
Հայոց հայրիկն ու հայոց մանկավարժը 

Ապրիլի 4, ք. Երևան 

Խնկարկում-ձոն-տոնախմբություն Սուրբ Աննա-Սուրբ Կաթողիկե եկեղեցում 

Ուսումնական նյութեր 

Կոմիտաս «Հայր մեր» 

Հայր մեր, 

Տուր մեզ, տուր քո շընորհ, 

Լիուլի, ամէն օր. 

Հայր մեր, 

Կեանք տուր մեր մայրիկին, 

Կեանք տուր մեր հայրիկին, 

Հայր մեր, 

Մեզ պահէ քո Աջով, 

Մեզ օրհնէ սուրբ Խաչով, 

Հայր մեր, 

Դու պահապան մեր: 

 

Ն. Շնորհալի  «Առավոտ լուսոյ» 

Առաւօտ լուսոյ, 

Արեգակն արդար, 

Առ իս լոյս ծագեա: 

 

Բըղխումն ի Հօրէ, 

Բըղխեա ի հոգւոյս, 

Բան քեզ ի հաճոյս: 

 

Գանձդ ողորմութեան, 

Գանձիդ ծածկելոյ 

Գըտող զիս արա: 

 

Խրիմյան Հայրիկ «Պապիկ  և թոռնիկ» 

Մեր բնակած լայնածավալ երկիրն իբրև մայր սնում է մեզ իր բազմատեսակ  բուսական 

բերքերով:  Թեպետ երկիրն ինքն իրեն է պտղաբերում, ինչպես ասաց Հիսուս, բայց մարդը 

պետք է օգնական լինի երկրին: Տեր Աստված ամեն տեսակ սերմերը իր բարերար 

արարչագործությամբ նախապատրաստել է, բայց մարդը ևս իր աշխատանքի մեծ բաժինն 

ունի. պետք է վարի, ցանի, ջրի և խնամք տանի, որպեսզի կարողանա հնձել, կալսել ու 

ժողովել շտեմարանում և այնուհետև վայելել իր աշխատանքի արդյունքը: Այսպես, 



Թոռնի՜կ, Մայր երկրի ինքնապտղաբերության հետ մեկտեղ, անհրաժեշտ է, որ մարդու 

աշխատանքը ևս միանա: Բայց պետք է գիտենաս նաև, որ երկրի պտղաբերությունը և մեր 

աշխատանքը դարձյալ ոչինչ չեն կարող արդյունավորել, եթե երկնային Հոր բարերար 

կամքը չծագեցնի արևն աշխարհիս վրա իր համատարած լույսով: 

 

Սուրբ Աստված. Պատարագ 

Սուրբ Աստուած, Սուրբ եւ Հզօր, Սուրբ եւ Անմահ, 

որ յարեար ի մեռելոց, ողորմեա մեզ: 3 անգամ 

 

Քրիստոս ի մէջ. Պատարագ 

Քրիստոս ի մէջ մեր յայտնեցաւ, որ Էնն Աստուած աստ բազմեցաւ: 

Խաղաղութեան ձայն հնչեցաւ, սուրբ ողջունիս հրաման տուաւ: 

Եկեղեցիս մի անձն եղաւ, համբոյրս յօդ լրման տուաւ: 

Թշնամութիւնն հեռացաւ, սէրն ընդհանուրս սփռեցաւ: 

Արդ պաշտօնեայք բարձեալ զձայն, տուք օրհնութիւն ի մի բերան, 

միասնական Աստուածութեանն որում սրովբէքն են սրբաբան: 

 

Խրիմյան Հայրիկ «Պապիկ  և թոռնիկ» 

Գիտեցի՜ր, Թոռնի՜կ, որ բազում զավակներն այնքան մեծ պարծանք չեն իրենց ծնողների 

համար, եթե անկիրթ մնան, անառակ լինեն: 

Գիտե՜ս՝ այդպիսի զավակները ինչպիսի նախատինք են լինում իրենց ծնողներին: 

Աշխատիր մանուկ հասակի մեջ լավ կրթություն տալ զավակներիդ, երբ նրանք դեռ դալար 

ճյուղ են և մոմի պես կակուղ, եթե թողնես, որ հաստանան ու պնդանան, արդեն 

կդժվարանա կրթելը,որովհետև ամեն բան իր ժամանակն ունի, նայի՜ր, որ չթողնես անցնի 

ժամանակի պատեհությու նը: 

Կյանքդ ու վարքդ ուղիղ պահի՜ր, Թոռնի՜կ, շիտակ քայլիր, որ որդիներդ էլ քեզ հետևեն. 

չլինի որ խաչափառի պես միակողմանի քայլելով, խրատ տաս ձագերիդ, թե՝ ուղիղ 

քայլեցե՜ք: Գիտեցի՜ր, որ նրանք պատասխան կտան քեզ. «Հայրի՜կ,  մենք տեսնում ենք, թե 

ինչպես ես քայլում»: 

 

Յամենայնի օրհնեալ ես, Տեր. Պատարագ 

Յամենայնի օրհնեալ ես, Տէր. 

օրհնեմք զքեզ, գովեմք զքեզ, 

գոհանամք զքէն, աղաչեմք զքեզ, 

Տէր Աստուած մեր: 

 



Յիշեա Տէր. Պատարագ 

Յիշեա Տէր եւ ողորմեա,  Տէր ողորմեա, քեզ Տեառնըդ  յանձն եղիցուք. 

Տէր ողորմեա, Տէր ողորմեա, Տէր ողորմեա: 

 

Խրիմյան Հայրիկ «Պապիկ  և թոռնիկ» 

Ուխտով պատվիրում եմ քեզ, Թոռնի՜կ, կյանքիդ բոլոր գործերում ուղղությունը պահիր, 

պետք է գիտենաս, որ ուղղությունը կավելացնի քո վարկն ու վստահությունը ժողովրդի 

աչքում, որով բարի համբավ և պատիվ կստանաս ժողովրդի առաջ: 

Ամենամեծ բարոյական հարստությունն է քեզ համար, Թոռնի՜կ, եթե կարողանաս 

ժողովրդի սերն ու համակրությունը դեպի քեզ գրավել. աշխարհի բովանդակ ոսկին դրա 

հետ չի հավասարվի: 

 

Տերունական աղոթք. Պատարագ 

Հայր մեր որ յերկնս 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։ 


