
ՆՌՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԿԱՐԳ 
 
Սարկաւագն 
 
Եւ եւս խաղաղութեան զտէր աղաչեսցուք. ընկալ, կեցո եւ 
ողորմեա։ 
 
Քահանայն 
 
Օրհնութիւն եւ փառք հօր եւ որդւոյ եւ հոգւոյն սրբոյ. 
այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։ 
 
Սաղմոս ԿԴ 
 
§ Ալէլուիա. ալէլուիա. 
§ Քեզ վայելէ օրհնութիւն Աստուած ՛ի սիովն, եւ քեզ 

տացին աղօթք յԵրուսաղէմ։ 
§ Լո́ւր աղօթից իմոց, զի առ քեզ ամենայն մարմին 

եկեսցէ։ 
§ Բանք անօրինաց զօրացան ՛ի վերայ մեր, 

զամպարշտութիւնս մեր դո́ւ քաւեսցես։ 
§ Երանի զոր ընտրեցեր եւ ընկալար, եւ բնակեսցեն ՛ի 

գաւիթս քո։  
§ Լցցո́ւք մեք ՛ի բարութենէ տան քոյ, սուրբ է տաճար 

քո սքանչելի արդարութեամբ։  
§ Լո́ւր մեզ Աստուած փրկիչ մեր. յոյս ամենայն ծագաց 

երկրի եւ որ ՛ի ծով հեռի։ 
§ Ո պատրաստէ զլերինս զօրութեամբ իւրով, եւ 

զգեցեալ է զօրութիւն։ 
§ Ո խռովեցուցանէ զմեծութիւն ծովու, եւ զձայն ալեաց 

նորա ցածուցանէ։ 

§ Խռովեսցին հեթանոսք, եւ երկիցեն բնակիչք երկրի ՛ի 
նշանաց քոց։  

§ Յելս առաւօտու եւ ըստ երեկո́յս զուարճասցին. 
հայեցար յերկիր արբեցուցեր զնա, եւ բազում 
արարեր զմեծութիւն նորա։  

§ Գետն Աստուծոյ լի եղեւ ջուրբ. պատրաստ արարեր 
զկերակուր նորա, զի ա ́յսպէս է պատրաստութիւն։ 

§ Զակօս նորա արբեցուցեր, եւ բազում արարեր 
զարմտիս նորա։  

§ ՛Ի ցօղել նորա զուարթ եղիցի բոյս նորա. օրհնեսցի 
պսակ տարւոյ քաղցրութեան քոյ։ Դաշտք քո լցցին 
պարարտութեամբ։  

 
Սարկաւագն քարոզէ. 
 
Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք։ 
Գոհացարուք զբարերարէն Աստուծոյ, յաղագս 
պարգեւելոյ մեզ առատապէս զպտղաբերութիւն բուսոց 
եւ տնկոց արարածոց իւրոց։ Աղաչեսցուք եւ վասն 
երախայրեացս՝ առաջի եդեալ նռունքս. որպէս զի 
օրհնութեամբն՝ որով օրհնեաց զարարածս իւր, 
շնորհեսցէ զսա մեզ ի կերակուր՝ եւ յարբումն 
ուրախութեան, եւ յառողջութիւն հոգւոյ եւ մարմնոյ՝ ի 
ձեռն Միածնի Որդւոյ իւրոյ, եւ կենդանարար խաչի եւ 
թաղման եւ յարութեան նորա։ Բարեխօսութեամբ 
սրբուհւոյ Աստուածածնին, ուստի տուաւ մեզ պտուղ 
կենաց եւ անմահութեան՝ Յիսուս Քրիստոս Տէրն 
ամենակալ կեցուսցէ եւ ողորմեսցի։ 
 
 
 



Քահանայն. 
 
Տէր ողորմեա։ (Կրկնել երեք անգամ) 
 
Տէր Աստուած, Հայր անսկիզբ՝ անեղ եւ անմահ բնութիւն. 
ինքնագոյ, եւ բոլոր եղածները անգոյութենէ գոյացնող. որ 
քու արարչութեանդ երրորդ օրը՝ հրամայեցիր երկրին 
զանազան պտղատու տունկեր եւ բոյսեր բուսցնել, ի 
պէտս զգայական եւ շնչաւոր կենդանի արարածներուն. 
որոնց հետ նաեւ տնկեցիր քու անուանի դրախտիդ 
փառաւոր ծառերը՝ բանական բնութեամբ 
արարածներուն բնակութեան եւ վայելքին համար. զորս 
նաեւ օրհնեցիր ըստ աստուածային խօսքին, թէ՝ 
«Աստուած տեսաւ որ բարի են յոյժ. եւ օրհնեց զանոնք 
Աստուած»։  
 
Եւ արդ, ով Տէր, այդ նոյն օրհնութեամբ որ քու կողմէդ 
ստեղծուածները բարի ըլլալով օրհնեցիր առաջին 
արարչութեան ատեն, կրկնէ այս առիթով եւս։ Եւ այժմ 
օրհնէ՛ ներկայ տարուան անդրանիկ պտուղներուն 
երախայրիքը, նռան այս ողկոյզները, որոնք նուիրուած 
են քեզի ըստ Ահարոնի հին քահանայութեան, ըստ որուն՝ 
Մովսէսի միջոցաւ օրէնք սահմանեցիր Իսրայէլի տոհմին՝ 
բոլոր պտղաբերութեանց առաջին բերքը վկայութեան 
խորանին վրայ քու առջեւդ ընծայաբերելու, որպէս զի 
այդ մասնաւոր նուէրներով ամբողջ բերքը ստանայ քու 
օրհնութիւնդ։ Նոյնպէս ալ ընծայաբերուած այս պտուղին 
հետ խառնէ միացուր աստուածային եւ հոգեւոր քու 
օրհնութիւնդ, որպէս զի այս նիւթական ճաշակման հետ 
քու օրհնութեանդ իմանալի շնորհքը ասկէ միանայ 
ճաշակողներուն հոգիներուն հետ՝ ընդունելով 

մաքրութիւն եւ մեղքերու թողութիւն այս ճաշակմամբ։ 
Ասով նաեւ արժանի դառնանք ճաշակելու կենաց ծառին 
պտուղէն, զոր քերովբէներուն հրամայեցիր պահպանել 
բոցեղէն սուրով։ Այդ պտուղէն անմահացած՝ 
անմահներու դասակարգերուն հետ միշտ փառաւորենք 
քեզ՝ Որդիիդ եւ Ամենասուրբ Հոգիիդ հետ միասին. այժմ 
եւ միշտ եւ յաւիտեանս. ամէն։ 
 
 
Աղօթքի ընթերցումէն ետք՝ քահանան երեք անգամ 
կþօրհնէ ողկոյզները եւ ապա կը բաշխէ զանոնք։ 
 
Քահանայն. 
 
Օրհնեսցի եւ սրբեսցի նռունքս եւ պտղաբերութիւն 
տարւոյս՝ այս նշանաւ Սուրբ Խաչիւս եւ Սուրբ 
Աւետարանաւս եւ աւուրս շնորհիւ, անուամբ Հօր եւ 
Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս 
յաւիտենից. 
 
(Թող օրհնուի եւ սրբուի այս նուռերը եւ տարուան 
պտղաբերութիւնը՝ Սուրբ Խաչին այս նշանովը եւ Սուրբ 
Աւետարանով եւ այս օրուան շնորհիւ, Հօրը, Որդիին եւ 
Սուրբ Հոգիին անունով. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս 
յաւիտենից.) 
 
 
Դպիրքն. 
Ամէն. ալէլուիա. ալէլուիա. ալէլուիա։ 
 
Երեք անգամ կրկնել։ 



 
Քահանայն. 
 
Օրհնութիւն եւ փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. 
Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։ 
 
Սարկաւագն. 
 
Սուրբ խաչիւս աղաչեսցուք զՏէր, զի սովաւ փրկեսցէ 
զմեզ ի մեղաց եւ կեցուսցէ շնորհիւ ողորմութեան իւրոյ. 
ամենակալ Տէր Աստուած մեր կեցո՛ եւ ողորմեա՛։ 
 
 
Եպիսկոպոսն [կամ քահանայն]. 
Պահպանիչ եւ յոյս հաւատացելոց, Քրիստոս Աստուած 
մեր, պահպանեա զմեզ ընդ հովանեաւ սուրբ եւ 
պատուական խաչիւդ քով ի խաղաղութեան. փրկեա՛ 
յերեւելի եւ յաներեւոյթ թշնամւոյն. արժանաւորեա՛ 
գոհութեամբ փառաւորել զքեզ ընդ Հօր եւ Հոգւոյդ Սրբոյ. 
այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս. ամէն։ 
 

Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն։ 
 

Հայր մեր որ յերկինս ես…. 
 

Օրհնեալ եղերուք ի շնորհաց Սուրբ Հոգւոյն։ 
Երթա՛յք խաղաղութեամբ եւ Տէր եղիցի ընդ ձեզ ընդ 

ամենեսեանդ. ամէն։ 


