Prayers for the Anointing of a
Newly Constructed Church
A Spiritual Hospital

Consecration =
Anointing

Why Anoint? Why not
Consecrate?
Consecrate means to make or declare something sacred
But to anoint shows a physical act which cannot be undone

What Do We Anoint?

What is the
Church?
“For where two or three are gathered
together in my name, there am I in the
midst of them.”
Matthew 18:20

եկեղեցի =
եկ + եղիցի  Come (and) it will be
᾽εκκλησι´α
ekklesia = ek (out) + kalein (to call)

Physical Structure
Տաճար = Temple
Temple - *tem- (τέμνιεν) “to cut”
on the notion of “a place reserved or
cut out”
anatomy, atom, epitome, tonsure

տաճար  (ԱԾ) տայ ճար
The place where God gives a remedy

Sin as a Disease

Parts of the Service

Evening Before
Opening of the Doors
Next Morning
Anointing of the Sanctuary
Anointing of the icons
Anointing of the Baptismal Font

Prayer at the
Opening of
the Doors

Տէրդ տերանց, Աստուածդ աստուածոց,

Lord of lords, God of gods,

որ զմերժեալ եւ զհեռացեալ ազգ մարդկան ժողովեցեր

you gathered the abandoned and alienated human race,

եւ եկեղեցացուցեր յօրինակ խորանին.

forming it into the church after the example of the
tabernacle.

Եւ այժմ ի ձեռն Որդւոյ քոյ սիրելւոյ Տեառն մերոյ Յիսուսի
Քրիստոսի

And now, by the hand of your beloved Son, our Lord Jesus
Christ,

շինեցաւ աղօթանոց տաճար անուանդ քում Սրբոյ,
a temple for prayer was constructed in your holy name.
զոր հրամայեցեր շինել
You commanded it to be built
եւ առաքելական քարոզութեամբ ճշմարիտ հաւատոյ
հիմնացուցանել զնա:

and established by means of apostolic preaching of the true
faith.

Վասն որոյ ի բոլոր սրտէ աղաչեմք զքեզ Տէր,
Therefore, with all our heart we ask you, Lord,
զանուանեալս տաճար ամենասուրբ անուանդ,
receive this temple, named in your all-holy name,
ընկալցիս քեզ տուն ի բնակութիւն
as a house and dwelling for you.
եւ եկեղեցիս այս լիցի քեզ ի հաճութիւն,
Let his church be pleasing to you
զի սովաւ սրբեսցուք եւ քաւեսցուք ի մեղաց մերոց, մեք
եւ ժողովուրդքս:
Եւ գոհանալով փառաւորեսցուք զՀայր եւ զՈրդի եւ
զՍուրբ Հոգիդ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն:

so that through it we and all these people may be purified
and pardoned of our sin.
And with thanksgiving, we shall glorify the Father and the
Son and the Holy Spirit, now and always and unto the ages

Prayer at the
Opening of
the Doors
(con’t.)

Աղաչեմք զքեզ ողորմած եւ մարդասէր Աստուած
ամենայն սրտիւք մերովք,

Merciful and loving God, we beseech you with all
our hearts,

խոնարհեցո՛ զունկն քո յաղաչանս մեր.

lower your ear to our requests.

Ընկա՛լ զխնդրուածս եւ զմաղթանս մեր

Receive our requests and the petitions

որ առ քեզ եւ հանգո՛ զշնորհս Հոգւոյդ Սրբոյ

which we make to you and impart the grace of your
Holy Spirit

ի տունս այս, զոր հաստատեցաք եւ շինեցաք
յանուն քո:

within this home, which we have built and
constructed in your name.

Օրհնեա՛ եւ սրբեա՛ զքարինս եւ զփայտս որ ի սմա.

Bless and sanctify the stones and planks which are
within this [place]

Զի ամենայն ոք որ ողջունեսցէ զսա եւ
երկիրպագանիցէ սմա,
մի՛ որպէս անսուրբ քարի եւ փայտի, այլ քեզ եւ
անուանդ քում սրբոյ երկիրպագանել համարեսցի:
Եւ բնակութեամբ շնորհաց Հոգւոյդ Սրբոյ որ ի սմա,
լուցումն լուսոց եւ բուրումն անուշահոտ խնկոց
եղիցին ի մատուցումն սուրբ Երրորդութեանդ
Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, որում վայելեն
փառք, պատիւ եւ երկրպագութիւն, այժմ եւ միշտ
եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն:

so that all who venerate and bow down before them
may be counted as worshipping not ordinary stone
and wood, but you and your holy name.
And through the grace of your Holy Spirit which
dwells here,
may the lighting of the lamps and the aroma of
sweet-fragrant incense
be counted as an offering to the Holy Trinity;
to the Father and to the Son and to the Holy Spirit,
who befit glory, honor and worship, now and always
and unto the ages of ages. Amen

Prayer Before the Consecration
Տէր ողորմեա, Տէր ողորմեա, Տէր ողորմեա:

Lord have mercy. Lord have mercy. Lord have mercy.

Տէր Աստուած մեր որ հաստատեցեր զերկիր հաստատութեամբ իւրով

Lord our God, you laid down the earth with its firmament,

եւ արարեր ի նմա զօրութիւնս բազումս:

and in it you made many powers.

Դու, Տէր ամենայն երկրի, որ զօրացուցեր զեկեղեցի քո զայս

You, Lord of all the earth, you strengthened this, your church,

եւ հրամայեցեր կանգնել ի նմա սեղան սրբութեան

and you commanded that a holy table be erected in her,

եւ մատուցանել զբանաւոր պատարագս եւ զանարիւն ողջակէզս

and that the reason-endowed Badaraks and bloodless sacrifices be offered [upon it]

յամենասուրբ անուն քո ի կենդանոթիւն հաւատացելոցս.

to your all-holy name, for the life of all the faithful.

աղաչեմք զքեզ, Տէր բարերար,

Beneficent Lord, we ask you:

առաքեա՛ զՀոգիդ քո Սուրբ, եւ սրբեա զսեղանս զայս

Send your Holy Spirit and sanctify this table,

գոլ յոյս եւ կենդանութիւն մեզ ամենեցուն

so that it may be hope and life for all of us,

որք կամք առաջի մեծի փառաց քոց ի նորոգումն հոգւոյ եւ ի հաճութիւն
օրհնեալդ կամաց,

who stand before your great glory, for the renewal of [our] spirit, and for the
pleasure of your blessed will.

որ միայնդ ես Աստուած ողորմած, երկայնամիտ եւ բազումողորմ,

You are the only merciful God, patient, and most gracious.

եւ փառաւորեալ է ամենասուրբ երրորդութիւնդ Հայր եւ Որդի եւ Սուրբ
Հոգիդ,

Glorified is the all-holy Trinity, the Father and the Son and the Holy Spirit.

այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն:

Now and always and unto the ages of ages. Amen.

Prayer After the Consecration
Տէր Աստուած մեր, որ ըստ անուան գլխաւոր առաքելոյն Պետրոսի վէմ
անուանելոյ, վէմ անուանեցեր զեկեղեցի քո սուրբ,

Lord our God, you who named your holy Church, “The Stone” after the
naming of the head-apostle Peter, who was named “The Stone.”

ապա զտաճարս այս որ յանուն քո շինեցաւ, քո անբաւ զօրութեամբդ օրհնեա:

Now, in your infinite power, bless this church, which has been constructed
in your name.

Եւ զոր հաստատեցեր ի սմա սեղան՝ սրբութիւն սրբութեանց արա,
զի մատուցեալն ի սա յանարատ պատարագ,
փոխեսցի յանապական եւ ի պատուական մարմին եւ արիւն միածնի քո
Յիսուսի Քրիստոսի:
Եւ շնորհեա զնոյն որոց մտանեն ի տաճարս եւ խոստովանին զմեղս իւրեանց,

And make this altar table, which you established in her, a Holy of Holies,
so that what is offered upon it may become an untainted Badarak-sacrifice,
[and] change to the unspoiled and precious Body and Blood of your onlybegotten Son, Jesus Christ.

լինել քաւութիւն մեղաց եւ առողջութիւն հոգւոյ եւ մարմնոյ,

And bestow the same grace upon all who enter this temple and confess their
sins,

բարեխօսութեամբ սուրբ Աստուածածնին եւ ամենայն սրբոց:

so that they may have pardon of their sins and health of spirit and body;

Վասն զի օրհնեալ է անուն քո եւ փառաւորեալ անվախճան թագաւորութիւնդ

by the intercession of the Holy Mother of God and of all the saints.

Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից, ամէն:

For blessed is your name and endlessly glorified is the kingdom
of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Now and always and
unto the ages of ages. Amen.

“The Church is a hospital, and not
a courtroom, for souls. She does not
condemn on behalf of sins, but
grants remission of sins.”
St. John Chrysostom

