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ԳՐԻՉ՝ Յարութիւն Պրուսացի՝ որդի Յակոբ Վանքեանի: ՍՏԱՑՈՂ՝ Յարութիւն (գրիչը) եւ
Պետրոս (եղբարք):
ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 2776,7x11,2-11,7 (բաղկացած է իրար սոսնձուած 44 կտորից.
76,2+77,2+77,3+75,5+20,7+77,3+27,2+75,7+76,8+77,2+77+33,3+26,3+24,5+42,4+77+77+79+77+76,8+77,2+77,2+77,2+77,2+74,9+78,7+77,3+77,3+76,8+69+74
,5+15,5+-74,8+78,7+51,2+49,2+29,9+19,5+77+37,2+77,6+36,8+70,1+70,5)։
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (9-9,2 սմ)։ ԳԻՐ՝ նոտրգիր:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ. ԳՈՅՆԵՐԸ` կարմիր, կապոյտ, դեղին, կանաչ, նարնջի, վարրդագոյն,
մանուշակագոյն, սպիտակ, շագանակագոյն, մոխրագոյն, սեւ, ոսկի: Լուսանցակողերը՝ երեք գիծ՝ սեւ,
կարմիր, սեւ:
ՎԻՃԱԿԸ` բաւարար, եզրամաշ: Ձեռագիրը խոնաւութիւն տեսած, թուղթը խունացածգունափոխուած, Խորագրերի կարմիրը երբեմն արտատպուած Բ. երեսին: Ունի Ի. դարի կէսերի
նորոգում՝ Բ. երեսի գրեթե ամբողջ երկայնքով թղթի սոսնձումով:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
1. Հայր Աստուած
Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն
Ա. [Աղօթք Տէրունական] – Հայր մեր, որ յերկինս... եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս յաւիտենից:
Բ. Աղօթք պահպանութեան – Անսկիզբն Աստուած, ահեղ Աստուած, անիմանալի Աստուած... Քո
սուրբ եւ ահեղ անուանցդ զօրութեամբ, Տէր Աստուած ամենակալ, եղիցիս պահապան ծառայիս:
2. Ներսէս Շնորհալի
Գ. Աղօթք արարեալ է տեառն Ներսէսի Հայոց կաթուղիկոսի - Հաւատով խոստովանիմ եւ
երկիրպագանեմ քեզ... եւ ամենայն սրբոց քոց՝ երկնաւորաց եւ երկրաւորաց, եւ քեզ փառք եւ
երկրպագութիւն անբաժանելի Սուրբ Երրորդութեանդ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: Ծառայիս
Աստուծոյ (անուն տեղը բաց, չլրացուած) օգնական եւ պահապան եղիցի եւ յամենայն չարեաց պահեսցէ
եւ ազատեսցէ:
Դ. [Այլ գիր ճանապարհի յաջողելոյ ի ծովու, ցամաքի եւ ամենայն դաշտի խաղաղութեամբ հասանել
ի հանգիստ, Մատ. Հմյլ 124, ԺԱ.] – Ողջոյն քեզ, Մարիա՛մ, լի շնորհօք... բարեխօսեա վասն մեր
մեղաւորաց այժմ եւ ի ժամու մահու մերում. ամքն: Բարեխօս լեր, մայր Աստուծոյ, ծառայիս քո այս
անուն:
Ե. [Աղօթք պահպանութեան] – [Հ]այրն [Ա]ստուած, արարիչն ամենայնի, երկնի եւ երկրի ստեղծօղ,
օգնական լեր եւ պահապան քո ձեռագործ զստեղծուածին:
3. Երկրպագութիւն մոգուց

Զ. [Աղօթք] – Խորհուրդ մեծ եւ սքանչելի, որ յայսմ աւուր յայտնեցաւ... բժշկեա զանձն իմ, զի
խռովեցան ոսկերք իմ:
4. Մկրտութիւն
Է. [Աղօթք] – Առաքելոյ աղաւնոյ, իջանելով մեծաձայն հնչմամաբ... եւ հրաւիրեցին զերկինս ի
յերկիր:
Ը. Սրբոյ Աւետարանս, որ ըստ Մաթէոսի (Գ. 16-17). Տէրն մեր Յիսուս Քրիստոս – Եւ իբրեւ
մկրտեցաւ Յիսուս, ել վաղվաղակի ի ջրոյ անտի... դա է որդի իմ սիրելի, ընդ որ հաճեցայ: Դմա
Լուարուք: Մկրտութիւնն Յիսուսի եւ գալուստ Հոգւոյն Սրբոյ ի վերա նորա, եղիցի պահապան եւ
օգնական, ծառայիս փրկել յամենայն երեւելի եւ աներեւոյթ թշնամեաց եւ փորձանաց եւ ամենայն ցեղ
պատահարաց:
Թ. [Աղօթք] – Տէր, մի՛ դարձուցանէր զերեսըս քո յինեն... հայեաց յօգնել ինձ Տէր փրկութեան
իմոյ:
5. Յիսուս Քրիստոս
6. ԺԲ. Առաքեալք
Ծնթ. Մանրանկար 5-6 առնուած են շրջանակների մէջ. առաքեալները պատկերուած են
երկուական ամէն տողում: Շրջանակներից դուրս գտնուող մասերը ունեն բուսական ձեւաւորումներ:
Ժ. Երկոտասան առաքեալքն [Ք]րիստոսի Աստուծոյ մերոյ բարեխօս լերուք ծառայիս Աստուծոյ –
Անմահ գառինն հզօրի, որ միշտ զենեալ եւ կենդանի... [փ]րկել զմեզ յայսոց պղծոց եւ լինել պահապան
ծառայիս Աստուծոյ. ամէն:
7. Գառն Աստուծոյ
Գառն Աստուծոյ, որ բառնայ զմեղս աշխարհի, ողորմեա ծառայիս Աստուծոյ:
8. Քրիստոս ի մէջ սկիհի եւ գործիք տանջանաց
Քրիստոս ըսկուն մէջն պատարագի, որ բառնայ զմեղս աշխարհի: Սուրբ մարմին եւ արիւն Տեառն
[օ]գնական լեր ծառայիս [Ա]ստուծոյ:
9. Խաչելութիւն
Խաչելութիւնն Քրիստոսի օգնական եւ պահապան եղիցի ծառայիս Աստուծոյ
ԺԱ. Աղօթք կապանաց դիւաց եւ կախարդաց եւ աղանդաւորաց: Մաղթանք զօրաւորք արհաւիրաց
գիշերայնոյ – Ընկալ քաղցրութեամբ, Տէր Աստուած հզօր... զի դու փառաւորեալ ես յամենայն
արարածոց յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
ԺԲ. Վերստին յաւելուած կրկին հեծութեան նորին հսկողի առ նոյն աղերս մաղթանաց բանից ի
խորոց եւ այլն (Բան ԽԱ.) – Որդի Աստուծոյ կենդանւոյ, օրհնեալ յամենայնի... օրհնեալ ի բարձունս եւ
քեզ ընդ Հօր եւ Հոգւոյդ Սրբոյ փառք յաւիտեանս. ամէն:
ԺԳ. Վերստին յաւելուած կրկին հեծութեան նորին հսկողի առ նոյն աղերս մաղթանաց բանից ի
խորոց եւ այլն (Բան ՂԴ.) – Աստուած յաւիտենական, բարերար եւ ամենակալ... փառք եւ իշխանութիւն
յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
ԺԴ. Աղօթք հանգստեան ժամուն. [Հայր] մեր, որ յերկինս - [Ա]ռաքեա, Տէ՛ր, զլոյս քո եւ
զճշմար[տո]ւթիւն քո... զի դու, Տէ՛ր, օգնեցեր ինձ եւ մխիթարեցեր զիս, փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ՛՛:
ԺԵ. Մաղթանք – Անձն իմ ի ձեռս քո է յամենայն ժամ... այլ պահեա՛ պատուական եւ սուրբ խաչիւ
քով ի խաղաղութեան:
ԺԶ. Աղօթք - Հայր մեր, որ յերկինս՛՛: [Զ]հանգստեան զաղօթս եւ զաղաչանս ընկալ, մարդասէր
Աստուած... եւ արժանի արա երանաւէտ կենացն անվախճանից եւ քեզ փառք յաւիտեանս. ամէն:
ԺԷ. Ա[ղօթ]ք վասն կապանաց դիւաց եւ կախարդաց [եւ] աղանդաւորաց եւ վասն դատաստանի
յաջողելոյ - [Թ]ագաւոր հ[զօ]ր, ապաւէն ծառաւելոց... եւ ոչ ի նետէ, որ թռչի ի տուէ:

10. Գերեզմանն Քրիստոսի
Քրիստոսի գերեզմանն է։ Տէր Աստուած, արժանի արա տեսանել մարմնաւոր աչօք եւ համբուրէլ
ամենայն հաւատացեալս զքո լուսաբուխ սուրբ գերեզմանդ եւ զծառայս քո:
ԺԸ. Աղօթք Տէրունական – Հայր մեր, որ յերկինս... եւ փառք յաւիտեանս. ամէն։ [Ս]ուրբ
[Ա]ստուած, [ս]ուրբ եւ հզօր... ողորմեա եւ պահեա ամենայն չարեաց եւ աղանդաւորաց ի դիմաց
ծառայիս աստուծոյ:
11. Յարութիւն
ԺԹ. [Աղօթք] – Այսօր յարեաւ ի մեռելոց փեսայն անմահ... օրհնեալ եւ փառաւորեալ յարութիւնն
Քրիստոսի, եղիցի օգնական եւ պահապան ծառայիս. ամէն:
12. Աստուածամայրը՝ մանուկ Յիսուսը գրկին
Ի. Աղօթք առ սուրբ կոյս Մարիամ Աստուածածնին – Աստուածածին ամենօրհնեալ, զպաղատանս
մեր ընկալ... փրկել զմեզ ի փորձութենէ եւ յամենայն վտանգից մերոց:
ԻԱ. Վերստին յաւելուած կրկին հեծութեան նորին հսկոհի առ նոյն աղերս մաղթանաց բանի ի
խորոց սրտից խօսք ընդ տիրուհոյն (Բան Ձ.) – Եւ արդ, ի վերայ այսքանեաց յուսահատութեանց եւ
ահարկու սրտաբեկութեան... ամենայն եւ յամենայնում, մի յԵրրորդութենէ, նմա փառք յաւիտենից
յաւիտեանս. ամէն:
ԻԲ. Երանելոյն Յօհաննու Գառնեցւոյ ասացեալ առ Սուրբ Աստուածածինն – Աստուածածին մայր
Քրիստոսի եւ ծնող միածնի... ի մեղուցեալ ոգւոյս, ամենասուրբ կոյս, բարեխօս լեր ծառայիս Աստուծոյ.
ամեն:
13. Յովհաննէս Մկրտիչ եւ գառն Աստուծոյ
ԻԳ. Աղօթք սրբոյն Յովհաննու Կարապետին - Այլեւ բարեխօսութեամբ սրբոյն Յովաննու
Կարապետին, Մովսէսի, Ահարօնի... Դանիէլի եւ ամենայն սուրբ մարգարէիցն պահեա եւ փրկեա
զծառայս քո:
14. Ստեփաննոս Նախավկայ
ԻԴ. Աղօթք սրբոյն Ստեփաննոսի Նախավկային – Ի քէն հայցեմք արտասուագին, Նախավկայ
Տեառն արարչին... բարեբանել զլոյսն անքննին։
15. Գրիգոր Լուսաւորիչ
ԻԵ. [Ա]ղօթք առ սրբոյն Գրիգորի մերոյ Լուսաւորչին – Խնդրեմք ի քէն հայր պատուական՝ տէր
սուրբ Գրիգոր, պետ պարթեւեան... զմեզ փրկեա՛ եւ ի բարին առաջնորդեա. ամէն:
ԻԶ. Աղօթք պահպանութեան – Հայր Սուրբ, սրբեա՛յ զիս, Որդիդ Սուրբ, պահեա՛ զիս... դի՛ր զիս ընդ
հրեշտակս քո, յամենայն չարէ պահեա՛ զծառայս քո:
ԻԷ. Աղօթք պահպանութեան – [Տէր] եւ Աստուած իմ Յիսուս, դու ես օգնական իմ եւ ի ձեռս քո եմ
յամենայն ժամ... զի դու, Տէր, կարօղ ես յամենայնի եւ քեզ փառք յաւիտեանս. ամէն։
ԻԸ. Աղօթք սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչի – Աղաչեմ զքեզ Քրիստոս՝ փրկիչ աշխարհի... զի դու
միայն ես տուօղ կենաց իմոց, եւ քեզ ընդ Հօր Հոգւովն Սրբով փառք այժմ, յաւիտեանս. ամէն:
ԻԹ. Մաղթանք առ սուրբ Լուսաւորիչն մեր – Լուսաւորիչ, հայր պարծանաց, ընկալ զբանս զայս
մաղթանաց... ԳՃ. եւ ԺԸ. (318) հայրապետացն եւ ուղղաբար եպիսկոպոսաց աղօթիւքն պահեա՛, Տէր
Աստուած, զծառայս քո. ամէն:
16. Շեփորահար հրեշտակ
Լ. Աղօթք պահպանութեան – Սուրբ հրեշտակք եւ հրեշտակապետք, որք Աստուծոյ էք սպասաւորք,
բարեխօս լերուք վասն անձանց մերոց եւ օգնական, պահապան ծառայիս Աստուծոյ. ամէն:

ԼԱ. Սրբոյ Աւետարանս ըստ Յօհաննու (Զ. 1-14). Տէրն մեր Յիսուս Քրիստոս – Յետ այսորիկ
գնաց Յիսուս յայնկոյս ծովուն Գալիլեացւոց Տիբերեայ... որ գալոց է յաշխարհ: Փառք քեզ, Տէր
Աստուած մեր, օգնական եւ պահապան եղիցի ծառայիս Աստուծոյ, յամենայն չարեաց պահեսցէ. ամէն:
ԼԲ. Աղօթք վասն զաւակ ծնելոյ – Նայեա՛ յաղաչանս ծառայիս քո եւ աղախնոյն... զի գիտէին զնա,
թէ Քրիստոսն է: Փառք քեզ, Տէր Աստուած մեր:
ԼԳ. Աղերս վասն զաւակ ծնանելոյ – Աստուած բոլորից, անճառ մեծութիւն, հզօր զօրութիւն...
Զաքարիաս ընդ Եզեկիէլի, եւ ամենայն սրբոց դասի, պահապան ծառայիս լիցի Աստուծոյ. ամէն:
17. Գաբրիէլ հրեշտակապետն առնէ զհոգին հանգուցեալի
ԼԴ. Աղօթք հրեշտակաց պահպանութեան – Գաբրիէլ, Միքայէլ, Ռաբայէլ, Դակուէլ... ի վերայ
ամենայն ցեղ սրի, որ չորանայ եւ արդարանայ ի դիմաց ծառայիս Աստուծոյ, օգնական եւ պահապան
եղիցի. ամէն:
ԼԵ. Այս են անուանք հրեշտակաց – Սարիէլ, Սարակմիէլ, Գուրիէլ, Գանձիէլ... Տածիէլ, ուր այս
անունքս յիշեն, անդ ոչ մերձենամք ծառայիս Աստուծոյ:
18. Սերովբէ
ԼԶ. Աղօթք գլխացաւի եւ աչաց ցաւի – Գայր գետն Յորդանան եւ բերէր ծառ մի գեղեցիկ եւ
պատուական... լոյս տուր, Տէ՛ր, աչաց իմոց, զի մի երբէք ննջեցից ի մահ:
ԼԷ. Աղօթք չար նազարի եւ չար լեզուի, զոր Տէր Աստուած պահեսցէ. ամէն – Հրանիւթ, Հրափաէլ,
Հրատն... եւ չար զգայարանն պատառի, խաւար դառնայ ծառայիս Աստուծոյ, օգնական եւ պահապան
եղիցի. ամէն:
ԼԸ. Աղ[օ]թք վասն ճանապարհորդաց – Կեն[ա]նուէլ եւ Կենդանամաէլ, որ էք սպասաւորք
Աստուծոյ... եւ ի բորի վաճառս եւ ի շահաւոր արարէք ամենայն անուամբ Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն
Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
ԼԹ. Նորին աղօթք վասն ճանապարհի – Առաջնորդ կենաց, ճանապարհ ճշմարտութեան... զի դու ես
ճանապարհ եւ ճշմարտութիւն եւ կեանք մեր եւ քեզ փառք եւ երկրպագութիւն այժմ եւ միշտ եւ՛՛:
Խ. Աղօթք չար նազարի եւ լեզուի – Տէր Աստուած մարդասէր, մարդասիրի Հօր Որդի... եւ արա առ
իս նշան բարութեան:
19. Զոհաբերումն Իսահակա
ԽԱ. [Աղօթք սուրբ հօրն Աբրահամու եւ սուրբ նշանացն Քրիստոսի՝ Աստուծոյ մերոյ (Մաշտոցյան
Մատենադարան Հմյլ 35, Է.)] - Եւ էառ Աբրահամ զորդին իւր՝ զՍահակ, եւ տարաւ ի զենելիս իւր... եւ
ի հանդերձումն երկնից արքայութեանն պարգեւեսցէ. ամէն։
- Բարեխօսութեամբ եւ աստուածային սուրբ նշանացն Քրիստոսի՝ Աստուծոյ մերոյ... եւ այլ
ամենայն սուրբ նշանացն, որք ընդհանուր տիեզերս իցէն, սոցին սուրբ եւ արժանաւոր աղօթիւք
ողորմեա՛, Քրիստոս Աստուած, ծառայիս Աստուծոյ, օգնական եւ պահապան եղիցի յամենայն ժամ.
ամէն։
Ծնթ. Բնագրի սկիզբը ձախից աջ եւ աջից ձախ թէք-խաչուող տողերով։ Տողերի հատումից
առաջացած շեղանկիւններում քառաթերթ խաչաձև ծաղիկներ։
20. Գրիգոր Նարեկացի
ԽԲ. Վերստին յաւելուած կրկին հեծութեան նորին հսկողի առ նոյն աղերս մաղթանաց (Բան Գ.)
բանի ի խորոց սրտից խօսք ընդ Աստուծոյ – Տէ՛ր իմ, Տէ՛ր, տուիչ պարգեւաց... վհատեալ սրտից, եւ
ընդունիս փառս յամենեցունց. ամէն:
ԽԳ. Վերստին յաւելուած նորին հսկողի առ նոյն աղերս մաղթանաց բանի (Բան ԺԸ.) ի խորոց
սրտից խօսք ընդ Աստուծոյ – Արդ, ես՝ ծնունդս մեղաց... որ կարդամս առ քեզ ի նեղութեան:

ԽԴ. Վերստին յաւելուած կրկին հեծութեան նորին հսկողի առ նոյն աղերս մաղթանաց (Բան ԻԸ.)
բանի ի խորոց սրտից խօսք ընդ Աստուծոյ – Եւ արդ, զո՞րս յայտնեցից եւ յաղագս ո՞յց նշանակեցից...
եւ միք գրեսցուք՝ երջանիկ գտեալ ընդ սմին:
ԽԵ. Վերստին յաւելուած կրկին հեծութեան նորին հսկողի առ նոյն աղերս մաղթանաց (Բան ԼԲ.)
բանի ի խորոց սրտից խօսք ընդ Աստուծոյ – Եւ արդ, ես՝ յետնեալս ի նախադրութեանց արժանաւորաց...
ի սրբոցն դասուց յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
ԽԶ. Վերստին յաւելուած կրկին հեծութեան նորին հսկողի առ նոյն աղերս մաղթանաց բանի ի
խորոց սրտից խօսք ընդ Աստուծոյ (Բան ԽԳ.) – Բժշկական կրթականութեան ամենափորձ
հնարաւորութեամբ... դու սկիզբն եւ լրումն ամենայնի, եւ ի քէն է ամենայն, եւ քեզ փառք եւ
երկրպագութիւն յաւիտեանս. ամէն:
ԽԷ. Վերստին յաւելուած կրկին հեծութեան նորին հսկողի առ նոյն աղերս մաղթանաց բանի ի
խորոց սրտից խօսք ընդ Աստուծոյ (Բան Ղ.) – Բարեբանեալ Աստուած երկնաւոր, միայն արարիչ, Տէր
ամենակալ... փառաւորալ յանբաւս եւ յաւիտենից յաւիտեանս. ամէն:
ԽԸ. Աղօթք առ դրան սրբոյ եկեղեցւոյ սրբոյ Յօհաննու Ոսկեբերանի - Տաճար Աստուծոյ եւ
բնակարան Սուրբ Հոգւոյն... եւ արա արժանի մտանիլ առաջի սրբոյն սեղանոյդ յերկրպագութեանն:
ԽԹ. Սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյն ընդդիմամարտ դիւաց այս նուագ աղօթից եւ դիւասարսուռ
ջերմնատագնապ ախտաւորութեանց Աստուծով փարատիչ (Բան ԻԸ.) – Արդ, այսքանեաց անբաւից
հրաշից հանդերձիչ, Հայր ամենաստեղծ... զուգակշիռ հաւասարութեան յաւիտեանս. ամէն:
21. Ձիաւոր սուրբ Գէորգը
Ծ. Աղօթք սրբոյն Գեւորգայ զորավարին – Բարեխօսութեամբ սուրբ զօրաւորացն՝ սրբոյն Գեորգայ
զօրաւարին եւ որդւոյ նորա՝ Մարտիրոսին... եւ այլ ամենայն սրբոց բարեխօսութեամբ պահեա՛յ եւ
փրկեա՛ զծառայս Աստուծոյ (անուն տեղը բաց, չլրացուած), օգնական եղիցի եւ պահապան, յամենայն
չարէ պահեսցէ. ամէն:
22. Ձիաւոր սուրբ Սարգիսը եւ որդին՝ Մարտիրոսը
ԾԱ. Աղօթք սրբոյն Սարգսի զօրավարին – Երջանիկ մեծ զօրական եւ Քրիստոսի յաղթօղ վկայն,
գլուխ զօրացն Կոստանդայն... հան զնոսա ի չար կապից, մեծ գերեհան սուրբդ Սարգիս. Հօրն փառք,
Որդւոյն պատիւ եւ Սուրբ Հոգւոյն յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: Ծառայիս Աստուծոյ օգնական եւ
պահապան եղիցի. ամէն:
23. Մատթէոս աւետարանիչ
ԾԲ. Սրբոյն Աւետարանիս ըստ Մատթէոսի (ԺԵ. 21-28). Տէրն մեր Յիսուս Քրիստոս – Եւ ելեալ
անտի Յիսուս գնաց ի կողմանս Տիրոսի եւ Սիդոնի... եւ բժշկեցաւ դուստր նորա ի նմին ժամու:
Պահապան եղիցի ծառայիս Աստուծոյ. ամէն:
24. Մարկոս աւետարանիչ
ԾԳ. Սրբոյ Աւետարանիս ըստ Մարկոսի (Զ. 45-56). Տէրն մեր Յիսուս Քրիստոս - Եւ նոյն
ժամայն ճեպեաց զաշակերտսն մտանել ի նաւ... եւ որք միանգամ մերձեցանն, փրկեցան: Փառք,
օգնական եղիցի ծառայիս Աստուծոյ:
25. Ղուկաս աւետարանիչ
ԾԴ. Սրբոյ Աւետարանս ըստ Ղուկասու (Դ. 31-42). Տէրն մեր Յիսուս Քրիստոս - Եւ էջ ի
Կափառնաում՝ ի քաղաքն գալիլեացւոց... զի գինէին զնա, թէ Քրիստոսն է:
26. Յովհաննէս աւետարանիչ
ԾԵ. Սրբոյ Աւետարանս ըստ Յօհաննու (Ա. 1-14). Տէրն մեր Յիսուս Քրիստոս – Ի սկզբանէ էր
բանն, եւ բանն էր առ Աստուած... լի շնորհօք եւ ճշմարտութեամբ:
27. Սողոմոն սաստէ զիշխանն դիւաց

ԾԶ. Աղօթք կա[պ]անաց դիւաց – Սողոմոն իաստունն ետես զիշխանն դիւաց... հալածեսցէս եւ հեռի
արասցէս ի սահմանաց եւ ի բնակութեանց ծառայիս Աստուծոյ. ամէն:
ԾԷ. Աղօթք թպղայի եւ ալի – Սուրբն Սիովն, սուրբըն Սիսի եւ սուրբն Թ(=Ս)իսիանէ... եւ յոր
տուն, որ ձեր անուանքն յիշեն, անդ ո՛չ մերձենամք ի ծառայն Աստուծոյ (անուն տեղը բաց, չլրացուած),
յանուն Հօր եւ Որդոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։
ԾԸ. Աղօթք վասն վաճառի եւ ամենայն ուղիղ բանի աջողելոյ ի Աստուծոյ եւ յորժամ դատաւորաց
եւ պարոնի դիմաց կանքնի, խօսքն կտրուկ եղիցի ծառայիս Աստուծոյ – Յայնժամ բացան երկինք, եւ
ելին հրեշտակք եւ ունէին բանալիք ԿԶ. (66)... քան զարեգակն պայծառ, քան զլուսին ի լրումն, փառօք
եւ պատուօք ի դէմ ծառայիս Աստուծոյ:
ԾԹ. [Ա]ղօթք վասն թպղայի եւ ալի, որ ոչ մերձենայ ի ծառայս Աստուծոյ – Տէր Յիսուս Քրիստոս,
ամենազօր ողորմած, լե՛ր պարիսպ եւ աշտարակ... չար հնար, որոգայթք հերքեալ հալածեսցին ի դիմաց
ծառայիս Աստուծոյ. ամէն:
Կ. [Աղաւթք ամենասուրբ Երրորդութեան (Մաշտոցյան Մատենադարան Հմյլ 44, ԺԴ.)] – Աստուած
անսկիզբըն, Աստուած անեղ... Տէր իմ եւ Աստուած՝ Յիսուս Քրիստոս, սուրբ Երրորդութիւն՝ Հօր եւ
Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ: Եղիցի պահապան եւ օգնական ծառայ Յարութիւնին եւ եղբօր նորին՝
Պետրոսին. ամէն:
Ծնթ. Բնագիրը ձախից աջ եւ աջից ձախ թէք-խաչուող տողերով։ Տողերի հատումից առաջացած
շեղանկիւններում ծաղիկներ։
28. Կիպրիանոս հայրապետ
ԿԱ. Աղօթք Կիպրիանոսի հայրապետին – Ես՝ Կիպրիանոս, ծառայ Անտիոք քաղաքէ, ազգաւ
հելլենացի, առն հեթանոսի որդի... չարն ի բաց միշտ հալածի, կապք եւ աղանդըք լուծանին ի ծառայէս
Աստուծոյ. ամէն:
ԿԲ. Աղօթք զօրաւոր առ երկնային զօրսն – Անեղ, անմահ արարչին սպասաւորք անմարմինք...
զգործս ձեռաց քոց մի՛ անտէս առնէր: Օգնական եւ պահապան լերուք ծառայիս Աստուծոյ. ամէն:
ԿԳ. Աղօթք առ սուրբ զինուորսն Քրիստոսի – Բարեխօսութեամբ սուրբ զօրավարացն՝ սրբոյն
Սարգսի զօրաւարին, Գէորգայ զորավարին... եւ այլ ամենայն սրբոց բարեխօսութեամբն պահեա՛
զծառայս քո. ամէն:
ԿԴ. Հրաշագործութիւն Քրիստոսի, զոր արար – Եւ Քրիստոս բժշկեաց ի ժողովրդենէն բազում
հիւանդս... եւ յամենայն ցեղ ցաւոց ազատեսցէ եւ օգնական եւ պահապան լիցի ծառայիս Աստուծոյ.
ամէն:
ԿԵ. Աղօթք ի յԱռաքէլ վարդապետէ ասացեալ – Տէր եւ փրկիչ Յիսուս Աստուած, հզօր ճարագայթ
եւ լոյս փառաց... անճառ լուսով քո զարդարեա՛, Յարութիւնին եւ Պետրոսին եւ զիւրեանց ծնօղսն
զերկնից արքայութիւնն պարգեւեա՛. ամէն:
29. Խաչափայտն Քրիստոսի
ԿԶ. Մաղթանք առ կենսատու խաչն – Սուրբ խաչն մեզ նշան յաղթութեան եւ դիւացն խորտակիչ...
ընդդէմ ծառայիս Աստուծոյ Յարութիւնին. ամէն... Տէր մեր եւ փրկիչ՝ Յիսուս Քրիստոս, կեցո՛ եւ
ողորմեա՛:
ԿԷ. Աղօթք – Փարատեա՛ զցաւս եւ բժշկեա՛ զհիւանդութիւնս ի ժողովրդենէ քումմէ... ողորմեա՛ ինձ
եւ լուր աղօթից իմոց: Տէր Աստուած, լեր պահապան ծառայիդ:
30. <<Սուրբ Յակոբ>>
ԿԸ. [Աղօթք] – Սուրբ ես, Տէր, եւ ի սուրբս հանգուցեալ... բժշկեա՛ զանձն իմ, ես մեղայ քեզ. Տէր
ողորմեա՛, Տէր ողորմեա՛, Տէր ողորմեա՛:

ԿԹ. Աղօթք սրբոյն Բարսղի հայրապետի վասն դիւահարաց – Աստուած աստուածոց եւ Տէր
տէրանց, արարիչ ան[ն]իւթական զօրաց... եւ գովեսցէ եւ փառաւորեսցէ ամենասուրբ անուն Հօր եւ
Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ:
Հ. Աղօթք յորժամ յորոգայթ անկանի ոք, ասացեալ է սրբոյն Գրիգորի մերոյ Լուսաւորչին [Օ]րհնեալ է մարդասիրութիւն քո, Տէր իմ եւ փրկիչ... սրբոցն, որք հաճոյ եղեն քեզ, Յիսուս Քրիստոս,
Տէրդ մեր, եւ քեզ ընդ Հօր, Հոգւոյն (=Որդւոյն) եւ Սուրբ Հւգւոյդ փառք յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
31. Դաւիթ մարգարէ՝ քնարահար
Մանրանկարի վերեւում. «Ձեռք իմ արարին զՍաղմոսարան, եւ մատունք իմ կամեցին զգործ ի
օրհնութեան», իսկ ներքեւում. «Դաւիթ մարգարէ՝ թագաւոր արդար՝ սաղմոսիւք երգէ Սուրբ զՈգւոյն
քնար» մակագրությունները:
ՀԱ. [Աղօթք] – Յիշեա՛, Տէ՛ր, զԴաւիթ եւ զամենայն հեզութիւն նորա... որք յարուցեալք են ի վերայ
իմ, ապրեցո՛ զիս:
ՀԲ. Աղօթք երեկոյի – Խոնարեցո՛, Տէ՛ր, զունկն քո եւ լո՛ւր ինձ... եւ քեզ սպասեն արդարք մինչեւ
հատուսցես:
ՀԳ. Աղօթք ապաշխարութեան Մանասէի թագաւորի – Տէր ամենակալ, Աստուած Աբրահամու,
Իսահակայ, Յակոբայ...
32. Սուրբ Երրորդութիւն
Ծնթ. Տպագիր, գունաւորուած:
... գովեսցուք եւ փառաւորեսցուք զամենասուրբ Երրորդութեանդ՝ զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ
Հոգիդ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉԻ
Ներել մաղթեմ աղերս արկեալ,
Որ ինչ ի սմա վրիպակեալ,
Ոչ գիտելոցն եւ ոչ տեսեալ
Կամ ըստ ձայնիցն այնպէս գրեալ,
Եւ որ ոք ընթերձցի կամ առնուցու զայս Հէմայիլս, յիշեսցէ եւ զգորղն՝ զՊրուսացի անարժան
Յարութիւնն, որդի Վանքիեան Յակոբայ, եւ զանարժան Պետրոս՝ զեղբայր նորին, եւ ձեզ յիշողացդ
առատն ի բարիս, Աստուածն համայնից առհասարակ ողորմեսցի. ամէն:
Աստուած վայելում տացէ,
Այս Հէմայիլս, որ գրված է,
Հարք եւ եղբարք, որ սա առցէ,
Խաղաղութեամբ վայելեսցէ,
Ոչ չար իւրն պատահեսցէ,
Խորհուրդ բարին կատարեսցէ,
Ի խորին ծերութիւն հասցէ,
Հայր մեղայիւ զմեզ յիշեսցէ
Եւ յետ աստեացս, որ նա ելցէ
Արքայութիւն ժառանգեսցէ։
Գրեցաւ Հէմայիլս ի թուին Հայոց ըստ <ըստ> Տօմարի մերում ՌՅԺԵ. (1866) նաւասարդի Ի.
(20) եւ ի թուին Քրիստոսի 1865 սեպտեմբերի 5 եւ ի թուին տաճկաց ١٢٨٢ (1282) րէպիլ ախըր ٢٧
(27):

