երես 87)
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03 Եկեա՛լքս ամենեքեան ի սո՛ւրբ, կաթողիկէ եւ 
առաքելական 123 Եկեղեցի

34 աղաչեսցո՛ւք զՄիածին Որդի՛ն Աստուծոյ՝ զՏէ՛րն մեր 
եւ զՓրկիչն Յիսուս 123 Քրիստոս,

որ է՛ջ փառօք Հօր ի մէ՛ջ 23 հնոցին • եւ փրկեաց զերիս 
մանկունսն ի Քաղդէացւոց անտի.

լուսաւո՛ր եւ սուրբ պահեսցէ զմի՛տս մեր • զի մի՛ երբեք 
խաբիցուք մեք ի մեղաց եւ ի ցանկութենէ աշխարհի:

Այլ արժանի՛ եղիցուք պահել զպատուիրա՛նս Նորա • 
առնուլ զպսակն լուսոյ եւ կենաց ի յանձինս մեր,

1 զոր 2 խոստացաւ սիրելեաց Իւրոց ճշմարիտն 
Աստուած Յիսուս Քրիստոս՝

1 Տէր մեր. 3 կեցո՛ եւ 1 ողորմեա՛:

Միւս կողմ գնա և բաց զերեսն մաղթանաց

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

Հզօր, յաղթող, սքանչելագործ, սուրբ եւ մեծի 
տէրութեանն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ վայել է 
փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ այժմ եւ միշտ եւ 
յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Տէրունի ~ Հզօր, յաղթող (երես 87)

¬

փ Մաղթանք

ԵՐԳԵՐ ՂՈՒԿԱՍՈՒ (երես 88)

փ Տէրունի ՄԵԾԱՑՈՒՍՑԷ
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Մեծացուսցէ անձն իմ զՏէր, եւ ցնծասցէ հոգի իմ 
Աստուծով Փրկչաւ իմով:

Այց արար ի վերայ խոնարհութեան աղախնոյ 
Իւրոյ. այսուհետեւ երանիցեն ինձ ամենայն ազգք:

Արար ընդ իս մեծամեծս Հզօրն. եւ Սուրբ է անուն 
Նորա:

Ողորմութիւն արար ազգաց յազգս երկիւղածաց 
Իւրոց, արար զօրութիւն բազկաւ Իւրով:

1.46-51

Ցրուեաց զամբարտաւանս ի մտաց սրտից եւ 
քակեաց զհզօրս յաթոռոց:

Զխոնարհս բարձրացոյց, զկարօտս ելից 
բարութեամբ եւ զմեծատունս արձակեաց ունայնս:

Պաշտպանեաց Իսրայելի ծառայի Իւրոյ՝ յիշելով 
զողորմութիւն Իւր:

Որպէս խօսեցաւ առ հարսն մեր ընդ Աբրահամու եւ 
զաւակի նորա յաւիտեան:

¬ 1.51-55

ԵՐԳ ՄԱՐԻԱՄՈՒ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻՆ (Ղկ 1.46-55)

Օրհնեալ Տէր Աստուած Իսրայելի, որ յայց ել եւ արար 
փրկութիւն ժողովրդեան Իւրոյ:

¬ ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ ԶԱՔԱՐԻԱՅԻ՝ ՀՕՐՆ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ 
ՄԿՐՏՉԻ (Ղկ 1.68-79)
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Յարոյց մեզ եղջիւր փրկութեան ի տանէ Դաւթի 
ծառայի Իւրոյ, որպէս խօսեցաւ բերանովք սրբոցն, 
որ յաւիտենից մարգարէքն էին:

Փրկութիւն ի թշնամեաց մերոց եւ ի ձեռաց ամենայն 
ատելեաց մերոց:

Առնել ողորմութիւն առ հարս մեր եւ յիշել 
զկտակարանս սրբութեան Իւրոյ:

Երդումն, զոր երդուաւ Աբրահամու հօր մերոյ՝ տալ 
մեզ առանց երկիւղի զփրկութիւն թշնամեաց մերոց:

Պաշտել զՆա սրբութեամբ եւ արդարութեամբ 
առաջի Նորա զամենայն աւուրս կենաց մերոց:

Եւ դու, մանո՛ւկ, մարգարէ Բարձրելոյն կոչեսջիր, 
գնասցես առաջի Տեառն՝ պատրաստել 
զճանապարհս Նորա,

տալ զգիտութիւն փրկութեան ժողովրդեան Իւրոյ՝ ի 
թողութիւն ամենայն մեղաց մերոց,

վասն գթոյ ողորմութեան Տեառն Աստուծոյ մերոյ, 
որով երեւեցաւ մեզ Արեգակն ի բարձանց՝

լուսաւոր առնել զխաւար մեր, ծագել լոյս ի վերայ 
այսոցիկ, որ նստէաք ի խաւարի եւ ի ստուերս մահու,

ուղղել զոտս մեր ի ճանապարհս խաղաղութեան:

Արդ արձակեա զծառայս Քո, Տէ՛ր, ըստ բանի Քում ի 
խաղաղութիւն,

¬ ԱՂՕԹՔ ՍԻՄԷՈՆԻ ԾԵՐՈՒՆՒՈՅՆ (Ղկ 2.29-32)
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զի տեսին աչք իմ զփրկութիւն Քո, զոր 
պատրաստեցեր առաջի ամենայն ժողովրդոց.

լոյս յայտնեցաւ հեթանոսաց եւ փառք՝ ժողովրդեան 
Քում Իսրայելի:

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ:

Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ԴՁ

¬

Բանալի

Ուրախացի՛ր, Աստուածածի՛ն, վերօրհնեա՛լդ ի 
սրովբէից. ծագելով ի քէն մեզ Լոյս՝ մայր եղեր 
Վերաձգողին. ազգ եւ ազինք զքեզ 
մեծացուցանեմք:

Հիմն եղեր Եկեղեցւոյ, խորան եղեր Հոգւոյն Սրբոյ. ի 
հրեշտակաց սպասաւորեալ՝ Գաբրիէլ քեզ 
աւետեաց. ազգ եւ ազինք զքեզ մեծացուցանեմք:

(Մեծ. ԴՁ)

Շարական

փ «ՄԵԾԱՑՈՒՍՑԷ» ՇԱՐԱԿԱՆ



13 of 38

ԱՌԱՒՕՏԵԱՆ ԺԱՄ          ԳՁ

Տեսանեմք զսոսկալի, զհրաշալի խորհուրդ 
յայտնեալ. ի Հոգւոյն Սրբոյ յղացեալ՝ զԲանն 
Աստուած մարմնով ծնար. ազգ եւ ազինք զքեզ 
մեծացուցանեմք:

¬

Սուրբ զԱստուածածինն եւ զամենայն սուրբս 
բարեխօս արասցուք առ Հայր ի յերկինս,

զի կամեցեալ ողորմեսցի եւ գթացեալ կեցուսցէ 
զարարածս Իւր:

Ամենակալ Տէր Աստուա՛ծ մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:

Քարոզ (երես 91)

Ընկա՛լ, Տէ՛ր, զաղաչանս մեր բարեխօսութեամբ 
սուրբ Աստուածածնին՝ անարատ ծնողի Միածնի 
Որդւոյ Քո, եւ աղաչանօք {… եւ} ամենայն սրբոց 
Քոց եւ աւուրս շնորհիւ:

Լո՛ւր մեզ, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛: Ներեա՛, քաւեա՛ եւ թո՛ղ 
զմեղս մեր:

Արժանաւորեա՛ գոհութեամբ փառաւորել զՔեզ ընդ 
Որդւոյ եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ այժմ եւ միշտ եւ 
յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

{} Աղօթք (երես 91)

{} Լուր Քարոզ Աղօթք (երես 91)

¬

Սուրբ զԱստուածածինն / ԻՒՂԱԲԵՐԻՑ Կարգ

Սաղմոս (երես 98)

փ ՈՂՈՐՄԵԱ (Ողորմեա՛ ինձ, Աստուա՛ծ)
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Ողորմեա՛ ինձ, Աստուա՛ծ, ըստ մեծի ողորմութեան 
Քում, ըստ բազում գթութեան Քում քաւեա՛ 
զանօրէնութիւնս իմ:

Առաւե՛լ լուա զիս յանօրէնութենէ իմմէ եւ ի մեղաց 
իմոց սո՛ւրբ արա զիս:

Զանօրէնութիւնս իմ ես ինձէն գիտեմ, եւ մեղք իմ 
առաջի իմ են յամենայն ժամ:

Քեզ միայն մեղայ, Տէ՛ր, եւ չար առաջի Քո արարի,

Որպէս արդար եղիցիս ի բանս Քո եւ յաղթող ի 
դատել Քեզ:

Ծ 50.1-4

Անօրէնութեամբ յղացաւ եւ ի մեղս ծնաւ զիս մայր իմ:

Դու, Տէ՛ր, զճշմարտութիւն սիրեցեր, զանյայտս եւ 
զծածկեալս իմաստութեամբ Քով յայտնեցեր ինձ:

Ցօղեա՛ յիս մշտկաւ, եւ սուրբ եղէց, լուա՛, եւ քան 
զձիւն սպիտակ եղէց:

Լսելի՛ արա ինձ զցնծութիւն եւ զուրախութիւն, եւ 
ցնծասցեն ոսկերք իմ տառապեալք:

Դարձո՛ զերեսս Քո ի մեղաց իմոց եւ զամենայն 
անօրէնութիւնս իմ քաւեա՛ յինէն:

Սիրտ սուրբ հաստատեա՛ յիս, Աստուա՛ծ, եւ հոգի 
ուղիղ նորոգեա՛ ի փորի իմում:

Մի՛ ընկենուր զիս, Տէ՛ր, յերեսաց Քոց եւ զՀոգի Քո 
Սուրբ մի՛ հաներ յինէն:

¬ Ծ 50.5-19



15 of 38

ԱՌԱՒՕՏԵԱՆ ԺԱՄ          ԳՁ

Տո՛ւր ինձ ցնծութիւն փրկութեան Քո եւ հոգւով 
պետութեան Քո հաստատեա՛ զիս:

Ուսուցից անօրինաց զճանապարհս Քո, եւ 
ամպարիշտք առ Քեզ դարձցին:

Փրկեա՛ զիս յարենէ, Աստուա՛ծ, Աստուա՛ծ 
փրկութեան իմոյ. ցնծասցէ լեզու իմ յարդարութեան 
Քում:

Տէ՛ր, եթէ զշրթունս իմ բանաս, բերան իմ երգեսցէ 
զօրհնութիւնս Քո:

Թէ կամեցեալ էիր, պատարագս մատուցանէաք, 
բայց Դու ընդ ողջակէզս իսկ ոչ հաճեցար:

Պատարագ Աստուծոյ՝ հոգի խոնարհ. զսիրտ սուրբ 
եւ զհոգի խոնարհ Աստուած ոչ արհամարհէ:

Բարի՛ արա, Տէ՛ր, կամօք Քովք Սիոնի, եւ շինեսցին 
պարիսպքն Երուսաղեմի:

Յայնժամ հաճեսցիս ընդ պատարագս 
արդարութեան, ուխտից պատարագս հանցեն ի 
սեղան Քո զուարակս:

ԲՁ

Բանալի

փ «ՈՂՈՐՄԵԱ» ՇԱՐԱԿԱՆ
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¬

Անկանիմք առաջի քո, Աստուածածի՛ն, եւ աղաչեմք 
զանարատ զԿոյսդ:

Բարեխօսեա՛ վասն անձանց մերոց եւ աղաչեա՛ 
զՄիածին Որդին:

Փրկել զմեզ ի փորձութենէ եւ յամենայն վտանգից 
մերոց:

(Ողր. Սուրբ Ծննդեան ճրագալուցին ԲՁ)

¬

Շարական

♰ ԵՐԿՐՊԱԳԵՄՔ Քեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր, անցեալքս 
ընդ երկարութիւն գիշերիս • եւ կանխեալքս ի տեղւոջ 
խոստովանութեան մատուցանեմք զառաւօտու աղօթս 
մեր:

ԶՔեզ, Տէ՛ր, օրհնեմք եւ փառաւորեմք • եւ զՔէն, Տէ՛ր, 
գոհանամք,

որ արժանի արարեր զգիշերս խաղաղութեամբ 
անցուցանել եւ հասանիլ ի ժամ առաւօտուս:

Արժանաւորեա՛ զմեզ, Տէ՛ր, անճառ խոստմանց Քոց 
• զոր խոստացար սիրելեաց Քոց, ճշմարի՛տդ Աստուած 
Յիսուս Քրիստոս, Տէ՛ր մեր. կեցո՛ եւ ողորմեա՛:

Կեցո՛, Տէր, եւ ողորմեա՛։

Քարոզ (երես 101)
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Ողորմեա՛ց մեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր, ըստ մեծի 
ողորմութեան Քում. ասասցուք ամենեքեան 
միաբանութեամբ:

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

Ողորմած, գթած, ճշմարիտ, սուրբ, մեծի 
տնօրէնութեանն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ վայել է 
փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ այժմ եւ միշտ եւ 
յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Տէրունի (երես 101)

¬

փ Մաղթանք

Ալէլուիա, ալէլուիա:

Օրհնեցէ՛ք զՏէր յերկնից, օրհնեցէ՛ք զՆա ի բարձանց:

Օրհնեցէ՛ք զՆա, ամենայն հրեշտա՛կք Նորա. օրհնեցէ՛ք 
զՆա, ամենայն զօրութի՛ւնք Նորա:

Օրհնեցէ՛ք զՆա, արեգա՛կն եւ լուսի՛ն. օրհնեցէ՛ք զՆա, 
ամենայն աստե՛ղք եւ լո՛յսք:

ՃԽԸ 148 (ա)

Օրհնեցէ՛ք զՆա, երկի՛նք երկնից եւ ջո՛ւրք, որ ի վերոյ 
քան զերկինս:

¬ ՃԽԸ 148 (բ)

Սաղմոս (երես 102)

փ ՏԷՐ ՅԵՐԿՆԻՑ (Օրհնեցէ՛ք զՏէր յերկնից)
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Օրհնեցէ՛ք զանուն Տեառն, զի Նա ասաց, եւ եղեն. 
հրամայեաց, եւ հաստատեցան:

Կացոյց զնա յաւիտեանս յաւիտենից. սահման եդ, եւ 
ոչ անցանեն:

Օրհնեցէ՛ք զՏէր յերկրէ, վիշա՛պք եւ ամենայն խո՛րք,

Հո՛ւր եւ կարկո՛ւտ, ձի՛ւն եւ սա՛ռն, հո՛ղմ եւ մրրի՛կ, որք 
առնէք զբան Նորա.

Լերի՛նք եւ ամենայն բարձո՛ւնք, ծա՛ռք պտղաբերք եւ 
ամենայն մա՛յրք.

Գազա՛նք եւ ամենայն անասո՛ւնք, սողո՛ւնք եւ 
ամենայն թռչո՛ւնք թեւաւորք.

Թագաւո՛րք երկրի եւ զօ՛րք իւրեանց, իշխա՛նք եւ 
ամենայն դատաւո՛րք երկրի:

Երիտասա՛րդք եւ կուսա՛նք, ծե՛րք եւ տղա՛յք, 
օրհնեցէ՛ք զանուն Տեառն:

Բարձրացաւ անուն Նորա միայն. խոստովանութիւն 
Նմա՝ յերկինս եւ յերկրի:

Բարձր առնէ Տէր զեղջիւր ժողովրդեան Իւրոյ. 
օրհնութիւն Նմա՝ յամենայն սրբոց Նորա, յորդւոցն 
Իսրայելի ժողովոյն, որ մերձ է առ Տէր:

Օրհնեցէ՛ք զՏէր յօրհնութիւն ի նոր. օրհնութիւն Նմա 
յԵկեղեցիս սրբոց:

Ուրախասցի Իսրայէլ յԱրարիչ իւր, որդիք Սիոնի 
ցնծասցեն ի Թագաւորն իւրեանց:

¬ ՃԽԹ 149
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Օրհնեցէ՛ք զանուն Նորա օրհնութեամբ. սաղմոսիւք եւ 
օրհնութեամբ սաղմոս երգեսցեն Նմա:

Հաճի Տէր ընդ ժողովուրդ Իւր սուրբ եւ բարձր առնէ 
զհեզս ի փրկութեան:

Պարծեսցին սուրբքն փառօք եւ ցնծասցեն ի 
հանգիստ իւրեանց եւ բարձր արասցեն զԱստուած 
բերանովք իւրեանց:

Սուր երկսայրի ետ ի ձեռս նոցա՝ առնուլ 
զհատուցումն ի հեթանոսաց՝ ի յանդիմանութիւն 
ամենայն ժողովրդոց:

Ի կապել զթագաւորս նոցա կապանօք, զզօրավարս 
նոցա՝ ձեռնակապօք երկաթեօք.

Առնել նոցա դատաստան ըստ Գրոց. եւ փառք այս են 
ամենայն սրբոց Նորա:

Օրհնեցէ՛ք զԱստուած ի սրբութեան Նորա. օրհնեցէ՛ք 
զՆա ի հաստատութեան, ի զօրութեան Նորա:

Oրհնեցէ՛ք զՆա ի զօրութեան Նորա. օրհնեցէ՛ք զՆա ի 
բազում մեծութեան Նորա:

Օրհնեցէ՛ք զՆա ի ձայն օրհնութեան. օրհնեցէ՛ք զՆա 
սաղմոսիւք եւ օրհնութեամբ:

Օրհնեցէ՛ք զՆա ցնծութեամբ. գովեցէ՛ք զՆա 
ուրախութեամբ:

Օրհնեցէ՛ք զՆա ի բանս քաղցր. գովեցէ՛ք զՆա ի 
բարբառ լսելի:

¬ ՃԾ 150
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Օրհնեցէ՛ք զՆա ի ձայն գոհութեան. ամենա՛յն հոգիք, 
օրհնեցէ՛ք զՏէր:

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ

Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ԲՁ

¬

Բանալի

Օրհնեմք զՔեզ, Աստուա՛ծ, ընդ անմարմնոցն 
դասուց, որ ի բարձունս ես բնակեալ. խնայեա՛ ի Քո 
արարածս:

Գովեմք զՔեզ, Միածին Որդի՛ եւ Բա՛նդ Աստուած, որ 
ի Կուսէն մարմնացար. խնայեա՛ ի Քո արարածս:

Բարեբանեմք Սուրբ զՀոգիդ, որ նորոգողդ ես եւ 
կեանք, եւ միաբան ասասցուք. «Փա՜ռք ի բարձունս 
Աստուծոյ»:

(Տրյ. Սուրբ Ծննդեան ճրագալուցին ԲՁ)

¬

Շարական

փ «ՏԷՐ ՅԵՐԿՆԻՑ» ՇԱՐԱԿԱՆ

ՓԱՌԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ (երես 106-107)
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Փա՜ռք ի բարձունս Աստուծոյ եւ յերկիր խաղաղութիւն, 
ի մարդիկ հաճութիւն.

եւ օրհնութի՜ւն Քեզ ի բարձունս։

Օրհնեալ ես, Տէր Աստուա՛ծ մեր, օրհնեմք զՔեզ եւ 
գովեմք զՔեզ։

Խոստովանիմք, Տէ՛ր, զՔեզ եւ երկիր պագանեմք Քեզ։

Փառաւորեմք զՔեզ, գոհանամք, Տէ՛ր, զՔէն վասն մեծի 
փառաց Քոց։

Տէ՛ր Թագաւոր, Սո՛ւրբդ երկնային, Աստուա՛ծ եւ Հա՛յր 
ամենակալ, Տէ՛ր եւ Որդի՛ Հօր Միածին, Յիսո՛ւս Քրիստոս 
եւ Սուրբ Որդի՛, Տէ՛ր Աստուած, Գա՛ռն Աստուծոյ եւ Որդի՛ 
Հօր, որ առեր զմերս ի Կուսէն։

Ողորմեցար, բարձեր զմեղս աշխարհի.

եւ արդ ընկա՛լ զաղաչանս մեր։

Սո՛ւրբդ, որ նստիս ընդ աջմէ Հօր, ողորմեա՛ց մեզ.

զի Դու միայն սուրբ, Դու միայն բարձրեալ ես, Դու 
միայն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս։

Տէր եւ Հոգիդ Սուրբ, որ ի փառս Աստուած ընդ Հօր. 
ամէն։

Եւ յամենայն ժամ օրհնեմք զՔեզ, Տէ՛ր, եւ գովեմք 
զանուն սուրբ Քո յաւիտեան եւ յաւիտեանս յաւիտենից։

Արժանի՛ արա, Տէ՛ր, զօրս զայս խաղաղութեամբ.

եւ առանց մեղաց պահեա՛ զմեզ։

Փա՜ռք ի բարձունս (երես 106)
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Օրհնեալ ես, Տէ՛ր Աստուած հարցն մերոց.

գովեալ եւ փառաւորեալ է անուն սուրբ Քո յաւիտեանս. 
ամէն։

Օրհնեա՛լ Տէր, ուսո՛ ինձ զարդարութիւնս Քո։ (Երիցս 
կրկնեա՛)

Տէ՛ր, ապաւէն եղեր մեզ ազգէ յազգ։

Ես աղաչեմ, Տէ՛ր, ողորմեա՛ ինձ եւ բժշկեա՛ զանձն իմ. 
ես մեղայ Քեզ։

Ցո՛յց մեզ, Տէ՛ր, զողորմութիւնս Քո.

եւ զփրկութիւնս Քո տո՛ւր մեզ։

Տէ՛ր, ողորմութիւն Քո յաւիտեան.

զգործս ձեռաց Քոց մի՛ անտես առներ։

Տէ՛ր իմ, զՔեզ ապաւէն ինձ արարի.

ուսո՛ ինձ առնել զկամս Քո, զի Դու ես Աստուած իմ։

Ի Քէն է, Տէ՛ր, աղբիւր կենդանութեան, եւ լուսով երեսաց 
Քոց տեսանեմք զլոյս։

Ծագեա՛ զողորմութիւնս Քո, որք ճանաչեն զՔեզ, Տէ՛ր։

Փա՜ռք, պատի՜ւ եւ երկրպագութի՜ւն ի բարձունս Հօր եւ 
Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս 
յաւիտենից. ամէն:

Մաղթանք (երես 107)

փ Երգ (երես 107-111)

փ ԵՐԳ ՔԱՐՈԶ ԱՂՕԹՔ (երես 107-116)
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Արեգա՛կն արդարութեան, այսօր յայտնեցար ազգի 
մարդկան. մարդ եղեալ՝ սրբեցեր զջուրս՝ վերածնեալ 
զմեզ մկրտութեամբն Սրբոյ Հոգւոյն:

Ի վայելչութիւն փառաց սրբութեան Քո՝ յարգանդէ 
յառաջ քան զարուսեակ ծնայ զՔեզ. մարդ եղեալ՝ 
սրբեցեր զջուրս՝ վերածնեալ զմեզ մկրտութեամբն 
Սրբոյ Հոգւոյն:

Յյտ/Տնջ (երես 111)

¬

Փառաւորեսցուք զամենակալն Աստուած՝ զՀայր 
Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, գոհանալով 
զՆմանէ • որ պահեաց զմեզ խաղաղութեամբ (ի 
գիշերիս | յառաւօտս) յայսմիկ եւ առաջնորդեաց մեզ 
ի խաւարէ ի լոյս, ի մահուանէ ի կեանս, 
յապականութենէ յանապակա՛նութիւն 
• յանգիտութենէ ի գիտութիւն ճշմարտութեան Իւրոյ:

Աղաչեսցուք եւ խնդրեսցուք ի Նմանէ, զի 
զերկարութիւն տուընջեանս խաղաղութեամբ եւ 
ամենայն մտադիւր զուարթութեամբ արասցէ 
անցուցանել ի մէնջ եւ պարսպեալ պահեսցէ 
զժողովուրդս Իւր աստուածային զօրութեամբն • որ 
ի վերայ ամենայնի բարերարութեամբն Իւրով 
իշխանութիւն ունի:

Ամենակալ Տէր Աստուա՛ծ մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:

Պահոց (երես 115)

փ Քարոզ (երես 111-116)
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Կեցո՛, Տէ՛ր:

32 Զառաւօտս լուսոյ եւ զառաջիկայ օրս 
խաղաղութեամբ անցուցանել՝ հաւատով • ի 32 
Տեառնէ 123 խնդրեսցուք:

Շնորհեա՛, Տէ՛ր:

Զհրեշտակ խաղաղութեան՝ պահապան անձանց 
մերոց • ի Տեառնէ խնդրեսցուք:

Շնորհեա՛, Տէ՛ր:

Զքաւութիւն եւ զթողութիւն յանցանաց մերոց • ի 
Տեառնէ խնդրեսցուք:

Շնորհեա՛, Տէ՛ր:

Զսրբոյ խաչին մեծ եւ կարող զօրութիւնն յօգնութիւն 
անձանց մերոց • ի Տեառնէ խնդրեսցուք:

Շնորհեա՛, Տէ՛ր:

Եւ եւս միաբան վասն ճշմարիտ եւ սուրբ հաւատոյս 
մերոյ • 23 զՏէր 2123 աղաչեսցուք:

Տէ՛ր, ողորմեա՛:

Զանձինս մեր եւ զմիմեանս Տեառն Աստուծոյ 
ամենակալին • յանձն արասցուք:

Քեզ՝ Տեառնդ, յանձն եղիցուք:

Ողորմեա՛ց մեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր, ըստ մեծի 
ողորմութեան Քում • ասասցուք ամենեքեան 
միաբանութեամբ:

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

Գոհանամք զՔէն, Տէր Աստուա՛ծ մեր, որ երեւելի լուսով 
Քով զուարճացուցեր զամենայն արարածս Քո, իսկ 
իմանալի լուսով պատուիրանաց Քոց զամենեսեան 
լուսաւորեցեր զհաւատացեալս ի Քեզ։

Զօրացո՛ եւ զմեզ, Տէ՛ր, ի պահպանութիւն 
պատուիրանաց Քոց ի տուընջեանս յայսմիկ եւ 
յամենայն ժամանակի, որպէս զի լուսաւորեալ մտօք 
միշտ զհաճոյս Քո արասցուք եւ հանդերձեալ բարեացդ 
հասցուք ընդ ամենայն սուրբս Քո շնորհօք եւ 
մարդասիրութեամբ Տեառնդ մերոյ եւ Փրկչիդ Յիսուսի 
Քրիստոսի, Որում վայել է փառք, իշխանութիւն եւ 
պատիւ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

♰ Խաղաղութի՜ւն ամենեցուն։

Աստուծոյ երկրպագեսցուք։

Խաղաղութի՛ւն մեր եւ Կեա՛նք, որ ի Հօրէ առաքեցար, 
Միածին Որդի՛ Աստուծոյ, Տէ՛ր մեր եւ Փրկիչ Յիսո՛ւս 
Քրիստոս, տո՛ւր մեզ զխաղաղութիւն Քո, զոր շնորհեցեր 
սրբոց Քոց առաքելոց փչմամբ Քո ի նոսա 
զկենդանացուցիչ եւ զամենազօր Հոգիդ Քո Սուրբ.

որպէս զի եւ մեք խաղաղացեալք յամենայն 
աշխարհական սահեցմանց՝ լիցուք տաճար եւ 
բնակարան աստուածային շնորհացդ եւ գոհանալով 
փառաւորեսցուք զՔեզ ընդ Հօր եւ Սուրբ Հոգւոյդ, 
Քրիստոս Աստուա՛ծ մեր, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս 
յաւիտենից. ամէն։

Աղօթք (երես 116)



26 of 38

ԱՌԱՒՕՏԵԱՆ ԺԱՄ          ԳՁ

{} Սուրբ Աստուա՛ծ, սուրբ եւ հզօր, սուրբ եւ անմահ, որ 
{խաչեցար վասն մեր | որ յայտնեցար ի Թաբոր 
լերինն}. ողորմեա՛ մեզ:

(Երիցս կրկնեա՛)
Փառաւորեալ եւ օրհնեալ, միշտ սուրբ Կոյս 
Աստուածածի՛ն Մարիամ, մա՛յր Քրիստոսի, մատո՛ 
զաղաչանս մեր Որդւոյ քո եւ Աստուծոյ մերոյ:

{} Սուրբ Աստուա՛ծ (երես 116)

Փրկել զմեզ ի փորձութենէ եւ յամենայն վտանգից 
մերոց:

Մաղթանք (երես 117)

Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք:

Վասն լսելի լինելոյ Տեառն Աստուծոյ ձայնի 
աղաչանաց մերոց՝ բարեխօսութեամբ սուրբ 
Աստուածածնին,

եւ իջանելոյ ի վերայ մեր ողորմութեան եւ գթութեան 
Տեառն Աստուծոյ:

Ամենակալ Տէր Աստուա՛ծ մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:

Քարոզ (երես 117)

Օրհնութի՜ւն եւ Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ 
այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Մաղթանք (երես 117)

{} ԵՐԵՔՍՐԲԵԱՆ (Սուրբ Աստուած)

Սաղմոս Արեւագալի

ՄԱՆԿՈՒՆՔ (Օրհնեցէ՛ք, մանկո՛ւնք, զՏէր)



27 of 38

ԱՌԱՒՕՏԵԱՆ ԺԱՄ          ԳՁ

ՍԱՂՄՈՍ Ե 5

Բանից իմոց ո՛ւնկն դիր, Տէ՛ր, եւ ի մի՛տ առ 
զաղաղակ իմ:

Նայեա՛ց ի ձայն աղօթից իմոց, Թագաւո՛ր իմ եւ 
Աստուա՛ծ իմ:

Ես զՔեզ աղաչեմ, Տէ՛ր. ընդ առաւօտս լուիցես ձայնի 
իմում, ընդ առաւօտս պատրաստ եղէց յանդիման 
լինել առ Քեզ:

Ոչ թէ Դու, Աստուա՛ծ, կամիս զանօրէնութիւն, եւ ոչ 
բնակեն առ Քեզ չարք, եւ անօրէնք մի՛ բնակեսցեն 
առաջի աչաց Քոց:

Ատեցեր զայնոսիկ, ոյք գործեն զանօրէնութիւն, 
կորուսանես զամենեսեան, ոյք խօսին սուտ:

Զայր արիւնահեղ եւ զնենգաւոր պիղծ առնես Դու, 
Տէ՛ր. այլ ես ըստ բազում ողորմութեան Քում մտից ի 
տուն Քո եւ երկիր պագից ի տաճար սուրբ Քո 
երկիւղիւ Քով:

Տէ՛ր, առաջնորդեա՛ ինձ յարդարութեան Քում վասն 
թշնամեաց իմոց. ուղի՛ղ արա առաջի իմ 
զճանապարհս Քո:

Զի ոչ գոյ ի բերանս նոցա ճշմարտութիւն, եւ սիրտք 
նոցա նանրեալք են:

Ե 5 + ՁԹ 89 + ՃԻԹ 129 + ՃԽԲ 142 + ԾԳ 53

Պահոց (երես 130)
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Որպէս գերեզման բաց է կոկորդ նոցա, եւ լեզուօք 
իւրեանց նենգաւորք եղեն:

Դատեա՛ զնոսա, Աստուա՛ծ, զի անկցին ի 
խորհրդոց իւրեանց:

Ըստ բազում ամպարշտութեան նոցա մերժեա՛ 
զնոսա, զի դառնացուցին զՔեզ:

Ուրախ լիցին ամենեքեան, ոյք յուսացեալ են ի Քեզ, 
յաւիտեան ցնծասցեն, եւ բնակեսցես Դու ի նոսա:

Պարծեսցին ի Քեզ սիրելիք անուան Քո, զի 
օրհնեսցես Դու զարդարն. Տէ՛ր, որպէս զինու 
հաճութեամբ Քով պսակեցեր զնոսա:

ՍԱՂՄՈՍ ՁԹ 89

Լցաք առաւօտու ողորմութեամբ Քով, ցնծացաք եւ 
ուրախ եղաք զամենայն աւուրս կենաց մերոց:

Ուրախ եղաք փոխանակ աւուրցն, յորս խոնարհ 
արարեր զմեզ, եւ ամացն՝ յորս տեսաք 
զչարչարանս:

Հայեա՛, Տէ՛ր, ի ծառայս Քո եւ ի գործս ձեռաց Քոց եւ 
առաջնորդեա՛ որդւոց նոցա. եղիցի լոյս Տեառն 
Աստուծոյ ի վերայ մեր:

Զգործս ձեռաց մերոց ուղի՛ղ արա ի մեզ, Տէ՛ր, եւ 
զգործս ձեռաց մերոց յաջողեա՛ մեզ:

ՍԱՂՄՈՍ ՃԻԹ 129

Ի խորոց կարդացի առ Քեզ, Տէ՛ր. Տէ՛ր, լո՛ւր ձայնի 
իմում:
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Եղիցին ականջք Քո ի լսել զձայն աղօթից իմոց:

Թէ զանօրէնութիւնս իմ քննես, Տէ՛ր, Տէ՛ր, իսկ ո՞ կարէ 
կալ առաջի Քո, զի ի Քէն է քաւութիւն:

Վասն անուան Քո համբերի, Տէ՛ր, համբեր անձն իմ 
բանի Քում, յուսացաւ անձն իմ ի Տէր:

Ի պահէ առաւօտու մինչեւ յերեկոյ, ի պահէ 
առաւօտու յուսացաւ Իսրայէլ ի Տէր:

Ի Տեառնէ է ողորմութիւն բազում, ի Նմանէ է 
փրկութիւն, եւ Նա փրկեաց զԻսրայէլ յամենայն 
նեղութեանց նորա:

ՍԱՂՄՈՍ ՃԽԲ 142

Լսելի՛ արա ինձ առաւօտու զողորմութիւնս Քո, զի ես 
ի Քեզ, Տէ՛ր, յուսացայ:

Ցո՛յց ինձ ճանապարհ, յոր գնացից, զի առ Քեզ, Տէ՛ր, 
համբարձի զանձն իմ:

Փրկեա՛ զիս ի թշնամեաց իմոց, Տէ՛ր, զի զՔեզ 
ապաւէն ինձ արարի:

Ուսո՛ ինձ առնել զկամս Քո, զի Դու ես Աստուած իմ:

Հոգի Քո բարի առաջնորդեսցէ ինձ յերկիր ուղիղ:

Վասն անուան Քո, Տէ՛ր, կեցուսցես զիս. 
արդարութեամբ Քով հանցես ի նեղութենէ զանձն 
իմ:

Ողորմութեամբ Քով սատակեա՛ զթշնամիս իմ եւ 
կորո՛ զամենայն նեղիչս անձին իմոյ, զի ես ծառայ 
Քո եմ:
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ՍԱՂՄՈՍ ԾԳ 53

Աստուա՛ծ, յանուան Քում կեցո՛ զիս եւ ի զօրութեան 
Քում իրա՛ւ արա ինձ:

Աստուա՛ծ, լո՛ւր աղօթից իմոց, ո՛ւնկն դիր բանից 
բերանոյ իմոյ:

Օտարք յարեան ի վերայ իմ, եւ հզօրք խնդրեցին 
զանձն իմ եւ ոչ համարեցան զՔեզ Աստուած 
առաջի իւրեանց:

Ահա Աստուած օգնական իմ, եւ Տէր ընդունելի 
հոգւոյ իմոյ:

Ի դարձուցանել զչարն ի թշնամիս իմ՝ 
ճշմարտութեամբ Քով սատակեա՛ զնոսա:

Ես կամօք իմովք պատարագս մատուցից Քեզ եւ 
խոստովան եղէց անուան Քում, Տէ՛ր, զի բարի է:

Յամենայն նեղութենէ իմմէ փրկեցեր զիս, եւ ի 
թշնամիս իմ ետես ակն իմ:

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ

Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՃԺԲ 112 (երես 117 / 122)

Սրբոց

¬

փ «ՄԱՆԿՈՒՆՔ» ՇԱՐԱԿԱՆ

[Լուր]

Տէրունի / Լուր
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ԱՁ

¬

Բանալի

Ծագումն հրաշալի, որ անյայտ էր ի մէնջ, եւ 
Բանն հայրական անըմբռնելի, հուր 
փայլակնացեալ եւ ի մարմնի բնակեցաւ՝ 
անվնաս պահելով զարարածս ամենայն:

Ծագումն հրաշագործ, որ ի Կուսէն ծագեցաւ՝ 
ճառագայթելով զարարածս ամենայն. երկինք 
ցնծային, եւ երկիրս ուրախանայր. եւ Քրիստոս 
Աստուած ընդ մարդկան շրջեցաւ:

Առ քեզ ապաւինիմք, ամենասրբուհի՛, գերագո՛յն 
եւ հրաշալի՛ եւ բաշխո՛ղ բարութեանց. աղբիւր ես 
ծարաւեաց եւ հանգիստ աշխատելոց. եւ եղեր 
վերընկալ աստուածային Բանին:

(Մնկ. Սուրբ Ծննդեան ճրագալուցին ԴՁ)

¬

Շարական
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Վասն խաղաղութեան ամենայն աշխարհի եւ 
հաստատութեան սրբոյ Եկեղեցւոյ զՏէր 
աղաչեսցուք. ասասցուք ամենեքեան 
միաբանութեամբ:

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

Քարոզ (երես 124)

Սուրբ ես, Տէր Աստուա՛ծ մեր, հզօր եւ փառաւորեալ, 
որ նստիս ի կառս քերովբէականս եւ լոյս ծագիս 
յարարածս Քո:

Լուսաւորեա՛ զմեզ, Տէ՛ր, ի ժամ առաւօտուս, որպէս 
զի ի ծագել լուսոյ տուընջեանս ծագեսցի առ մեզ 
գութ մարդասիրութեան Քո:

Հեռացո՛ ի մէնջ, Տէ՛ր, զխաբէութիւն սատանայի եւ 
զբռնութիւն նորա խորտակեա՛ աղօթիւք եւ 
բարեխօսութեամբ {} ամենայն սրբոց:

Արա՛ եւ զերկիրս պտղաբեր ի սնունդս ծառայից 
Քոց, յորոց հանապազ փառաւորեալ գովի 
Ամենասուրբ Երրորդութիւնդ այժմ եւ միշտ եւ 
յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

{} Աղօթք (երես 124)

¬

Ոչ Աղց ~ ∅

¬

Աղց / Ոչ Աղց

փ ԱՐՁԱԿՄԱՆ ՓՈԽ
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Եւ յամսեանն վեցերորդի առաքեցաւ Գաբրիէլ 
հրեշտակ յԱստուծոյ ի քաղաք մի Գալիլեացւոց, 
որում անուն էր Նազարէթ, առ կոյս խօսեցեալ առն, 
որում անուն էր Յովսէփ՝ ի տանէ Դաւթի. եւ անուն 
կուսին՝ Մարիամ:

Եւ եկեալ առ նա՝ ասէ. «Ուրա՛խ լեր, բերկրեա՛լդ. Տէր 
ընդ քեզ»:

Եւ նա ընդ բանսն խռովեցաւ եւ խորհէր ընդ միտս, թէ 
որպիսի՛ ինչ իցէ ողջոյնս այս:

Եւ ասէ ցնա հրեշտակն. «Մի՛ երկնչիր, Մարիա՛մ, զի 
գտեր շնորհս յԱստուծոյ:

Եւ ահա յղասջիր եւ ծնցես որդի եւ կոչեսցես զանուն 
Նորա Յիսուս:

Նա եղիցի մեծ եւ Որդի Բարձրելոյ կոչեսցի. եւ տացէ 
նմա Տէր Աստուած զաթոռն Դաւթի՝ հօր Նորա. եւ 
թագաւորեսցէ ի վերայ տանն Յակոբայ ի 
յաւիտեանս:

Եւ թագաւորութեան Նորա վախճան մի՛ լիցի»:

Եւ ասէ Մարիամ ցհրեշտակն. «Զիա՞րդ լինիցի ինձ 
այդ, քանզի զայր ոչ գիտեմ»:

Պատասխանի ետ հրեշտակն եւ ասէ ցնա. «Հոգի 
Սուրբ եկեսցէ ի քեզ, եւ զօրութիւն Բարձրելոյն 
հովանի լիցի ի վերայ քո. քանզի եւ որ ծնանելոցն է ի 

Սրբոյ Աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի, որ ըստ 
Ղուկասու (1.26-38)

Աւետարան (երես 118,,)
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հովանի լիցի ի վերայ քո. քանզի եւ որ ծնանելոցն է ի 
քէն, սուրբ է եւ Որդի Աստուծոյ կոչեսցի:

Եւ ահա Եղիսաբեթ ազգական քո, եւ նա յղի է ի 
ծերութեան իւրում, եւ այս վեցերորդ ամիս է նորա, որ 
ամուլն կոչեցեալ էր:

Զի ոչ տկարասցի առ յԱստուծոյ ամենայն բան»:

Եւ ասէ Մարիամ. «Ահաւասիկ կամ աղախին Տեառն. 
եղիցի ինձ ըստ բանի քում»:

Եւ գնաց ի նմանէ հրեշտակն:

¬

¬ Տաղաւար Կանոն Անդաստանի

Խաւարն անգոյ եւ սկզբնածին

Հալածեցաւ յօրն առաջին.

Լոյսն այն պայծառ յօր չորրորդին

Յարեգական նիւթ հաւաքեալ,

Լուսինն ի տիպ լուսոյ ստեղծեալ

Եւ աստեղաց պարք յօրինեալ,

Որով օրհնի Ստեղծողն էից

Ի բանաւոր պաշտօնէից:

Ծածկեալ խորհուրդն ծանուցաւ

Դշ (երես 134)

փ Երգ Տեառն Ներսիսի (երես 120, 132–137)
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Չորրորդ դարուն Իսահակաւ.

Ի չորրորդ օր դարձեալ հրեշտակն

Ետ զաւետիսն կուսական,

Թէ՝ Լոյսն, որ ոչ բովանդակի,

Ի քէն մարմնով պարունակի.

Յոր օրհնեցայք, ա՛զգք երկրածինք,

Տո՛ւք օրհնութիւն Պտղոյ Կուսին:

Կուսին նախնւոյ մօրն՝ Եւայի,

Յորմէ Ադամն հին պարտի,

Բարձան անէծքն տրտմական

Քո սուրբ ծննդեամբ, Կո՛յս Մարիամ.

Աղաչեա՛ զքո Միածինն

Թողուլ զմեղս որդւոց նոցին.

Յոր օրհնեցայք, ա՛զգք երկրածինք,

Տո՛ւք օրհնութիւն Պտղոյ Կուսին:

Հա՛րսն ընծայեալ յերկրէ յերկինս,

Յոր համբառնամք առ քեզ զհոգիս,

Յօր լսելոյ քո զաւետիս

Խնդրեա՛ լինել մեզ լսելիս

Զձայն աւետեաց քո Միածնին,
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Եթէ՝ եկա՛յք, օրհնեա՛լք Հօր Իմ.

Յոր օրհնեցայք, ա՛զգք երկրածինք,

Տո՛ւք օրհնութիւն Պտղոյ Կուսին:

Ձայնիւ առ Քեզ, Տէ՛ր, պաղատիմք

Եւ առաջի Քո անկանիմք.

Աղաչանօք Աստուածածնին

Շիջո՛ ի մէնջ զբոց հնոցին.

Տո՛ւր արտասուօք զմեղս ջնջել

Եւ վերստին զմեզ նորոգել.

Յոր օրհնեցայք, ա՛զգք երկրածինք,

Տո՛ւք օրհնութիւն Պտղոյ Կուսին:

Ղեկավա՛ր ճարտարապետ,

Անցեր ընդ ծով կենցաղս անհետ.

Վերաբերեա՛ ընդ Պետրոսի

Զմեզ ի յալեաց մեղաց ծովէս

Պաղատանօք գերագունին

Անապական Քում ծնողին.

Յոր օրհնեցայք, ա՛զգք երկրածինք,

Տո՛ւք օրհնութիւն Պտղոյ Կուսին:

¬
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Խնդրեսցուք հաւատով միաբանութեամբ ի Տեառնէ, 
զի զողորմութեան զշնորհս Իւր արասցէ ի վերայ 
մեր:

Տէրն ամենակալ կեցուսցէ եւ ողորմեսցի:

Կեցո՛, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛: (Տէրունի Ծանր)

Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛: 
(Տէրունի Ծանր)

Քարոզ (Ատենի 121 / Ձեռաց 315)

Քում ամենազօր եւ հրաշալի գալստեանդ, Քրիստոս 
Աստուա՛ծ մեր, երկիր պագանեն զօրք հրեշտակաց, 
զի Դու միայն ունիս զանմահութիւն՝ Բնակեալդ ի 
լոյս անմատոյց:

Եւ մեք՝ հողեղէն արարածքս, խոնարհեալք 
երկիւղիւ երկիր պագանեմք, զսուրբ եւ զհրաշալի եւ 
զյաղթող զգալուստն Քո օրհնեմք եւ փառաւորեմք:

Եւ ընդ երկնային զօրսն մատուցանեմք 
զօրհնութիւն եւ զփառս ընդ Հօր եւ ընդ Սրբոյ 
Հոգւոյդ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. 
ամէն:

Աղօթք (երես 121)

Տէրունի (երես 121)

¬ Լուր

Մաղթանք / Քարոզ / Աղօթք (երես 121, 126-127, 138)

Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:

Տէրունական Աղօթք
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Հա՛յր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն Քո:

Եկեսցէ արքայութիւն Քո:

Եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս եւ յերկրի:

Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր:

Եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց 
պարտապանաց:

Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն:

Այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէ:

Զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս։

Ամէն:

Զսաղմոսերգութիւնս եւ զաղաչանս ընկալզի 
մարդասէրն աստուած ՚ի հաճոյս բարերար կամաց 
իւրոց. մեր մեղացն եւ մեր բազում յանցանացն 
թողութիւն շնորհեսցէ. ՚ի չարեաց փրկեսցէ. ՚ի մեղաց 
պահեսցէ. եւ նմա փառք յաւիտեանս. ամէն։

Օրհնեալ թագաւորութիւն հօր եւ որդւոյ եւ հոգւոյն 
սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. 
ամէն։

զՍաղ (Ատենի 168 / Ձեռաց 428)

¬ Օրհնեալդ

Օրհ

զՍաղ | Օրհ

¬


