
 Եկեղեցւոյ վերաբացման Ուղեցոյց 

 Մեր համայնքի առողջութիւնն ու ապահովութիւնը մեծապէս կարեւոր է 

աննախատեսելի այս օրերուն։ Կը խնդրենք ձեր բոլորէն որ հասկացողութիւն ցոյց 

տաք եկեղեցին վերաբանալու համար ձեզի ներկայացուած հետագայ 

ցուցմունքներուն նկատմամբ եւ համագործակցութիւն՝ հոգաբարձութեան հետ։ 

Եկեղեցի Ժամանում 

 (Ցանկալի է նախօրոք հեռաձայնով կամ email-ով տեղ ապահովել։ 

Նախընտրութիւնը պիտի տրուի հոգահանգիստ խնդրողներուն)։ 

1․ Անպայման դիմակով ներկայանալ եւ չհանել մինչեւ եկեղեցիէն դուրս գալը։ 

2․ Իւրաքանչիւրին ջերմութիւնը պիտի չափուի մուտքին։ Անոնց որոնց 

ջերմութիւնը 99․2 աստիճանէն (99․5 աստիճան 12 տարեկանէն վար 

երախաներու համար) բարձր է, պէտք չէ մտնեն եկեղեցի։ Վերջին 

ուսումնասիրութիւններուն հիման վրայ բնական կը նկատուի 97-99 աստիճան 

ջերմութիւնը։ 

3․ Անմիջապէս պէտք է արձանագրել անուն-մականուն, հասցէ, հեռախօսի թիւ եւ 

email նախասրահին մէջ զետեղուած յատուկ ցուցակին մէջ։ (երախաներուն 

անունները նոյնպէս արձանագրել առանձին-արանձին)։ Այս տեղեկութիւնները 

շատ կարեւոր են եւ պարտադիր՝ անհրաժեշտութեան պարագային կարենալ քայլ 

պահելու համար։ Իւրաքանչիւր անձ որ եկեղեցի կը մտնէ, անունը պէտք է 

արձանագրէ։ 

4․ Ձեռքերը հականեխելու համար հականեխիչ հեղուկներ պիտի զետեղուին․          

1․ նախասենեակին մէջ, 2․ մոմավառութեան տեղը եւ 3․ սրսհը։ Ցանկալի է, որ 

իւրաքանչիւր անձ օգտուի հականեխիչներէն։  

5․ Ցանկալի է, որ եկեղեցի ժամանէք ո՛չ ուշ քան առաւօտեան ժամը 10։15ը։ 

Կանուխ ժամանողը կը գրաւէ յատկացուած առաջին տեղերը։ 

6․ Կը ցաւինք յայտնելու, որ եթէ եկեղեցւոյ եւ սրահին նստարանները 

ամբողջութեամբ զբաղեցուին, ուշ եկող հաւտացեալները պիտի չկարենանք 

ընդունիլ։ Հոգեհանգիստ ունեցողներէն կը խնդրենք որ եկեղեցի ժամանեն ժամը 

10։15-էն առաջ։  

7․ Բոլոր ներկաները պէտք է մասնակցին Ս․ պատարագին։ Արգիլուած է 

յարակից բաժիններուն մէջ սպասել կամ ժամանակ անցնել։ 



  Արարողութիւն   

1․ Առցանց ուղղակի սփռումները պիտի շարունակուին ցնոր տնօրինութիւն։ 

2․ Նստատեղերը սահմանափակ են։ Որոշ նստարաններ պատուած են 

ժապաւէններով՝ հասկնալի պատճառներով։ Կարելի չէ շրջանցել զանոնք։ 

Երգեհոնի կողմի երեք նստարանները յատկացուած են երգչախումբին։ 

Համատեղ ապրող մէկ ընտանիքի անդամներ կրնան իրարու մօտ նստիլ։ 

3․ Կիրակնօրեայ թերթիկներ պիտի չբաժնուին։ 

4․ Թափօր դառնալ չկայ․ պատարագը կը սկսի խորանէն։ 

5․ Ողջոյն տալ չկայ։ բայց երբ Տէր Հայրը հաւատացեալներուն դառնալով  

«Ողջոյն տուք միմիանց, Քրիստոս ի մէջ մեր յայտնեցաւ» կ՛ըսէ, բոլորը 

բարձրաձայն «Օրհնեալ է յայտնութիւնն Քրիստոսի» կը պատասխանեն։ 

6․ Հաղորդութեան պէտք է մօտենալ հեռաւորութիւնները յարգելով եւ դիմակով․ 

ապա երկարել աջ ձեռքը, ափը՝ դէպի վար։ բանալ դիմակը, «մեղայ Աստուծոյ» 

ըսել եւ ընդունիլ հաղորդութիւնը։ 

7․ Աւարտին, Աւետարան համբուրել չկայ։ 

8․ Հոգաբարձութիւնը «պնակ» պիտի չպտըտցնէ։ այլ անոնք դրուած պիտի ըլլան 

եկեղեցւոյ մուտքին։ Ձեր առատաձեռնութիւնը պիտի հատուցուի Բարձրեալին 

կողմէ։    

Աւարտին 

1․ Սուրճ պիտի չհրամցուի։ Կը խնդրուի վերադառնալ դէպի ինքնաշարժները։ 

2․ Եկեղեցւոյ ետեւի բակը (խորոված եփելու տեղը) փակ պիտի մնայ։ Այս 

ժամանակամիջոցին ծխելը արգիլուած է որեւէ տեղ։ 

3․ Վստահ ենք, որ լիովին պիտի համագործակցիք Հոգաբարձութեան հետ, որուն 

համար ընդունեցէք մեր կանխայայտ շնորհակալութիւնները։ 

Առողջ մնացէք։ 

 

Աղօթարար՝ 

Տէր Հայր եւ Հոգաբարձութիւն  


