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Herzlich willkommen in Deutschland und zu unserem Gottesdienst
Բարի գալուստ Գերմանիա և բարի եկաք մեր արարողությանը
Eröffnung und Anrufung
Բացում և կոչում
Glockengeläut
Զանգերի ղողանջում
Musik und Eingang
Երաժշտություն և մուտք
Begrüßung
Ողջույն
Lied
Երգ
Eingangswort
Ներածություն
Psalmtext
Սաղմոսի ընթերցում
Ehre sei dem Vater
Փառք Հոր
Eingangsgebet
Մուտքի աղոթք
Stilles Gebet
Լուռ աղոթք
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Musik
Երաժշտություն

Verkündigung und Bekenntnis
Ավետարանում և հավատքի խոստովանություն
Schriftlesung
Սուրբ Գրքի ընթերցում
Glaubensbekenntnis
Հավատքի խոստովանություն
Հաւատամք ի մի Աստուած՝
ի Հայրն ամենակալ, յարարիչն երկնի և երկրի, երևելեաց և աներևութից։ և ի մի Տէր
Յիսուս Քրիստոս յՈրդին Աստուծոյ. ծնեալն յԱստուծոյ Հօրէ՝ միածին, այսինքն
յէութենէ Հօր։ Աստուած յԱստուծոյ, լոյս ի լուսոյ, Աստուած ճշմարիտ յԱստուծոյ
ճշմարտէ՝ ծնունդ և ո՛չ արարած։ Նոյն ինքն ի բնութենէ Հօր. որով ամենայն ինչ եղև
յերկինս և ի վերայ երկրի, երևելիք և աներևոյթք։ Որ յաղագս մեր մարդկան և վասն
մերոյ փրկութեան իջեալ յերկնից՝ մարմնացաւ, մարդացաւ, ծնաւ կատարելապէս
ի Մարիամայ սրբոյ կուսէն Հոգւովն սրբով. որով էառ զմարմին, զհոգի և զմիտ, և
զամենայն որ ինչ է ի մարդ, ճշմարտապէս և ո՛չ կարծեօք։ Չարչարեալ, խաչեալ,
թաղեալ յերրորդ աւուր յարուցեալ, ելեալ ի յերկինս նովին մարմնով՝ նստաւ ընդ
աջմէ Հօր։ Գալոց է նովին մարմնովն և փառօք Հօր ի դատել զկենդանիս և
զմեռեալս, որոյ թագաւորութեանն ո՛չ գոյ վախճան։ Հաւատամք և ի սուրբ Հոգին,
յանեղն և ի կատարեալն. որ խօսեցաւ յօրէնս և ի մարգարէս և յաւետարանս. որ էջն
ի Յորդանան, քարոզեաց զառաքեալսն, և բնակեցաւ ի սուրբսն։ Հաւատամք և ի մի
միայն ընդհանրական և առաքելական Սուրբ Եկեղեցի. ի մի մկրտութիւն,
յապաշխարհութիւն, ի քաւութիւն և ի թողութիւն մեղաց. ի յարութիւնն մեռելոց, ի
դատաստանն յաւիտենից հոգւոց և մարմնոց՝ յարքայութիւնն երկնից, և ի կեանսն
յաւիտենականս։
Lied
Երգ
Predigttext und Predigt
Քարոզի ընթերցում և քարոզ
Besinnung
Խոկում
Fürbitte und Segen
Քարոզ և օրհնություն
Fürbittengebet
Աղոթք

Vaterunser
Տերունական աղոթք
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 չարէն:
Զի քո է արքայութիւն
եւ զօրութիւն եւ փառք
յաւիտեանս.
Ամէն
Lied
Երգ
Abkündigungen
Հայտարարություններ
Friedens- oder Segensbitte
Խաղաղության և օրհնության աղերս
Segen
Օրհնություն
Musik zum Ausgang
Ելքի երաժշտություն
Տերն օրհնի քեզ ու պահպանի քեզ, իր երեսը ցոյց տայ քեզ ու ողորմի քեզ։ Տերն իր
երեսը քեզ դարձնի և քեզ խաղաղություն պարգևի։

