
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

	
Prières	quotidiennes	du	matin	

 

Յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. ամէն:  

Սաղմոս Ծ 
Տէ'ր, եթէ զշրթունս իմ բանաս, բերան իմ 

երգեսցէ զօրհնութիւնս քո:  
Տէ'ր, եթէ զշրթունս իմ բանաս, բերան իմ 

երգեսցէ զօրհնութինս քո:  
Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ 

միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:: 
 
 

Սաղմոսք Գ եւ ՃԽԳ 
Տէ'ր, զի՜ բազում եղեն նեղիչք իմ, եւ բազումք 

յարեան ի վերայ իմ, Բազումք ասէին զանձնէ 
իմմէ, թէ` չիք փրկութիւն սորա առ Աստուած 
իւր:  

Այլ դու, Տէ'ր, օգնական իմ ես, փառք իմ եւ 
բարձրացուցիչ գլխոյ իմոյ: Ձայնիւ իմով ես առ 
Տէր կարդացի, եւ լուաւ ինձ ի լեռնէ սրբոյ իւրմէ: 

Ես ննջեցի եւ ի քուն եղէ, զարթեայ եւ Տէր 
ընդունելի իմ է: Ոչ երկայց ես ի բիւրաւոր զօրաց 
նոցա, ոյք շուրջանակի պատեալ պաշարեալ 
պահէին զիս:  

Ողորմութեամբ քով սատակեա' զթշնամիս 
իմ եւ կորո' զամենայն նեղիչս անձին իմոյ, զի ես 
ծառայ քո եմ:  

Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ 
եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: 
 

 

Béni soit notre Seigneur Je ́sus Christ. Amen  

Psaume 51 
Seigneur, si tu ouvres mes le ̀vres, ma 

bouche chantera tes louanges.  
Seigneur, si tu ouvres mes le ̀vres, ma 

bouche chantera tes louanges. 
Gloire	au	Père,	et	au	Fils	et	au	Saint	Esprit,	

un	seul	Dieu,	maintenant	et	toujours	et	dans	les	
siècles	des	siècles.	Amen. 
 
 
Psaumeս 3 & 143 

Seigneur,	que	mes	ennemis	sont	nombreux.	
Quelle	multitude	se	lève	contre	moi.	Nombreux	
sont	ceux	qui	disent	à	mon	sujet:	"Plus	de	salut	
pour	lui	auprès	de	Dieu!	"		

	

Mais	toi,	Seigneur,	tu	es	mon	bouclier	tu	es	
ma	gloire,	et	tu	relèves	ma	tête.	De	ma	voix	je	
crie	vers	le	Seigneur,	et	il	me	répond	depuis	sa	
montagne	Sainte.	

Je	me	suis	couché	et	me	suis	endormi;	je	me	
suis	réveillé,	car	le	Seigneur	est	mon	soutien.	Je	
ne	 crains	 pas	 devant	 le	 monde	 innombrable,	
qui	m'assiège	de	toutes	parts.		

Dans	 ta	 bonté,	 réduis	 mes	 ennemis	 au	
silence	et	fais	disparaı̂tre	tous	mes	adversaires,	
car	je	suis	ton	serviteur	!		

Gloire	au	Père,	et	au	Fils	et	au	Saint	Esprit,	
un	seul	Dieu,	maintenant	et	toujours	et	dans	les	
siècles	des	siècles.	Amen.	

	



Աղոթք 
Տէ'ր	 երկնի	 եւ	 երկրի,	 Արարի'չ	 ամենայն	
արարածոց`	երեւելեաց	եւ	աներեւութից,	առ	քեզ	
կարդամք	յամենայն	ժամ,	զի	ընդ	ամենայն	տեղիս	
է	տէրութիւն	 քո,	 եւ	արքայութիւն	 քո	ամենեցուն	
տիրէ:	 Շնորհեա'	 մեզ	 երկիւղիւ	 ի	 պաշտօն	 քո	
կանխել	հանապազ,	սիրել	զքեզ	ի	բոլոր	սրտէ	եւ	ի	
բովանդակ	մտաց	եւ	 յամենայն	զօրութենէ	մերմէ,	
պահել	 զպատուիրանս	 քո,	 համբառնալ	 առ	 քեզ	
զձեռս	 մեր	 ի	 սրբութիւն	առանց	 բարկութեան	 եւ	
երկմտութեան	 եւ	 գտանել	 ի	 քէն	 զշնորհս	 եւ	
զողորմութիւն	 եւ	 զառաքինասէր	 գործոցն	
յաջողութիւն:	 Վասն	 զի	 դու	 ես	 Տէր	 կենաց	 եւ	
Աստուած	ողորմութեանց,	եւ	 քեզ	վայել	 է	փառք,	
իշխանութիւն	 եւ	 պատիւ	 այժմ	 եւ	 միշտ	 եւ	
յաւիտեանս	յաւիտենից.	ամէն:	
	
Երգ Երեքսրբեան 
Սուրբ Աստուած, Սուրբ և Հզօր, Սուրբ և Անմահ, 
որ խաչեցար վասն մեր ողորմեա մեզ։ Սուրբ 
Աստուած, Սուրբ և Հզօր, Սուրբ և Անմահ, որ 
խաչեցար վասն մեր ողորմեա մեզ։ Սուրբ 
Աստուած, Սուրբ և Հզօր, Սուրբ և Անմահ, որ 
խաչեցար վասն մեր ողորմեա մեզ։ 
 
Սուրբ Գիրքի Ընթերցում (Գիրք Սաղմոսաց) 
 

Փառք քէզ Տէր Աստուած մեր։  
 

(Լռութիւն / խոկալ) 
 
Աղոթք 
Առաջնորդ կենաց եւ պարգեւիչ խաղաղութեան, 
Քրիստոս Աստուած մեր, առաջնորդեա՛ մեզ գնալ 
ի ճանապարհս քո արդարութեան եւ ժամանել ի 
նաւահանգիստն կենաց եւ փրկութեան` շնորհօք 
ողորմութեան քո, զի դու ես օգնական եւ Փրկիչ 
մեր եւ քեզ վայելէ փառք, իշխանութիւն, այժմ եւ 
միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից.Ամէն 

 
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 

 
 

Prie ̀re  
Seigneur du ciel et de la terre, créateur de toutes 
cre ́atures, visibles et invisibles, nous crions sans 
cesse vers Toi. Car Ta souverainete ́ s'e ́tend en 
tout lieu, et Ta royauté domine toute cre ́ature. 
Accorde- nous, nous T'en supplions avec crainte, 
de toujours et à jamais nous re ́veiller à temps 
pour Ton service, de T'aimer de tout notre cœur 
et de toute notre intelligence, accorde-nous de 
garder Tes commandements de toutes nos forces. 
Que nous levions les mains vers Toi dans la 
saintete ́ et sans cole ̀re ni mensonge. Que nous 
obtenions de Toi la grâce et la pitié, pour la 
re ́ussite de nos œuvres vertueuses. Car Tu es le 
Seigneur de la vie et le Dieu de mise ́ricorde; à Toi 
la gloire, le re ̀gne et l'honneur, maintenant et à 
jamais, pour les siècles des sie ̀cles. Amen: 
 
Trisagion 
Saint Dieu, Saint et fort, Saint et immortel, qui 
es crucifié	pour	nous, prends pitie ́ de nous. 
(trois fois) 
	
	
	
	

Lecture	de	la	Sainte	Bible	(Livre	des	Psaumes)	
	

Gloire	à	toi,	O	Seigneur	notre	Dieu.	
	

(Silence	/	méditation)	
	

Prie ̀re		
Conducteur	 de	 vie	 et	 dispensateur	 de	 paix,	
Christ	notre	Dieu,	conduit-nous	à	marcher	sur	
le	chemin	de	la	justice	et	à	atteindre	le	port	de	
vie	et	de	 salut,	par	 la	grâce	de	 ta	miséricorde.	
Car	vous	êtes	notre	aide	et	notre	sauveur,	et	il	
vous	convient	de	la	gloire,	de	la	domination	et	
de	 l'honneur,	 maintenant	 et	 toujours	 et	 pour	
toujours	les	âges.	Amen	

	
Notre	Père,	qui	es	aux	cieux,	que	ton	nom	soit	
sanctifié,	que	ton	règne	vienne,	que	ta	volonté	
soit	faite	sur	la	terre	comme	au	ciel.	Donne-nous	
aujourd’hui	notre	pain	de	ce	jour.	Pardonne-nous	
nos	offenses,	comme	nous	pardonnons	aussi	à	
ceux	qui	nous	ont	offensés.	Et	ne	nous	laisse	pas	
entrer	en	tentation	mais	délivre-nous	du	Mal.	Car	
c’est	à	toi	qu’appartiennent	le	règne,	la	puissance	

et	la	gloire	pour	les	siècles	des	siècles.		
Amen.



Prières	quotidiennes	Prières	quotidiennes	pour	la	nuit	
	

Յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. ամէն:  
 
Սաղմոս Ծ 
Ողորմեա՛ ինձ, Աստուա՛ծ, ըստ մեծի 
ողորմութեան քում, ըստ բազում գթութեան քում 
քաւեա՛ զանօրէնութիւնս իմ:  

Առաւել լուա՛ զիս յանօրէնութենէ իմմէ, եւ ի 
մեղաց իմոց սուրբ արա՛ զիս: Զանօրէնութիւնս իմ 
ես ինձէն գիտեմ, եւ մեղք իմ առաջի իմ են 
յամենայն ժամ:  

 
Սաղմոս ՁԶ 

Խոնարհեցո, Տէր, զունկն քո եւ լուր ինձ, զի 
աղքատ եւ տնանկ եմ ես:  Պահեա զանձն իմ զի 
սուրբ եմ ես. փրկեա զծառայս քո, Աստուած իմ, որ 
ի քեզ յուսացայ:  Ողորմեա ինձ, Տէր, զի առ քեզ 
աղաղակեցի զօրհանապազ:  Ուրախ արա զանձն 
ծառայի քո, զի առ քեզ, Տէր, համբարձի զանձն իմ: 

Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ 
եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: 

 
Աղօթք 
Խաղաղութեամբ քով Քրիստոս փրկիչ մեր, որ ի 
վեր է քան զամենայն միտս եւ զբանս, ամրացո 
զմեզ եւ աներկիւղ պահեա յամենայն չարէ։ 
Հաւասարեա զմեզ ընդ ճշմարիտ երկրպագուս քո, 
որք հոգւով եւ ճշմարտութեամբ քեզ երկիրպագանեն։ 
Վասն զի ամենասուրբ Երրորդութեանդ վայելէ 
փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ, այժմ եւ միշտ եւ 
յաւիտեանս յաւիտենից։ Ամէն։ 
 
Տէր, ողորմեա՛ 
Տէր, ողորմեա՛. Տէր, ողորմեա՛. Տէր, ողորմեա՛. 
Տէր, ողորմեա՛.   

Ամենասուրբ Երրորդութիւն, Տո՛ւր 
աշխարհիս խաղաղութիւն:  Եւ հիւանդաց 
բժշկութիւն,  

Ննջեցելոց արքայութիւն:  Արի՛ Աստուած 
հարցն մերոց, Որ ապավենդ ես նեղելոց:   

Հա՛ս յօգնութիւն ծառայից քոց Լեր օգնական 
ազգիս Հայոց:   

Տէր, ողորմեա՛. Տէր, ողորմեա՛. Շնորհիւ 
աւուրս մեզ ողորմեա: 
 

Béni soit notre Seigneur Je ́sus Christ. Amen  
	

Psaume 50 
O Dieu! aie pitié de moi dans ta bonté; Selon ta 
grande miséricorde, efface mes transgressions; 
Lave-moi complètement de mon iniquité, Et 
purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes 
transgressions, Et mon péché est constamment 
devant moi. 
 

	
Psaume 86  
Eternel, prête l’oreille, exauce-moi! Car je suis 
malheureux et indigent. Garde mon âme, car je 
suis pieux! Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se 
confie en toi! Aie pitié de moi, Seigneur! Car je 
crie à toi tout le jour. Réjouis l’âme de ton 
serviteur, Car à toi, Seigneur, j’élève mon âme. 

Gloire	au	Père,	et	au	Fils	et	au	Saint	Esprit,	
un	seul	Dieu,	maintenant	et	toujours	et	dans	les	
siècles	des	siècles.	Amen.	
 
 
Prière  
Christ, notre Sauveur, dans ta paix qui dépasse 
toutes pensées et paroles, fortifie-nous et garde-
nous sans peur devant tout mal ; mets-nous au rang 
de tes vrais adorateurs, qui t'adorent en esprit et en 
vérité, car à la très Sainte Trinité conviennent la 
gloire, la souveraineté et l'honneur, maintenant et 
toujours et pour les éternités des éternités. Amen. 
 
 
 
 
Seigneur aie pitié 
Seigneur aie pitié, Seigneur aie pitié, Seigneur aie 
pitié, Seigneur aie pitié. 
 

Toute Sainte Trinité donne la paix au monde, 
et la guérison aux malades ; 

 
Le Royaume aux défunts.  Viens, Dieu de nos 

pères, qui est le refuge de ceux qui souffrentaux. 
 

Arrivez pour soutenir vos serviteurs et pour 
aider le peuple arménien. 

 

Seigneur aie pitié, Seigneur aie pitié, Seigneur 
aie pitié, Seigneur aie pitié. 

 



Սուրբ Գիրքի Ընթերցում (Գիրք Սաղմոսաց) 
 

Փառք քէզ Տէր Աստուած մեր։  
 

(Լռութիւն / խոկալ) 
 
 
Աղօթք 
Պահապա՛ն ամենայնի Քրիստոս, Աջ Քո հովանի 
լիցի ի վերայ իմ ի տուէ եւ ի գիշերի, Ի նստել ի 
տան, Ի գնալ ի ճանապարհ, ի ննջել եւ ի յառնել,  
զի մի՛ երբեք սասանեցայց. Եւ ողորմեա՛ Քո 
արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս:  
 
 
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 

  

	
	
	

	

Lecture	de	la	Sainte	Bible	(Livre	des	Psaumes)	
	

Gloire	à	toi,	O	Seigneur	notre	Dieu.	
	

(Silence	/	méditation)	
 
 
 
Prière  
Gardien de tous, ô Christ, que ta dextre soit ma 
protection, de jour et de nuit, que je sois assis dans 
ma maison ou que je marche sur la route, que je 
dorme ou que je me lève : que jamais donc je ne 
sois ébranlé ! Aie pitié de tes créatures et de moi, 
si grand pécheur ! SOURCE :	

	
Notre	Père,	qui	es	aux	cieux,	que	ton	nom	soit	
sanctifié,	que	ton	règne	vienne,	que	ta	volonté	
soit	faite	sur	la	terre	comme	au	ciel.	Donne-nous	
aujourd’hui	notre	pain	de	ce	jour.	Pardonne-nous	
nos	offenses,	comme	nous	pardonnons	aussi	à	
ceux	qui	nous	ont	offensés.	Et	ne	nous	laisse	pas	
entrer	en	tentation	mais	délivre-nous	du	Mal.	Car	
c’est	à	toi	qu’appartiennent	le	règne,	la	puissance	

et	la	gloire	pour	les	siècles	des	siècles.		
Amen.	

	
	
	

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


