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ԱՂՕԹՔ ՍՈՒՐԲ ՀՈԳԻԻՆ 

Հայրաշնորհ պարգեւներէն դուն գերազանց պարգե՜ւըդ մեծ, կենդանարար եւ ազատիչ, 

ամենազօր Սուրբ Հոգի, դուն՝ որ քու փառակիցիդ՝ մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի սուրբ 

Եկեղեցիին սրբարար աւազանէն զիս վերստին ծնար իբրեւ Աստուծոյ որդի եւ արքայութեան 

ժառանգորդ, գոհութեամբ կ’երկըրպագեմ քեզի եւ կ’աղաչե՜մ, վերըստի՛ն նորոգէ զիս այդ 

կոչումիս մէջ, եւ իմ մէջս վերստեղծէ՛ աստուածաստեղծ եւ անարատ իմ պատկերս,  որ 

անզգոյշ վարքովս աղարտեցի ու եղծեցի՝ Չարին հրապոյրներուն տեղի տալով: 

Սրբէ՛ իմ միտքս, ո՜վ Տէր, եւ աստուածային պատուիրաններու հնազանդութեան յորդորէ: 

Վերստին իմ մէջս արծարծէ այն երկնապարգեւ իմաստութիւնը, որ բոլոր յաւիտեաններէն 

առաջ մեզի տալ խոստացած էիր, որպէսզի այդ իմաստութեամբ ճշմարտապէս ճանչնանք 

Հայրը եւ Որդին եւ քեզ, եւ նոյն իմաստութեամբ մե՛նք փառաւորուինք: 

Դուն՝ որ քու պարգեւած յայտնութիւններովդ աստուածային խորհուրդներուն հաղորդ կը 

դարձնես մարդիկը՝ առաքեալներն ու մարգարէները եւ Աստուծոյ մօտիկ եղող բոլոր անձերը, 

մնայուն կերպով կը յիշեցնես ինչ որ քու յաւերժակիցդ եւ Հօրը միածին Որդին մեզի աւանդեց, 

անոր սուրբ Եկեղեցիին կը սորվեցնես ինչ որ աստուածութիւնդ կը կամենայ նոր 

ժամանակներուն համար, եւ ճշմարտութեան մէջ կը հաստատես աստուածասէր հոգիները. 

կ’աղաչեմ որ ինծի՛ եւս պարգեւես նոյն շնորհքները: Հաղո՛րդ ըրէ զիս աստուածային 

խորհուրդներուն, որպէսզի կարենամ քննել եւ հասկնալ քու սուրբ շունչովդ լեցուած 

Կտակարաններուն բովանդակած աստուածային իմաստութիւնը եւ յաւիտենական 

ճշմարտութիւնները, որոնք միայն քեզմո՛վ կը ճանչցուին ու կը հասկցուին: 

Իմ հոսանուտ միտքիս մէջ ամրօրէն եւ անմոռանալի կերպով դրոշմէ Տէր Յիսուսի կենարար 

ուսուցումները, որպէսզի յաւիտենական կեանքի ճամբան լուսաւոր մնայ միշտ՝ լոյսի կարօտ 

իմ աչքերուս դիմաց: Սորվեցո՛ւր ինծի ինչ որ անհրաժեշտ է ներկայ կեանքի օրերուն, 

որպէսզի գիտնամ քու կամքըդ, ինչ որ բարին է եւ հաճելի ու կատարեալ՝ քու աչքիդ: Այս 

աշխարհի ընծայած բազմատեսակ եւ բազմանուն, իրաւ եւ սուտ գիտութեանց հոգեխռով 

ծովուն մէջ՝ դո՛ւն ուղեցոյց եղիր ինծի եւ հաստատէ՛ քու ճշմարտութեանդ մէջ, որպէսզի իմ 

հաւատքի փոքրիկ նաւակըս անխռով կերպով անցնի այս կեանքի ովկիանէն եւ  

յաւիտենական երջանիկ կեանքի խաղաղ նաւամատոյցը հասնի: 

Հոգիացո՛ւր իմ մարմանաւոր խորհուրդներս, գեղեցկացո՛ւր սրտէս բղխող անվայելուչ 

զգացումները,  օգտակար եւ շինիչ դարձուր բերնէս դուրս եկող խօսքերը, եւ առաքինութեան 

պսակով զարդարէ վարմունքներս եւ գործերս, որպէսզի միշտ՝ ամէն բանով՝ կեանքս ըլլայ 

փառաւորո՜ւմ սուրբ անունիդ, յաւէտ Հօրը եւ Որդիին հետ միասին. այժմ եւ միշտ եւ 

յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն: 


