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Առօրեայ Աղօթակարգ  

Բարեխօսութեամբ Սուրբ Մարիամ Աստուածամօր 
__________________________________________ 

 
Հետեւեալ աղօթքներն ու աղերսները կը շեշտեն Աստուածամօր ունեցած դերը որպէս 
բարեխօս եւ Եկեղեցւոյ պաշտպան: Երբ մենք անոր բարեխօսութիւնը կը հայցենք, 
բառացիօրէն կը խնդրեմք որ ան մեր մասին բարի խօսք ըսէ Յիսուս Քրիստոսին, 
հաւատալով որ ան մասնայատուկ սրտակցութիւն ունի իր Զաւկին հետ:  

Հետեւեալը առիթ մըն է Արեւելեան Թեմի համայնքի 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։  

Կը քաջալերենք մեր բոլոր հաւատացեալները, որ օրը առնուազն տասը վայրկեան 
բարձրաձայն կարդան այս աղօթքները սկիզբէն մինչեւ վերջ. նախընտրելի է որ 
ընթերցողները տրամադրեն մասնաւոր ժամանակ մը եւ յատուկ վայր մը 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 ի փոխումն մօր քոյ եւ 
կուսի, 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 զԱստուածածինն եւ զամենայն սուրբս բարեխօս արասցուք առ Հայր ի յերկինս, 
զի կամեցեալ ողորմեսցի եւ գթացեալ կեցուսցէ զարարածս իւր։ Ամենակալ 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՛. 
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*** 

 
Սաղմոս ՃԼԷ/ՃԼԸ 

 
Շնորհակալ պիտի ըլլամ Քեզի, ով Տէր, • ամբողջ իմ սրտովս, սաղմոս պիտի երգեմ 
Քեզի հրեշտակներուն հետ։ 
 
Որովհետեւ լսեցիր բերանիս խօսքերը, երկրպագութիւն պիտի ընեմ Քու սուրբ 
տաճարիդ մէջ • եւ շնորհակալ պիտի ըլլամ Քու Անունիդ, ողորմութեանդ եւ 
ճշմարտութեանդ համար։ 
 
Ամէն բանի մէջ Դուն մեծ ըրիր Քու սուրբ անունդ. • այն օրը որ կ՛աղօթեմ Քեզի, մտիկ 
ըրէ ինծի եւ շատցուր զօրութիւնդ հոգիիս մէջ։ 
 
Թող երկրի բոլոր թագաւորները շնորհակալ ըլլամ Քեզի, որովհետեւ անոնք լսեցին 
բերանիդ խօսքերը • եւ պիտի օրհնեն Քու ճամբաներդ։ 
 
Մեծ է Տիրոջ փառքը, Տէրը բարձր է. • Ան կը տեսնէ խոնարհները եւ կը ճանչնայ 
բարձունքները հեռուէն։ 
 
Եթէ ես նեղութիւններու մէջ իյնամ, • Դուն պիտի ապրեցնես զիս թշնամիին 
բարկութենէն։ 
 
Դուն երկարեցիր Քու ձեռքդ եւ աջդ փրկեց զիս. • Տէրը հատուցում պիտի տայ իրենց իմ 
փոխարէն։ 
 
Տէր, ողորմութիւնդ յաւիտենական է. • անտես մի՛ ըներ ձեռքերուդ գործերը։ 
 
♰ Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, • այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. 
ամէն: 
 

*** 
 

Ընթերցում Եսայի Մարգարէէն (7:10-16) 
 
Դարձեալ Տէրը խօսեցաւ Աքազին ու ըսաւ. «Քու Տէր Աստուծմէդ քեզի համար նշան 
խնդրէ, խորութեան մէջ կամ բարձրութեան մէջ»։ Բայց Աքազ ըսաւ. «Չեմ խրնդրեր ու 
Տէրը չեմ փորձեր»։ Այն ատեն անիկա ըսաւ. «Լսէ՛ հիմա, ո՛վ Դաւիթի տուն. Պզտի՞կ բան 
կ՛երեւնայ քեզի մարդիկ աշխատցնելդ, որ իմ Աստուածս ալ պիտի աշխատցնես։ Անոր 
համար Տէրը ինք նշան պիտի տայ քեզի. Ահա կոյսը պիտի յղանայ ու որդի պիտի ծնանի 
եւ անոր անունը Էմմանուէլ պիտի կոչուի։ Անիկա կոգի ու մեղր պիտի ուտէ, մինչեւ որ 
գիտնայ չարը մերժել ու բարին ընտրել։ Վասն զի տղան չարը մերժելը ու բարին ընտրելը 
գիտնալէն առաջ պիտի թողու այն երկիրը, որուն երկու թագաւորներէն դուն կը 
վախնաս»։ 
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*** 
 

Երգ Մարիամ Աստուածածնին (Ղուկաս 1:46-55) 
 
Եւ Մարիամ ըսաւ. 
 
«Իմ անձս պիտի փառաւորէ Տէրը. եւ իմ հոգիս ցնծաց իմ Փրկիչ Աստուծմովս, 
որովհետեւ ան իր նայուածքը դարձուց իր աղախինին խոնարհութեանը վրայ։ եւ ահա, 
այսուհետեւ բոլոր սերունդները երանի պիտի տան ինծի, որովհետեւ Հզօրը մեծամեծ 
գործեր ըրաւ ինծի համար, եւ սուրբ է անոր անունը։ Անոր ողորմութիւնը իր 
երկիւղածներուն վրայ է սերունդէ սերունդ։ Ան իր բազուկով զօրութիւն գործեց, ցրուեց 
ամբարտաւանները իրենց սրտի խորհուրդներով, տապալեց հզօրները իրենց 
աթոռներէն եւ բարձրացուց խոնարհները։ Քաղցածները լիացուց բարիքներով եւ 
մեծատունները ձեռնունայն արձակեց։ Պաշտպան կանգնեցաւ իր Իսրայէլին՝ ծառային, 
յիշելով իր ողորմութիւնները, ինչպէս խօսած էր մեր հայրերուն՝ Աբրահամին եւ անոր 
սերունդին, յաւիտեան»։ 
 

*** 
 

Յայտարարութիւն Սուրբ Աստուածածնի Վերափոխման Տօնին նուիրուած 
 
Սուրբ Մայր սքանչելի Լուսոյ, արգանդիդ մէջ կրեցիր բոլոր ժամանակներուն 
Աստուածը եւ ծնունդ տուիր Աստուծոյ Բանին, բերկրութիւնը աշխարհի, կը խնդրենք 
քեզմէ … 
 
 —Մայր Սուրբ, բարեխօսեա՛ 
 
Աղօթէ մեզի համար Աստուծոյ, որ քեզմէ մարմին առաւ եւ վար իջաւ Հօրը ամենախոր 
էութենէն։ Ան մարմին առաւ համաձայն մեր մարդկային բնութեան որպէսզի 
խաղաղութիւն հաստատուի երկնքի եւ երկրի վրայ, կը խնդրենք քեզմէ… 
 
 —Մայր Սուրբ, բարեխօսեա՛ 
 
Աղօթէ մեզի համար Աստուծոյ, որ մարմին առաւ քեզմէ։ Թող մեզ ներէ, անտեսէ մեր 
սխալներն ու օգնէ մեզ դիմադրելու մեր կռուի հակառակորդները, կը խնդրենք քեզմէ … 
 
 —Մայր Սուրբ, բարեխօսեա՛ 
 
Աղօթէ մեզի համար Աստուծոյ, որ մարմին առաւ քեզմէ, որպէսզի պատերազմները 
դադրին ու թշնամեաց յարձակումները վերջ գտնեն եւ սէրն ու արդարութիւնը 
սերմանուին երկրի վրայ, կը խնդրենք քեզմէ … 
 
 —Մայր Սուրբ, բարեխօսեա՛ 
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Աղօթէ մեզի համար Աստուծոյ, որ մարմին առաւ քեզմէ, աւելցնելու մեր երկրին մէջ 
անոյշ հոսքը աղբիւրներուն եւ առատ բերքը կանաչութեան (պտուղներուն) եւ 
բոյսերուն, որպէսզի բաւարարեն մեր էական կարիքները, կը խնդրենք քեզմէ … 
 
 —Մայր Սուրբ, բարեխօսեա՛ 
 
 
Աղօթէ մեզի համար Աստուծոյ, որ մարմին առաւ քեզմէ, որպէսզի ինք հաշտեցնէ իր 
սուրբ եկեղեցին, կառուցուած առաքեալներուն եւ մարգարէներուն հիմքին վրայ եւ 
անոր անարատ պահէ մինչեւ իր գալստեան օրը, կը խնդրենք քեզմէ … 
 
 —Մայր Սուրբ, բարեխօսեա՛ 
 
Սրբուհի (Մարիամ), աղօթէ Միածնի Որդիին մեզ համար եւ հանցուցեալ հոգիներուն 
համար, որպէսզի ընդունի անոնց երկնքի թագաւորութեան մէջ եւ բաժին յատկացնէ 
բոլոր սուրբերուն հետ, կը խնդրենք քեզմէ … 
 
 —Յիշեա՛, Տէր, եւ ողորմեա՛ 
 
 
 

*** 
 

Ներբող Կաթողիկոս Սիմէոն Երեւանցիէն 
 
Ով Սուրբ Մարիամ Աստուածածին, Հայր Աստուածը ի՞նչ պիտի պահէ քեզմէ, ա՛յն որ 
այնքա՜ն սիրեց քեզ, որ քեզի շնորհեց իր Միածին Որդին եւ որուն միջոցաւ ստեղծեց 
բոլոր արարածները։  
 
Որդին Աստուծոյ ի՞նչ պիտի մերժէ քեզի որ դուն իրեն հարցնես, ա՛յն որ այնքան սիրեց 
քեզ որ բնակեցաւ քու որովայնիդ մէջ եւ նստեցաւ գիրկդ, որ կը կերակրէ բոլորին եւ որ 
սնուեցաւ քու կուրծքերէդ։ Այն որ քու Աստուածդ եւ Տէրդ էր, բայց եղաւ քու որդիդ եւ 
կոչեց քեզ մայր։  
 
Հոգին Աստուած նոյնպէս սիրեց քեզ այնքան, որ ան վստահեցաւ ու յանձնեց իր 
բնութեան հաւասարակիցները քեզի եւ ան որ կը սիրէ ամէն ինչ, հանգչեցաւ քու մէջդ եւ 
քե՛զ ըրաւ օթեւան իր անվերջանալի շնորհներուն։ 
 
Եղի՛ր միջնորդ եւ քու Միածին Որդիիդ խնամքին յանձնէ ինձ, մեղաւոր ծառայիս որ եմ, 
որ ընդունի իմ պաղատանքներս, որոնք ես ներկայացուցի իրեն, որպէսզի կատարէ 
խնդրածներս, ներէ իմ սխալներս ու մեղքերս եւ կրկին ընդունի ինծի իր սիրոյ եւ 
հոգատարութեան մէջ եւ պահէ ինծի ինչպէս որ ի՛ր կամքը կ՛ուզէ, ինչքան ատեն որ ես 
այս մարմնին մէջն եմ։ Եւ ներկայ կեանքէն վերջ, թող ինծի արժանի ընէ նայելու իրեն 
երանութեան մէջ։ 
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Ներբող Ս. Գրիգոր Նարեկացիէն (Բան Ձ) 
 
Ո՛վ Սուրբ Աստուածամայր, ընդունէ՛ դաւանողիս այս մաղթանքն ու աղերսը եւ խառնէ՛ 
քու պաղատանքներուդ։ Հիւսէ՛ միացուր իմ մեղաւորի դառն հեծութիւնները քու 
երջանիկ ու խնկաւորուած հայցուածներուդ, ո՛վ տունկ կեանքի օրհնուած պտուղին. 
որպէսզի քեզմէ միշտ օգնուած եւ բարեգործուած, քու մաքրական ծնելութեանդ 
ապաւինած եւ անով լուսաւորուած, ապրիմ քու տէրոջդ եւ զաւկիդ՝ Քրիստոսի համար։ 
 

*** 
 

Անկանիմք առաջի քո, սուրբ Աստուածածին, եւ աղաչեմք զանարատ զկոյսդ, 
բարեխօսեա՛ վասն անձանց մերոց, եւ աղաչեա՛ զմիածին Որդիդ փրկել զմեզ ի 

փորձութենէ եւ յամենայն վտանգից մերոց։ 
 

Ամէնօրհնեալ սրբուհի, եւ միշտ կոյս Աստուածածին Մարիամ, բարեխօսեա՛ առ Տէր 
վասն իմ մեղաւորիս։ 

 
*** 

 
Խաղաղական Ժամերգութենէն 

 
Զկենդանագիր անարատ ծնողի քոյ արկանեմք առաջի անոխակալ տէրութեանդ քոյ. 

յորժամ գաս փառօք Հօր դատել զթշնամին խաչի քոյ, ներեա՛ յանցանաց մերոց 
բարեխօսութեամբ մօր քոյ եւ կուսի. աղաչեմք զքեզ, Տէր, պահպանեա՛ զմեզ ընդ 

հովանեաւ ♰ խաչի քո սուրբ։ 
 

*** 
 

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: 

__________________________________________ 
 
Աղօթքները քաղուած են Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ ժամագիրքէն, բացի հանգանակէն, որ առնուած է 
Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ Սուրբ Մկրտութեան արարողութենէն։ Ընթերցում Եսայի Մարգարէէն. 
Իրաւունքը Վերապահեալ Աստուածաշունչի Ընկերութեան, 1981. Ընթերցում Ղուկասու. Երուսաղէմ 
Տպարան Սրբոց Յակոբեանց, 1981. Սաղմոս. Գիրգ Սաղմոսաց Դաւթի, Սուրբ Գրոց Ուսումնասիրութեան 
Կեդրոն, Զիթենեաց Լեռ, Երուսաղէմ, 1988. Նարեկացւոյ աղօթքի արդի հայերէն 
թարգմանութիւնը`  Թորգոմ Արք. Գուշակեան, Երուսաղէմ, 1931. Կաթողիկոս Սիմէոն Երեւանցիի 
ներբողը թարգմանուած է Ս. Ներսէս Ընծայարանի ուսուցչական կազմին կողմէ, 2013. Մնացեալ 
աշխարհաբարի թարգմանութիւնները կատարած են Արփի Նագգաշեան, Կիլտա Պ. Քիւփէլեան եւ 
Ընձակ ա. քհնյ. Նալպանտեան։ Այս աղօթակարգը հաւաքուած է Էրիք Սրկ. Վոզիի կողմէ։ 
Առաջնորդութիւն Հայոց Ամերիկայի Արեւելեան Թեմին, 2021. 


