
«Քրիստոս Որպէս Յոյս» Առօրեայ Աղօթակարգ 
__________________________________________ 

Տքնալից ժամանակներու մէջ կ՝ապրինք: Անընդհատ ողբերգութիւն, կորուստ եւ տաժանք 
կը կրենք: Խորապէս հիասթափուած ենք ներկայ անցուդարձերէն եւ չենք գիտեր ապագան 
ինչ կը բերէ: Ո՞ւր դառնանք մխիթարութիւն ստանալու համար: Յոյս ստանալու համար: 
Երախտահատոյց ենք որ ունինք Աստուած մը որ կ՝ունկնդրէ եւ կը լսէ մեր աղաղակները:  
Ուրեմն, մենք կ՝աղօթենք եւ երախտագիտութիւն կը յայտնենք Յիսուս Քրիստոսի որ այդ 
Յոյսն է, այդ Յոյսը՝ որ ան կը բաժնէ իր հետեւորդներուն, այդ փորձառութիւնը՝ որ մենք 
եւս կրնանք ձեռք ձգել ճիշդ այստեղ եւ այսօր:  

Հետեւեալը գաղութային առիթ մըն է Արեւելեան Թեմի հաւատացեալներուն, որ միասին 
աղօթենք, միաւորելով մեր մտահոգութիւնները, կառուցանելու համար մեր Տիրոջ 
մարմինը։ Այս աղօթքները քաղուած են Հայաստանեայց եկեղեցւոյ սուրբ 
աւանդութիւններէն, եւ աղօթքներուն մեծամասնութիւնը առնուած է ժամագիրքէն։ 
«Քրիստոս որպէս Յոյս» դասընթացքի շրջանին, կը քաջալերենք մեր բոլոր 
հաւատացեալները որ, օրը առնուազն տասը վայրկեան բարձրաձայն կարդան այս 
աղօթքները սկիզբէն մինչեւ վերջ. նախընտրելի է որ ընդերցողները տրամադրեն յատուկ 
ժամանակ եւ վայր աղօթելու, ըլլայ առանձին, ընտանեկան եւ կամ նոյնիսկ 
բարեկամներով։ Կարելի է նաեւ ստեղծել հոգեւոր մթնոլորտ մը ունենալով աղօթասեղան 
մը զետեղելով վրան խաչ, խաչքար, սրբապատկեր, մոմ, խունկ եւ այլն։ 

Այս աղօթելու գաղափարը սկզբնակէտն է ամենօրեայ աղօթքի որ պէտք է դառնայ 
սովորութիւն, ուր մեր փառաբանութիւնը, ապաշխարութիւնը, եւ վերակողմնորոշումը 
առ Աստուած, կը դառնայ բնական եւ սովորական մեր կեանքէն ներս։ 

Թող Տէրը լսէ մեր աղօթքները եւ ողորմէ մեզ։ 

__________________________________________ 

♰Խաչակնքէ
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♰Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս.

Հայր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո: Եկեսցէ արքայութիւն քո, եղիցին կամք 
քո որպէս յերկինս եւ յերկրի: Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր, եւ թող 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: 

Հաւատամք ♰  յԱմենասուրբ Երրորդութիւնն, ի Հայր, եւ յՈրդի, եւ ի Սուրբ Հոգի։ 
Զաւետումն Գաբրիէլի, զԾնունդն Քրիստոսի • զՄկրտութիւնն, զՋարչարանս, 
զԽաչելութիւնն, զԹաղումն երեքօրեայ, զՅարութիւնն, զաստուածապէս Համբարձումն, 
զՆստիլն ընդ աջմէ Հօր, զահաւոր եւ զփառաւորեալ զմիւսանգամ Գալուստն՝ 
խոստովանիմք եւ հաւատամք։ 

♰ Սուրբ Աստուած, Սուրբ եւ հզօր, Սուրբ եւ անմահ, որ եկիր եւ գալոց ես, ողորմեա՛ մեզ:
(Կրկնել երեք անգամ)

Փառաւորեալ եւ օրհնեալ միշտ սուրբ կոյս աստուածածին Մարիամ՝ մայր քրիստոսի, 
մատո՛ զաղաչանս մեր որդւոյ քոյ եւ աստուծոյ մերոյ փրկել զմեզ ի փորձութենէ եւ 
յամենայն վտանգից մերոց։ 

Տէ'ր, ողորմեա' (Կրկնել տասներկու անգամ) 

Սուրբ ճգնաւորօքն աղաչեսցուք զՏէր, որք զչարսն պարտեցին, նեղութեանցն համբերեցին, 
լուսեղէն եւ երկնային անթառամ պսակացն արժանի եղեն: Աղօթիւք նոցա եւ 
բարեխօսութեամբ մեզ ողորմեսցի: Ամենակա'լ Տէր Աստուած մեր, կեցո' եւ ողորմեա':  

Աղօթել սուրբերուն օրը 
Պսակիչ սրբոց Քրիստոս, որ պսակես զսուրբս քո եւ առնես զկամս երկիւղածաց քոց եւ 
նայիս սիրով եւ քաղցրութեամբ յարարածս քո, լո՛ւր մեզ յերկնից ի սրբութենէ քումմէ 
բարեխօսութեամբ սուրբ Աստուածածնին եւ աղաչանօք ամենայն սրբոց քոց եւ Ս. 
(անուն-ի) որոց այսօր է յիշատակ: Լո՛ւր մեզ, Տէր, եւ ողորմեա՛. 

Օգնեա' մեզ, Տէ'ր, օգնեա' մեզ, Աստուած Փրկի'չ մեր, վասն մեծի փառաց անուանդ քո: 
Տէ'ր, փրկեա' զմեզ եւ քաւեա' զմեղս մեր վասն անուան քոյ սրբոյ: Պարսպեալ պահեա' զ՚առ 
ի քեզ զապաւինեալ եւ զյուսացեալ ժողովուրդս քո ընդ հովանեաւ սուրբ եւ պատուական ♰ 
խաչիւդ քով ի խաղաղութեան: Փրկեա' յերեւելի եւ յաներեւոյթ թշնամւոյն, 
արժանաւորեա' գոհութեամբ փառաւորել զքեզ ընդ ♰ Հօր եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ այժմ եւ 
միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: 

*** 
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Նաւապետ բարեգութ, Քեզի կ՛ապաւինիմ. Քու ձեռքդ երկնցո՛ւր ինծի, ինչպէս ձեռքդ 
երկնցուցիր Պետրոսին՝ ալիքներուն մէջ, քանի որ մեղքերուս յանցանքէն ալեկոծ կը 
տարուբերիմ. փրկէ ինծի: 
 

*** 
 

Սաղմոս Ղ/ՂԱ 
 
Ան որ կը բնակի Բարձրեալին օգնութեամբ, ան հանգիստ կ՛ապրի երկինքի Աստուծոյն 
հովանաւորութեան տակ։ 
 
Ան պիտի ըսէ Տիրոջ. «Դուն ես զիս ընդունողը, ապաւէնս, Աստուածս եւ ես յոյս ունիմ 
Անոր»։ 
 
Ան պիտի ազատէ զիս որսորդին որոգայթէն եւ խռովեցուցիչ խօսքերէն։ 
 
Իր ուսերով պիտի պաշտպանէ քեզ եւ դուն ապահով պիտի զգաս Անոր թեւերուն տակ։ 
 
Անոր ճշմարտութիւնը պիտի շրջապատէ քեզ զէնքի նման։ 
 
Դուն պիտի չվախնաս գիշերուան երկիւղէն, ոչ ալ ցերեկը թռչող նետէն. 
 
Ոչ խաւարին մէջ շրջող բանէ մը կամ դեւին փորձանքէն, կէսօր ատեն։ 
 
Հազարներ պիտի իյնան քու մօտդ, տասնեակ հազարներ՝ աջ կողմդ, սակայն բնաւ պիտի 
չմօտեանան քեզի։ 
 
Դուն պիտի նայիս միայն Քու աչքերովդ, պիտի տեսնես մեղաւորներուն պատիժը, 
որովհետեւ, ո՛վ Տէր, Դուն ես իմ յոյսս։ 
 
Դուն Բարձրեալն ըրիր քեզի ապաւէն. չարերը պիտի չհասնին քեզի եւ տանջանք պիտի 
չմտնէ բնակարանէդ ներս։ 
 
Անոր հրեշտակներուն պատուէր տրուած է պահպանել քեզ քու բոլոր 
ճամբորդութիւններուդ ընթացքին։ 
 
Քեզի պիտի բռնեն իրենց բազուկներուն վրայ, որպէսզի քու ոտքդ չզարնուի բնաւ քարի։ 
 
Դուն պիտի քալես իժերու եւ վիշապ օձերու վրայ եւ ոտքով պիտի կոխես առիւծն ու 
վիշապը։ 
 
Ես փրկեցի զայն, որովհետեւ ան վստահեցաւ ինծի, հովանաւորեցի զայն, որովհետեւ ան 
ճանչցաւ իմ անունս։ 
 
Ան պիտի աղօթէ ինծի եւ ես պիտի լսեմ զինք եւ պիտի ըլլամ անոր մօտ, նեղութեան ատեն։ 
 
Ես պիտի ազատեմ զայն, փառքի պիտի հասցնեմ, երկար տարիներ պիտի գոհացնեմ զայն 
եւ ցոյց պիտի տամ անոր իմ փրկութիւնս։ 
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♰ Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: 
 

*** 
 

Ընթերցում՝ Սբ. Պօղոս Առաքեալի Հռոմէացիներուն Ուղղած Թուղթէն (5:1-5) 
 
Ուրեմն, հաւատքով արդարացած, խաղաղութիւն ունենանք Աստուծոյ հետ, մեր Տէր 
Յիսուս Քրիստոսի միջոցով, որով կրցանք հաւատքով մերձենալ այդ շնորհին, որուն մէջ եւ 
կը գտնուինք ու կը պարծենանք Աստոսծոյ փառքին յոյսով։ Եւ ոչ միայն այսքանը. այլեւ 
կը պարծենանք մեր նեղութիւններուն մէջ եւս, որովհետեւ գիտենք թէ նեղութիւնները 
համբերութիւն կը բերեն, համբերութիւնը՝ փորձառութիւն, փորձառութիւնը՝ յոյս։ 
Յոյսը չ՛ամչցներ բնաւ, որովհետեւ Աստուծոյ սէրը սփռուած է մեր սրտերուն մէջ Սուրբ 
Հոգիին միջոցով, որ տրուեցաւ մեզի։ 
 

*** 
 

Աղօթք Յուսոյ եւ Բժշկութեան Համար 
 
Մարդասէրն Աստուած, յոյսն ու ապաւէնն ես մեր հոգիներուն։ Դուն շնորհեցիր մեզի 
սուրբ ♰ Խաչի ամենայաղթ նշանը որպէս անպարտելի զէնք ընդդէմ սատանային 
ներգործութիւններուն, որպեսզի անոր մօտեցողները սրբես։ Տէր Աստուած մեր, բժշկէ 
(անուն-ի) հիւանդութիւնը եւ փարատէ (իր/իրենց) ցաւերը սուրբ ♰ խաչին զօրութեանբ։ 
 

*** 
 
Յոյս կենդանութեան, յոյս եւ ապաւէն փրկութեան, Տէ՛ր Յիսուս Փրկիչ. իմ ցաւերս 
փարատէ ինձմէ եւ փրկէ զիս: Մարդասէ՛ր Տէր, կոյս Սրբուհիին՝ Քու անարատ մօր եւ 
Քու պատուական ♰ խաչին միջոցաւ, ընդունէ՛ մեր աղաչանքները եւ փրկէ մեզ: 
 

*** 
 

Աղօթք Իններրորդ Ժամու Ժամերքութենէն 
 
Բարերար եւ բազումողորմ Աստուած, իյնալով Քու առջեւ կ՛աղաչենք մեր ամբողջ 
սրտով եւ Քեզմէ կը խնդրենք գթութիւն, քանի որ Քու ծառաներուդ խոստացար թէ․ 
«ամեն ինչ որ Հօրմէն կը խնդրէք հաւատքով Որդիին անունով, պիտի տրուի ձեզի։» 
Աստուածային Քու շնորհքը տո՛ւր մեզի՝ Քեզի հաւատացեալներուս, իսկ մեր 
խնդրանքները իրականացո՛ւր բարիին համար, քանի որ Քեզի ապաւինած ենք։ Քու 
առատ ողորմութեամբ մխիթարէ մեզի այս կեանքին մէջ. իսկ մեզի առաջնորդելով, 
հասցո՛ւր Քու անճառ Երկնքի Արքայութիւնը, ի փառաբանութիւն եւ ի պատիւ ♰ ամե-
նասուրբ Երրորդութեանդ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: 
 

*** 
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Սաղմոս ԼԲ/ԼԳ (22) 
 

Թող Քու ողորմութիւնդ մեր վրայ ըլլայ, ո՛վ Տէր, ինչպէս որ կը յուսանք Քեզմէ։ 
 
♰ 

__________________________________________ 
 
 
Աղօթքները եւ սաղմոսները քաղուած են Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ ժամագիրքէն, բացի հանգանակէն, որ 
առնուած է Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ Սուրբ Մկրտութեան արարողութենէն։ Ընթերցում. Երուսաղէմ 
Տպարան Սրբոց Յակոբեանց, 1981. Սաղմոս. Գիրգ Սաղմոսաց Դաւթի, Սուրբ Գրոց Ուսումնասիրութեան 
Կեդրոն, Զիթենեաց Լեռ, Երուսաղէմ, 1988. Եւ այլ  թարգմանութիւն աշխարհաբառի Արփի Նագգաշեան, 
Կիլտա Պ. Քիւփէլեան եւ Տ․ Նիկողոս քհնյ․ Ազնաւուրեան։ Այս աղօթակարգը հաւաքուած են Սարկաւագ 
Էրիք Վոզիի կողմէ։ Առաջնորդութիւն Հայոց եկեղեցւոյ Ամերիկայի Արեւելեան Թէմի, 2021. 
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