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                                                   Ա 

 

Ա - Ա. Համբերողացն նախատիպ մեծն Յովբ ասէր երբեմն յիւրում բանսն - 1. Է և 

եռանգիւնի, ի միակէն առ չորսն վերանալով. ա,բ գ,դ - 23. ա. Եպիսկոպոս կամ 

քահանայ...յարբեցութեան գտեալ` մի’ իշխեսցէ պաշտել զկարգն - 24.  

ԱԲՐԱՀԱՄ- կերակրեցաւ առ Աբրահամու - 60. Աբրահամ հայր մեր ո՞չ ապաքէն ի 

գործոց արդարացաւ - 61. որպէս առ Աբրահամաւն  եկեր, և ընդ Յակոբայ եղև 

կռուակից: - 71. 

ԱԳԱՀԵԼ - ագահէ այնուհետև բազմաց լինել և արարիչ և պաշտօնեայ: - 42.  Իսկ դու 

յոյժ  ագահելով` և ոչ  զմի  ոք անտուստ ի կողմանէ թողլով տենչացար - 64.  

ԱԳԱՀՈՒԹԻՒՆ - ի յոլովից զպայծառագոյնսն ծաղկաքաղ առնելով զշնորհաց, 

լիացուցանել զագահութեանն իւրոյ ինև ջանայր  զուսումնասիրութիւն - 2. մարգարէն 

ասէ, թէ «Ամենայն կուռք հեթանոսաց, դևք են». կամ բարկութեան դևն, կամ 

ագահութեան - 40.  

ԱԳԱՊ - սուրբ Լուսաւորիչն ... հրաման ետ կատարել իւրոց վիճակելոցն. որպէս և 

զաղն օրհնութեն յագապացն  զենմունս խառնել – 25. 

ԱԳԱՐԱԿ - Զոր և հրավիրեալ առաջի կալցուք բարձրագոյն և ամենազօր  բազկին, որ 

կարօղն է խարշել իբրև զփուշս ագարակի  զհեթանոսական բոյսն – 46.  

ԱԳՈՒՑԱՆԵԼ - պատմուճան փառաց և մատանի հրամայէ ագուցանել նմա զառաջինն 

– 86.  

ԱԳՌԱՒ - հալածեցաւ ի մերս տապանէ ագռաւն  մահացան - 100. 

ԱԴԱՄ - «Էարկ, ասէ, աստուած թմբրութիւն ի վերայ Ադամայ` և ննջեաց» - 68.  

Ադամայ ոչ գտաւ օգնական նմա - 68. ցԱդամ և ցԿայէն անգիտաբար հարցանէր: -71. 

Եւ այսպէս երկրորդս Ադամ առաջնոյն գտաւ  նորոգօղ - 74. Եւ ... եղեալն վասն մեր 

մարդ` և անուանեալն երկրորդ Ադամ մեղս ոչ  արար - 77. «Առէք զհոգի սուրբ», 
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զհեռացեալն յԱդամայ ի բնութենէս - 87. որպէս Ադամաւն ամենեքին մեռան - 94. 

յորում ժամու յանցեաւն Ադամն առաջին - 94. իսկ յիններորդ ժամուն կարգեալ 

զաղօթսն, այս վասն անդարձ խոստովանութեանն մեղանացն Ադամայ - 95. զԱդամ  

եհան ի դժոխոց: - 95. տեսանեմք յերրորդ ժամու զշնորհս Հոգւոյն սրբոյ հեղեալ 

յառաքեալսն, զհեռացեալն յԱդամայ ի բնութենէս - 97. ուրանօր Ադամ բնակէր 

հրճուալից ուրախութեամբն - 97. զառ ի փայտէն բառնայր զպատուհասն մեղացն 

Ադամայ - 98. իսկ երկրորդ Ադամս յերկնից գոլով, բարձր բարբառով ի վերայ խաչին 

աւանդեալ զոգին յինն ժամուն - 99. Այս է որ եկն ի խնդիր ոչխարին զկորուսելոյն ի 

հօտէն իւրմէ, թէ «ՈՒ՞ր ես Ադամ» - 99. և ընդ իւր յուսով յարոյց զսկզբանէ զմեռեալսն` 

որ յԱդամայ մինչև ի գալուստն երկրորդ - 101. և ընկէց զԱդամ: - 103. 

ԱԶԱՏ - ազատ յամենեցունց յայսցանէ տրտմագին և տաժանաւոր իրաց`  

զուրախացուցանողն զմեզ հավատամք գոլ զերկիր: - 14. 

ԱԶԱՏԵԼ- «Օրհնեցէ՛ք ամենայն գործք տեառն զտէր»: Որպէս թէ ազատացեալք  մեք ի 

ծառայութենէ  մեղացն զղջմանն հրով - 19. որ ազատէն զամենեսեան: - 19. զոր 

պատուական արեամբն իւրով փրկեալս ազատեաց - 23. «Օրէնք հոգւոյն կենաց 

ազատեցին զիս յօրինաց մեղացն և  մահու» - 69. զիա՞րդ եղև փոյթ արարչին ... արեամբ 

խաչին իւրոյ ազատել զմեզ միանգամայն ի մեղաց և յապականութենէ - 76. Քանզի  

աւելորդ և վայրապար վարկանէր` յորոց ազատելն զմեզ խորհեցեալ` զնոյնս ինքեան 

մատուցանել - 78. Քանզի յաստուածային խաղաղութիւն ժամանեալ մարդկային 

բնութիւն, խորհիւր ազատել ի չարին վրդովմանց սուրբ եկեղեցի - 82. և այսպիսի 

մարդասիրութեամբ ազատեալք մանգունք եկեղեցւոյ ի մեղաց ծառայութենէ - 87. Եւ 

այսպէս ազատեալք ի նախամօրէն անիծից մանգունք եկեղեցւոյ - 87. ի գերեզման ասի 

իջեալ  տէրն արարածոց, և ... զապականութիւն մեզ շնորհելով, ազատեալ ի դժոխոց և 

ի գերութենէ սատանայի – 88. 

ԱԶԱՏՈՒԹԻՒՆ- պինդ պահիցեմք զազատոիթիւն - 18. Որպէս թէ ազատացեալք մեք ի 

ծառայութենէ մեղացն զղջմանն հրով, ազատութեանն մերում հաղորդք լինելով - 19. Եւ 

զայս գտեալ մեր ազատութիւն ի տեառնէն - 75. իսկ Ողորմեա սաղմսն ունի 

զնախամօրն  ազատութիւնն սրբոյ աստուածածնի ծննդեամբն - 86.  Իսկ Մեծացուսցէն 
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և Ողորմեացն սաղմոսն ունի զնախամօրն ազատութիւն սրբոյ Աստուածածնին  

ծննդեամբն - 86-87.  

ԱԶԳ - Արժան է ... ոչ խոնարհել յայլ ազգաց քրիստոնէից յաւանդութիւնս: - 25. սուրբ 

Լուսաւորչին ... հրաման ետ ... ազգաւ սեպհականել զեկեղեցւոյ շնորհ - 25. այսպէս 

վայելէ քրիստոսասիրաց, որ նորին լեզուոյ և ազգի են - 28. ահա գտաւ որոգայթ իբրև 

զվարմ հաւորսաց ձգեալ ի մէջ ժողովրդեան ազգի իւրոյ - 34.  Եւ որպէս ինչ գորտոցդ 

առնեն ազգ, զանդամս մարմնոց իւրեանց ի լիճսն սուզանելով - 38. Ոչ ինչ պակաս և առ 

Սողոմոնիւ գեղեցկակերտեալք ի տեղիս տեղիս տաճարք, այլ յիսրայեղեանն ազգ յառ 

ի նմանէ շինեալն եւեթ ժողովեալք ամենայն ուստեք - 45. զայլս ի կենդանեացն 

զուգակենակցաբար  ըստ ազգի տեսանելով վայելչացեալս, յաղագս նորին տրտմէր - 

68. որ այսպիսի սքանչելեօք բարձրացոյց զագս մարդկան - 89. արձակեաց զտիեզերս. 

ի բանդէ, և ի տանէ կապանաց զազգս մարդկան - 99. «Թագաւորեսցէ տէր յաւիտեան 

աստուած քո Սիովն, ազգէ մինչև յազգս»  - 103.  

ԱԶԳԱԿԱՆ - զիս աստուածային Հոգին վերակարգեաց յաթոռ սրբոյն Գրիգորի ... 

Յովհաննէս նուաստագոյն յիմաստասիրականաց խմբից, և ի բոլորից մեկին մնացեալ 

ըստ մարմնոյ յազգականաց : - 115.      

ԱԶԳԱԿԻՑ - մարմնաւոր տեսլեամբ ի սկզբանն ի վերայ ազգակցին իւրոյ իջեալ 

հանգչիւր – 43.        

ԱԶԳԱԿՑԱՊԷՍ - պարտ է ... զպիտանի և զընտրեալ անօթ լնուլ պատուական գանձու, 

վըկայք լինելով յարմարութեան միմեանց հանգիտաբար և ազգակցապէս: - 3.      

ԱԶԳԱԿՑՈՒԹԻՒՆ - Իսկ փառք ի բարձունսն զապառնեաց և զհանդերձելոցն 

օրհնութեանցն բերէր զնմանութիւն, և զազգակցութիւն մարդկան ընդ վերնոց 

բնութեանցն - 87.                                                                                                                                                                                                                                

ԱԶԳԷ ՄԻՆՉև ՅԱԶԳՍ - տե՛ս ԱԶԳ – 103. 

ԱԶԳԻ ԱԶԳԻ - Այսպէս ազգի ազգի խաբկանաց բանիւք զանձինս ծածկեն - 38. 

համարձակեալ պատմեաց զնեղչացն դաւաճանութիւնն, և զազգի ազգի 

ալեկոծութիւնն – 82. 
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ԱԶԴԱՐԱՐԵԼ - ըստ որում համաձայնեալ Եսայեայ ազդարարող բարբառովն լնու 

անուշահոտ գիտութեամբն զտիեզերս – 105. 

ԱԶԴԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ - Ազդարարութիւն ժամահարին զգաբրիելեան փողոյն ունի 

զօրինակ – 109. 

ԱԶԴԵԼ - այլ միայն յորոց էինն` ազդեալ նշանակէին - 58. յայտ է` թէ հաւաստապէս 

բնականացն թոյլ տուեալ` զանցնիւրսն իրողութիւնս առ իւրն անապականապէս 

ազդել մարմին և հոգի ինքնիշխանական կամօք - 73. իսկ ալելուն նշանակեաց 

պատրաստ գտանել առ ի վերուստ ազդեցեալն ձայնին ահարկու և հիացուցանող 

անշարժ գիտել ընդ արևելս - 105.   

ԱԶԴԵՑՈՒԹԻՒՆ - Ընդ նմին թաղեալք մկրտութեամբն ի մահ, և ընդ նմին յարուցեալք 

ի թաղմանէ մեղացն` աստուծոյ ազդեցութեամբն – 86. 

ԱԶԴՈՒՄՆ - և գրեթէ յազդմանէ Հոգւոյն` զլինելոցս նախատեսեալ, զառ ի յոքունցն 

հաւաքեալ պատրաստէր լինել բազմաց պիտոյից նիւթ - 2. հրեշտակային իմն գոգցես 

թէ ազդմամբ` ի թառամեցուցանօղ քնոյն ընդոստուցեալք ... նուագեմք  զօրհնութիւն - 

19. Զի զոր լեզուով ազդմամբ` լսելեաց մատուցանէ զբանն, զնոյն սա տարրաբար 

տեսանելեաց առաջի դնէ: - 21. զյառաջագիտութեանն ոչ ըստ բնութեան ի նմա ասեմ 

գոլ նախատեսութիւն, այլ յաստուածային հոգւոյն ազդմանէ – 68. 

ԱԶՆ - «Կե’ր մանր զմատեանդ զայդ» պատգամատարդ հրաւիրեալ լինել իսրայելեան 

ազին: - 2. արժան իսկ է զառաւելազանցս զայս չար մարդկայինս ազին` յոլովագունիւք 

հրապարակել բանիւք  – 76.    

ԱԶՆՈՒԱԿԱՆԱԳՈՅՆ- ի մտանել ազնուականագոյն յուսոյն ` որով մերձենամք առ 

աստուած – 99. 

ԱԹԱՆԱՍ - Որպէս և մեծն Աթանաս ասէ - 56. Եւ զայս լուսաւորագոյնս մեծն Աթանաս 

ասէ Աղեքսանդրի – 74. 

ԱԹՈՌ - Յառաջին կենցաղն իւր և ի գալն յաթոռ հայրապետութեան - 1. զոր Եսայեասն 

ետես նստեալ յաթոռ փառացն-90. յորոյ վերայ զաստուածորդին հոգւոյ ակամբ 
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տեսանեմք նստեալ, իբրու ի վերայ աթոռոյ բարձու և վերացելո - 105. Ուրանոր և զիս 

աստուածային Հոգին վերակարգեաց յաթոռ սրբոյն Գրիգորի և կաթուղիկոսութիւն 

աշխարհիս Հայոց – 115. 

ԱԼԵԼՈՒ - Իսկ ալելուն նշանակեաց պատրաստ գտանել առ ի վերուստ ազդեցեալն 

ձայնին ահարկու  և  հիացուցանող անշարժ գիտել ընդ արևելս – 105. 

ԱԼԵԿՈԾՈՒԹԻՒՆ - պատմեաց զնեղչացն դաւաճանութիւնն, և զազգի ազգի 

ալեկոծութիւնն – 82. 

ԱԼԵՒՐ - Տղայոցն արեամբ զանգեալ ալեւր, զանօրէնն ժուայթելով զօրէնս, անդր ևս 

քան զխոզի գտանին զանզգայ ծննդակերութիւն: - 38. 

ԱԽՄԱՐ - ահա գտաւ որոգայթ ... ըմբռնել զախմարս և զպարզամիտս ի մարդկանէ - 

34. 

ԱԽՈՐԺԵԼ - ախորժեսդ հեթանոսաբար առ ի մէնջ մեկուսանալ  - 60. ախորժեաց 

բնութիւնն զիւրն կատարել: - 70. 

ԱԽՈՐԺԵԼԻ - Զի որոց ի կամակորութենէ ախորժելի եղև բանսարկուին գալ ի 

բարեկամութիւն – 34. 

ԱԽՏ - և սոքա զհեղգութեանն մեծարելով զախտ, ոչ տան թոյղ ամուսնացելոցն 

զհանդերձեալ կենացն օրինակել յանձինս զխորհուրդ - 10. Եւ իբրև զբուժիչ ախտից 

հոգւոյ և մարմնոյ` ամենեքեան անդուստ վայելեալք, ցնծալից լինէին: - 12. 

զմարմնականն ի ծոցս մեր հատուցանէ տանջանս ... և կիզանող ախտիցն մատնեալ 

բաբեղոնական աներևոյթ գոռոզին: - 18. և նոքօք մատակարարէ ի մարդիկ 

զպահպանութիւնս և զշնորհս բժշկութեան ախտից հոգւոց և մարմնոց: - 32. 

զայնպիսիսն հրամայեմք ամենևին հատանել և արտաքս ընկենուլ իբրև  զժանտ ախտ 

յանդամոց եկեղեցւոյ Քրիստոսի: - 33. որ և քերովբէիցն է սարսափելի և պատկառելի, 

զբուժիչն հոգեկանաց մերոց և մարմնականաց ախտից - 35. որք անչափաբար 

գիջական ախտիցն հոգ տարան - 35. նոցա ձեռագործքն յախտէ իմեքէ սկիզբն 

ընկալեալ` դրօշեցան ... և իւրաքանչիւրոցն ախտից դևն ի ներքս ընթացեալ, 

բնակարան իւր զկռոցն առնէր զմեհեանս – 40. և ի նոցանէ ամենաչար դևքն ըստ 
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իւրաքանչիւր ախտիցն վերակացութեան զպաշտելութիւնս պահանջեն: - 40.  և 

կերպարանին այլայլեալ տգեղանայր ձև,  զբազում ախտից և ցանկութեանց յինքեանս 

երևեցուցանելով շաղախմունս: - 42. որդի թագաւորազնւոյն յետ եօթներորդ  ժամու 

աւուրն ապաքինէր յախտէն - 84.  որ բժշկեաց զախտս հոգւոց և մարմնոց:  - 98.  

ԱԽՏԱԲՈՅԺ - իբրև զախտաբոյժս և զցաւահալածս մեծարեալ զնոսա աստուածս 

անուանեցին – 36. 

ԱԽՏԱԺԵՏ - այլ և ախտաժետացն ի վերայ բերէ զբժշկութեանն դեղս:  - 41. 

ԱԽՏԱՆԱԼ - Եւ զի մի՛ թուեցայց այսգունիւ բերեալ ցանկութեամբ` զՊեղիայ 

զթետտաղացւոց գոռոզին ախտանալ ... դարձցուք և զկարելւոյն բուռն հարցուք` ի բաց 

դնելով զանհնարիցն մտածութիւն: - 3. 

ԱԽՏԱՍՊԱՆ - իսկ ի տրտմականսն` ծանրաբեռնութեանն ի ներքոյ դնանիլ տկար 

բնութեանս. մարմնասպան լինելով յաւէտ քան թէ ախտասպան – 15. 

ԱԾԱՆԵԼ- որ փոխանորդենն նոսա հակակայքն` նոյնաձևապէս իմն երբեմն առ 

կեանս, և երբեմն առ մահ պարաբերելով ածանին – 69. 

ԱԾԱՆՑՈՑԵԼ - և ամենայնքս ի նմանէ ածանցոցեալք` զնա ունին միայն  իւրեանց 

բնութիւն: -  65. 

ԱԾԵԼ - Եւ որ ծանրագոյնն է քան զայսոսիկ, անարգանս ածելով ի վերայ խորհրդոյ 

իրին: - 10. զերկեակսն ի պոռնկութենէ և ոչ յամուսնութենէ ածելով առ 

զուգաւորութիւնն: - 11. սակաւ ինչ ի բազմաց նշանակելով, յոլովիցն ի գիտութիւն ածել 

կամեցեալ: - 23. որ առ մահն զմեզ ածէ - 23. շարաբարձումն անուանն և բանի 

վերաձգեալ ածցիս - 57.  և զլեզու քո ածես զերկրաւ- 65. և ոչ եթէ բռնազբօսութեամբ 

զփրկչականն զիւրեամբք ածել կարէին զմարմինն - 72. Եւ յետ այսորիկ ի ստորին 

զբանն ածէ յասելն, եթէ - 87. ամէն ասեմ ձեզ` զի ածեալ բազմեցուսցէ, և գօտի ածեալ 

պաշտեսցէ զնոսա»: - 102. Ապա զմտաւ ածեալ ... փրկանաւորեաց զմեզ արեամբ 

միածնին իւրոյ - 21. Զմտա՛ւ ած, յորքանեաց չարաչար հայհոյութեանց պտոյտս 

ընկղմիս - 55. Ոչ ինչ է վատթարագոյն թերևս և զնայն զմտաւ ածել, զի փորձէ զմեր 

հնազանդութիւնն - 75. Եւ ապա զմտաւ ածեալ` եթէ ոչ իւրով զօրութեամբ կարէ 
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զորոգայթն զայն մերժել յիւրմէ - 95. զարդարոցն ընդ միտ ածցես զյապաղումն - 22. ոչ 

յերկուանամ` նմին ինքեան բազմեցելոյն ի նոսա Քրիստոսի զերկրպագութիւնն 

մատուցանել, ոչ հայելով յերևելին առաւել` քան թէ զանտեսանելին ի նմա գանձեալ 

ընդ միտ ածելով - 42. Այլ և ըստ մեզ, եթէ ոչ յոյժ գայթագղեսցիս բանիւս, 

զապականութեանն ընդ միտ ածելով տեսակս - 73.  Իսկ մեզ ... տեսանել արժանի է, և  ի 

բարեկարգութիւն ածել - 8. և ի հմտութիւն ածեալ նոցուն ստուերագիր 

առասպելապատում մատենիցն զհամբակացն իւրեանց  խմբաւորութիւն: - 34. զսոյն և 

ընդունել հայցէ ի նմանէ, ի յանգումն ածելով զերեկորին զկարգեալ սաղմոսսն - 22. 

Զսկիզբն և զվախճան ի ներքս ածելով, զբովանդակ զնորայն նշանակէ մասունս լինել 

արթնութեանն: - 16. և զքնոյն հրաման ի ներքս ածեալ յաւելոյր - 17. ի ներքս ածելով 

լոյս ... իմանալի լուսոյն  ճառագայթիւք  զսրտին խնդրեն լուսաւորել զաչս: - 22. մի 

արդեւք ի կուսէն ասելով` զմերս յիշեցուցեալ ի ներքս ածիցեն բնութիւն: - 49.  

որդեհայրութիւն ի ներքս ածեալ մուծանես - 62. եթէ ոչ աստուածութեամբն միաւորես, 

օտար ապաքէն ի ներքս ածես բնութիւն - 62. փոխանակ այնոցիկ զանվայելչագոյնսն ի 

ներքս ածէ զորպիսութիւնս - 55. զժամանակն և զպատճառն ի նոյն յայս ի ներքս ածեալ 

յաւելաք - 116. Յորմէ ոչ փոփոխեսցի նախահարցն հաստատեալ սահմանք. այս ինքն` 

ոչ տէրունականն աւուր զապաշխարութեանն ի վերայ ածել զնսիր - 15. պարտ է ... 

ծանր պատուհաս ի վերայ  ածել – 33. 

ԱԿԱՄԱՅ - զակամայ սանձիցն բռնադատութիւն դժոխակամութեանն իւրոյ եդեալ` 

գործիցէ քաջ հլութեան ասպարէզ: - 3.  Այլ ակամայ կուրութիւն ցանկայ - 49. 

ԱԿԱՆՋՔ - աստուածայինն շնորհ անդրէն ձգեալ բերէր զիս կապանօք սիրոյ իւրոյ, 

սաստելով յականջս խորհրդոցն իմոց - 2. զուգիւք ներգործել բնաւորեաց 

առաջնորդականն որ ի մեզ միտք. աչօք, ականջօք, ռընգամբք, բերանով և ձեռօք: - 23. 

աղօթք մեր ժամանեսցեն ի յականջս տեառն զօրութեանց - 91. 

ԱԿԿԱՐՈՆԱՑԻ - իբրև զախտաբոյժս և զցաւահալածս մեծարեալ զնոսա  աստուածս 

անուանեցին. որպէս գազացիքն և ակկարոնացիքն զտզրուկս և զճանճս և զմժիխս: - 36. 

ԱԿՆ - զուգիւք ներգործել բնաւորեաց առաջնրդականն որ ի մեզ միտք. աչօք, 

ականջօք, ռընգամբք , բերանով և ձեռօք: - 23.  Լոյս տուր սէր աչաց իմոց: - 28.  են 
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ոմանք ի նոցանէ որք զաչացն զհետ երթեալ խաբեցան - 35. ոչ խորհրդոյ ակամբ հայել 

գիտասջիք յաւետարանական ձայնն - 50.  խաւարազգած ոք ի ներքս յառեալ նայիցի 

հոգւոյն ակամբ - 61. զոր յառաջ տեսեալ մարգարէական ակամբ երանելւոյն Դանիելի 

... ընդ արևելս ընդդէմ Երուսաղէմի աղօթէր - 97. այլում ումեք ակն դնելով 

կենցաղական տարփանց աստուածային շնորհ անդրէն ձգեալ բերէր զիս կապանօք 

սիրոյ իւրոյ - 2. յերեկորեայ շաբաթուն մինչև ի լուսանալ միաշաբաթուն սպասել և ակն 

ունել արժան է - 16.  «Եղիցին, ասէ, գօտիք ձեր պընդեալք ընդ մէջ և ճրագունք 

լուցեալք. և դուք նմանեալք մարդկան` որ ակն ունիցին տեառն իւրեանց, թէ ե՞րբ 

դառնայցէ ի հարսանեաց...» - 17. Արժան է գիշերապաշտօն առնել յայգ կիւրակէ  ... և 

ակն ունել ամենայն զուարթութեամբ և փութով տեռնագալուստ փողոյն - 27.  

սթափեալ ի ժամուն յայնմիկ աղօթեն, ակն ունելով միւսանգամ նորոգմանն` 

յարութեանն մեռելոց - 92. բազումք վարին ի ներկայումս, ակն ունելով առաքելական 

խոստմանցն - 92.  որոյ յուսոյ սպասեալ ակն ունէին հասանել անսպառ բարութեանցն: 

- 96. որ ակն ունէին մխիթարութեանն Երուսաղեմի` օրինադիրք և հայրապետքն և 

մարգարէք: - 100.  Արդ պատշաճ է ամենայն քրիստոնէից ... ակն ունել հանդերձեալ 

գալստեանն: - 102. «Դուք նմանողք մարդկան, որ ակն ունիցին տեառն իւրեանց - 102. 

ուստի և ակն ունիմք զօգնութիւն ընդունել յարարողէն յերկնի և յերկրի – 113. 

ԱԿՆԱԿԱՌՈՅՑ - Սրովբեքն ակնակառոյց եկեղեցւոյ մանգանց հիացեալ 

հնչեցուցանէին զօրհներգութեան նուագսն -  90. 

ԱԿՆԱՌՈՒԹԻՒՆ - յորում ոչ կարեն օգնել կաշառացն ակնառութիւնք -  12. 

ԱԿՆԱՐԿԵԼ - սակայն առ մի և նոյն առեալ իրակութիւն զնոյն երկոքին ակնարկեսցեն: 

- 64. յայնժամ ակնարկէր  մարմնոյն իւրոյ յառաջ ունել զբնականսն - 72. 

ԱԿՆԱՐԿՈՒԹԻՒՆ - զի մի երկուց, ասեն, ակնարկութիւն տայցեմք բնութեանց ի մին 

Քրիստոս. այլ – 49. 

ԱԿՆ ԴՆԵԼ - այլում ումեք ակն դնելով կենցաղական տարփանց, աստուածային շնորհ 

անդրէն ձգեալ բերէր զիս կապանօք սիրոյ իւրոյ - 2. 



12 
 

ԱԿՆԿԱԼՈՒԹԻՒՆ - և ամենայնքս մեր ըստ քեզ, ստուեր և երևութիւնք առ ի յոյսն 

ակնկալութիւնք: - 61. 

ԱԿՆ  ՈՒՆԵԼ - յերեկորեայ շաբաթուն մինչև ի լուսանալ միաշաբաթուն սպասել և ակն 

ունել  արժան է - 16. և դուք նմանեալ մարդկան` որ ակն ունիցին տեառն իւրեանց - 17. 

Արժան է գիշերապաշտօն առնել յայգ կիւրակէ ... և ակն ունել  ամենայն 

զուարթութեամբ և փութով  տեռնագալուստ փողոյն - 27.  սթափեալ ի ժամուն յայնմիկ 

աղօթեն, ակն ունելով  միւսանգամ  նորոգմանն` յարութեանն մեռելոց - 92. բազումք 

վարին ի ներկայումս, ակն ունելով առաքելական խոստմանցն - 92.  հանել ի 

հանդերձեալ կեանսն աղօթէ, որոյ յուսոյ սպասեալ արդարոցն` ակն ունէին հասանել 

անսպառ բարութեանցն: - 96. ի հին ժողովուրդն, որ ակն ունէին մխիթարութեանն 

Երուսաղեմի` օրինադիրք և հայրապետքն և մարգարէք: - 100. Արդ պատշաճ է 

ամենայն քրիստոնէից ... ակն ունել հանդերձեալ գալստեանն: - 102.  «Դուք նմանողք 

մարդկան , որ ակն ունիցին  տեառն իւրեանց - 102.  ուստի և ակն ունիմք  զօգնութիւն 

ընդունել յարարողէն  յերկնի և յերկրի - 113.   

ԱՀ  - Արժան է ...  պատարագ մատուցանել  ահիւ և  երկիւղիւ – 25. 

ԱՀԱ  -  ահա գտաւ որոգայթ - 34. ասէր, եթէ «Ահա գառն աստուծոյ, որ բառնայ զմեղս 

աշխարհի» - 91. աւետաւորէ զյայտնութիւն Որդւոյն աստուծոյ ի կուսէն ասելով. «Եթէ 

ահա  կոյս յղասցի և ծնցի որդի - 105. 

ԱՀԱԲԵԿԵԼ - Եւ են դարձեալ, որք  յուժգնութենէ  կենդանեաց կամ  դժնէութենէ 

երկուցեալք և ահաբեկեալք `  ի պաշտօն նոցին դարձան - 35. 

ԱՀԱՐԿՈՒ - Իսկ ալելուն նշանակեաց պատրաստ գտանել առ ի վերուստ ազդեցեալն 

ձայնին ահարկու և  հիացուցանող անշարժ դիտել ընդ արևելս - 105. 

ԱՀԱՐՈՎՆ - զանշունչ գաւազանն Ահարովնի պտղաբերեալ ի խորհուրդ եկեղեցւոյ: - 

81. 

ԱՀԱՒԱԴԻԿ - Ահաւադիկ ես դնեմ ի հիմունս Սիոնի վէմ բազմապատիկ – 7. 



13 
 

ԱՀԱՒԱՍԻԿ - Ահաւասիկ  եմ ես, առաքեա զիս»: - 2.  ահաւասիկ  մեք բանիւ 

առաքելոցն հաւատացեալքս ամենասուրբ Երրորդութեանն, նկատեմք օծեալ իւղովն 

զփրկութեանն գործարանս - 43. յաղագս նորին ահաւասիկ և ատեմք զատելիս  նոցա - 

48. Ահաւասիկ  յայտնի բանիւ երևեցոյց  սուրբ հայրս – 72. 

ԱՀԵԱԿ - «Ճանապարհ զարքունի գնասցես, ասէ « մի’ խոտորեսցիս, մի’ յաջ և մի’ 

յահեակ»: - 14. 

ԱՀԵԿԱԿԱՆ - այլք յահեկականացն զմի մի ինչ ի սատանայական ուսմանցն բարձեալ 

տարան շահս – 64. 

ԱՀԵՂ - Ազդարարութիւն ժամահարին զգաբրիելեան փողոյն ունի զօրինակ « և դիմելն 

ի տեղի աղօթիցն` զհաւաքումն ահեղ  ատենին – 109. 

ԱՂ  - սուրբ Լուսաւորիչն ... հրաման ետ կատարել իւրոց վիճակելոցն.  որպէս և զաղն 

օրհնութեան յագապացն զենմունս խառնել – 25. 

ԱՂԱԳԱՒ - Այսորիկ աղագաւ ընտրեցին ոմանք զայս - 16. նախատել զմեզ  յանդգնին... 

կռապաշտս անուանել ունեան աղագաւ նշանապաշտութեամբ - 35. առ նոսին իսկ, 

զորոց բանս, կատուապաշտութիւնն է մեծարգի եղեալ` կերակուր իւրեանց 

զկերակրոցն ապականիչս առնելոյ աղագաւ: - 36. նորին աղագաւ և հաստատուն է 

յոյսն մեր - 40. Արբեցութեան դիւին աղագաւ ասէ - 41.  և  ցանկայ միշտ բանական 

բնութիւնս  գերագունի և առաջնոյ պատճառին հասանել տեսութեամբ, նորին աղագաւ 

ճառին հասանել տեսութեամբ, նորին աղագաւ ընդ  զգալիսս յածեալ, և ի նոսին 

թակարդեալ, ի նոցանէ և զխնդրելին իւր  յանձն առնու ընտրել: - 42. Այսորիկ աղագաւ 

անպատկառացոյցք սուրբ հարքն երկուց բնութեանց Քրիստոսի աստուածայնոյն և 

մարդկայնոյն լիեալք - 57. և այսր աղագաւ ոչ տուեալ թոյլ ապականութեանն առ իւրն 

մերձենալ մարմին - 76.  աստուածութիւնն մարմնոյդ աղագաւ հեռացաւ ի քէն: - 79.  է՞ր 

աղագաւ քարեղէն և ոչ փայտեղէն հրամայեցաւ կանգնել մեզ սեղան: - 7. է՞ր աղագաւ և 

կցուրդս գեղեցկանուագս մկրտութեանն բանից յօրինեցին երանելիքն մեր 

վարդապետք: - 13. 
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ԱՂԱԽՆԱՆԱԼ - են ... սաղմոսքն թուով վեց: Զերկուսն ապաշխարութեան և աղօթից, 

սակս ողբաձայնեալ հոգեկան մասինն` որ ընդ աղախնացելոցն որ ի մեզ 

դաշնաւորեցաւ  հեշտութեամբ ճաշակելեաց և հոտոտելեաց: - 20. 

ԱՂԱՂԱԿ -   ի նմին ժամու աղաղակաւ  աւանդեաց զոգին փրկիչն աշխարհաց - 95. 

զաղաղակ  բարձեալ ասէր – 91. 

ԱՂԱՂԱԿ ԲԱՌՆԱԼ - զոր տեսեալ Յովհաննու որդւոյ Զաքարիայ, և զաղաղակ 

բարձեալ ասէր, եթէ – 91. 

ԱՂԱՂԱԿԵԼ - Հայր յերկնից աղաղակէր,  թէ « Դա է որդի իմ սիրելի»: - 9.  ի վերայ մեր 

և ի մեզ բերելով գլուխն, մեծագոչ հնչմամբ աղաղակեմք ի յընդհանուր ամենայն 

արարածոցս տեսակս, ասելով - 19. Ես առ քեզ տէր աղաղակեցի: - 29. արտաքուստ ի 

գերեզմանն առ ի նա աղաղակիցեմք ասելով - 30. Նոյնպէս յերկրի առ փայտն 

աղաղակել վարդապետէր - 41. առաւօտին աղաղակեն ողբերգագին  ձայնիւ, եթէ «Լոյս 

տուր, տէր, աչաց իմոց, զի մի’ երբէք ննջեցից ի մահ» - 87.  մանկունք եկեղեցւոյ ... 

աղաղակեն. եթէ ի քէն է տէր, աղբեւր կենաց - 88.  աղաղակեն գոհանալով. եթէ «Ես 

աղաչեմ, տէր, ողորմեա’ ինձ - 88. յորում ժամու ի խաչին աղաղակէր, զելի ելին ասելով 

միածին Որդին աստուծոյ - 88. ուստի լուսաւորեալ մանկանց եկեղեցւոյ. աղաղակեն  

առաւօտին յասելն. եթէ «Ես առ քեզ տէր աղաղակեցի, առաւօտիս աղօթքս իմ 

ժամանեսցեն առ քեզ» - 88. յորմէ փրկեալ մանկանց եկեղեցւոյ, աղաղակեն գոհանալով 

յասելն - 89. յոր ապաւինեալ մանկանց եկեղեցւոյ ի նոցա կարող բարեխօսութիւնն,  

աղաղակեն  ողբերգագին ձայնիւ, եթէ - 89.  և ինքն Էնն  աստուած  մերով բնութեամբս 

ի խաչին աղաղակէր, զեղի եղին ասելով - 99. Քանզի մինչ չև ևս զաւետարանն 

կարդացեալ, դեռ ևս ի թաղման վարկանելով զսէրն, արտաքուստ ի ներքս ի 

գերեզմանն աղաղակելով ողբերգագին  ձայնիւ - 103. 

ԱՂԱՄՈՂԵԼ - ընդէ՞ր  զանգիտես զմարդկայինն ի Քրիստոս դաւանել բնութիւն. և 

աղամողիս ի բանս քո – 56. 

ԱՂԱՆԴ -  և սրտիւք ի չարաչար աղանդաց կործանին խորխորատս: - 13. 
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ԱՂԱՆԴԱՊԵՏԱԿԱՆ - զայն` յոյր ձեռս ոգեսպառ եղեալ սատակի`  

յաղանդապետական կարգեալ պատուի մեծարեն: -  38. 

ԱՂԱՉԱՆՔ - ընկալ բարերար և մարդասեր տէր զամենեցուն մեր աղաչանս,  

զխնդրուածս, զխոստովանութիւնս – 31. 

ԱՂԱՉԵԼ - Իսկ զարեգակն աղաչել կամեցեալ, ասեն. Արևիկ, Լուսիկ - 38. Զի՞նչ ևս 

խնդրես ի նմանէ, յայտնեա’  մեզ աղաչեմք զքեզ, տէր - 79.  աղաչէի զհայր` որպէս 

անարգեալ զոք, զի վերստին առ իս դարձուսցէ զփառսն: - 79.  Վասն որոյ աղաչէ` 

օգնական լինել տկարութեան բնութեանս - 82. «Ես աղաչեմ, տէր, ողորմեա’ ինձ - 88. 

զգոհացողական քարոզն ծաւալեցուցանէ, յաղաչելն ամենակալն աստուած - 89.  և 

աղաչէ  զի յապագայսն անփորձ պահեսցէ զեկեղեցի իւր - 89.  յայսմ ժամու աղօթից 

աղաչեն  զաստուած առաքել զՀոգւոյն օգնականութիւնն, առաջնորդ  լինել յերկիր 

բարի - 97. Եւ ժողովուրդն զքահանայն տէր անուանելով` աղաչէ յիշել յաղօթսն 

պաշտօնեայսն – 114. 

ԱՂԱՒՆԱԲԵՐ - և ընկալաք զսաղարթն ձիթենւոյ աղաւնաբեր  ընդ երեկս աւուրն 

Բանիւն կենաց - 100. 

ԱՂԲԵՒՐ, ԱՂԲԻՒՐ -  ի քէն է տէր, աղբեւր կենաց: - 29, 88.  նա տացէ ձեզ միշտ 

ծարաւաբար մերձենալով  ճաշակել ի հոգեկանս այս աղբիւրէ – 116. 

ԱՂԲԵՒՔ - «Յարուցանէ զաղքատն յերկրէ, և բարձր առնէ զտառապեալն  յաղբեւաց » - 

91. 

ԱՂԲԻՒՐԱՑՈՒՑԱՆԵԼ - զիա՞րդ կարասցես մարդ զնա եղեալ ասել և մեռանել, և 

մահուամբն  զանմահութեան ի մեզ աղբիւրացուցանել շնորհ: - 57. 

ԱՂԵՂՆ  -  «Ետուր երկիւղածաց քոց նշան, զի ապրեսցին յերեսաց աղեղան » - 44. 

ԱՂԵՐՍԵԼ - և աղերսեմք ի բարեխօսութիւն առ այն` որ հաճեցավն բնակիլ յորովայնի 

նորա  - 113. 

ԱՂԵՔՍԱՆԴՐ -  Զսոյն և մեծահանճարն Կիւրեղ աւանդէ Աղեքսանդրի հայրապետ - 

51. և զայս  լուսաւորագոյնս մեծն  Աթանաս ասէ Աղեքսանդրի - 74. 
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ԱՂԷՏ - Ու՞ր տարցուք զառ ի քէն հասեալ  ի մեզ աղէտս - 65. որում անհանդուրժելի  

հասանէին աղէտքն – 85. 

ԱՂԽԵԼ - Յայսմ աւուր բանան ի նախահօրն մերմէ աղխեալ դրունք դրախտին - 13. 

ԱՂԾԱՊԻՂԾ - Եւ վասն զի յաղծապղծից անուն և ի վատթարագործաց կուռքն 

կանգնեալ լինէին, դևն չարասէր և ճշմարտատեաց ի ներքս մտեալ դարանէր – 37. 

ԱՂՃԱՏԱՆՔ - և ասելոյդ քո խորհուրդ ի վաղենտինեայցն և ի  մանիքեցւոցն հայի 

աղճատանս: - 65. 

ԱՂՈՒԱՆՔ - եկին յարեցան կշտամբեալքն Աղուանից պատկերամարտք ոմանք 39. 

ԱՂՋԱՄՈՒՂՋ  -  որ զաղջամղջին  խաւարի արդարև բերէ զօրինակ – 30. 

ԱՂՏԱԽԻՆ -  և զանուանն իւրեանց զաղտախինս  յանդգնեցան կախել զայնցանէ-39. 

ԱՂՔԱՏ - «Խոնարհեցո’ տէր զունկն քո և լո’ւր ինձ, զի աղքատ  և տնանկ եմ ես»: -  31. 

«Յարուցանէ զաղքատն յերկրէ - 91. «Խոնարհեցո’, տէր, զունգն քո և լո’ւր ինձ, զի 

աղքատ և տնանգ եմ ես»: - 95. 

ԱՂՔԱՏՈՒԹԻՒՆ - «Հայեա’ց տէր, ասէ, յաղքատութիւն և ի տնանկութիւն բնութեանս 

նայեցեալ, իբրև ծանրակիր բեռամբ, նախկին մատուցեալ խնդրեաց յաստուծոյ - 95. 

Հայեա’ց  ասէ յաղքատութիւն բնութեանս -  95. 

ԱՂՕԹԵԼ - ոչ ասի յաղօթելն` թէ եդ ծունր - 17. յորս պարտ է  աղօթել և հըսկել - 24.  

Յառաջագոյն պաշտել զԽոնարհեցո ... որպէս թէ կամելով սկիզբն ամենայն վերերգակ 

սաղմոսիցն` յաղօթելոյ առնել - 29.  Վասն այնորիկ սթափեալ ի ժամուն յայնմիկ 

աղօթեն - 92. կարգեալ են ... և որ զկնի սաղմոսն, զտնօրինաբար աղօթել փրկչին - 95. 

Բանդ զկեանս աշխարհի  առակեաց, հանել ի հանդերձեալ կեանսն աղօթէ - 96.  ընդ 

արևելս ընդդեմ Երուսաղէմի աղօթէր վասն դարձի գերութեանն - 97.  յաղօթելն ոչ 

ասաց թէ եդ ծունր - 102. 

ԱՂՕԹՍ ԱՌՆԵԼ - յարէ առ նոյն ասելով. «Արթո’ւն կացէք, և աղօթս արարէք» - 16.  

,,Հսկեցէ’ք  և աղօթս արարէք – 17.  «Արթո’ւն լերուք, և  անդադար աղօթս արարէք, զի 
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ոչ գիտէք, եթէ յորո’ւմ ժամու տէրն ձեր գայ ... և ի վերայ բերէ, թէ «Արթո’ւն կացէք և 

անդադար աղօթս արարէք, զի մի’ մատնիջիք ի փորձութիւն» - 102. 

ԱՂՕԹՔ  - Դարձեալ Առաքեալքն ի Քրիստոսէ նոցուն կատարէին աւանդեալ 

խորհուրդս. եթէ զաղօթից, եթէ զհաղորդութեան: - 6. Սոցա ապաքէն և աղօթքն  և 

քարոզութիւն և օծմունքն` բաժանաբար ըստ իւրաքանչիւրոցն վայելէ լինել խորհրդոյ: - 

8. Ապա և աղօթքն և գործառնութիւնն ոչ ամենայն զմիոյ մատուցանէ  մեզ փրկութեան 

պարգև - 8. Այլ առանց ժամու և աղօթից, և առանց օրհնելոյ և հաղորդութեան, 

արտաքոյ մնան - 10. որք հսկմամբ և աղօթիւք  զբոլորագիշերս զայս մեծարել 

բաղձացան – 16. զբոլոր նախադասեալն սմա պարտ է աղօթիւք  յուղարկել զգիշեր - 16.  

յորժամ ելեալ ի լեառն զգիշերն ամենայն ի գլուխ զաղօթսն հանէր: - 17. Արդ են թանց 

սորա առաւօտին ասացեալ սաղմոսքն թուով վեց ... Զերկուսն ապաշխարութեան և 

աղօթից - 20. Իսկ  երեկորին աղօթիցն հաւաքումն  այսպիսաբար յինքեան ունելով 

զեկուցանէ մեզ միտս - 21. զոր ինչ արարին յառաւօտին աղօթսն, զնոյն կարգ և աստ 

յառաջ առնելով ... տանին յանգել յեպիսկոպոսսն - 22. «Ուղղեսցին, ասէ, աղօթք իմ 

որպէս խունկ առաջի քո - 21. ապա զճրագացն նուագեն զկցորդ. որպէս թէ ի 

տասներորդ ժամէ աւուրն սկիզբն արարեալ աղօթիցն - 22. Եւ այս մեզ յաղագս թուոյ 

քառակի և միակի, որովք առաւօտին և երեկորին աղօթք ասացեալ եղեն: - 23. Արդ չորք 

են ընդ  ամենայն երեկոյին աղօթից սաղմոսք - 22. յառաւօտին աղօթիցն յիշեցաք 

սաղմոսս - 22. մինչև աւուրս ընդ մէջ արարեալ, սրբեսցէ զինքն  ապաշխարութեամբ 

պահովք և աղօթիւք  - 24. Ոչ է արժան ... յերեկորէն ժողովս առնել և արբենալ  և զեղխել. 

այլ պարկեշտութեամբ և աղօթիւք արժանի առնել զինքեանս պսակին օրհնութեան - 

25. Արժան է զհիւանդացն զձէթ քահանային օրհնել ըստ իւրում աղօթիցն - 26. Արժան է 

... հսկմամբ և աղօթիւք և յոտանաւոր տքնութեամբ զանցեալ շաբաթուն աւուրց 

զյանցանս ջնջել - 27. Արժան է ... ասել զչորեսին սաղմոսս ... և նոցին զքարոզութիւնն և  

զաղօթսն  զհետ բերել ... Քարոզութիւն, Զարթուցեալքս: Աղօթք, Զքէն գոհանամք - 28.  

«Էին ամենեքեան բան յաղօթս» - 28. Ուրբաթուն, Մտցեն աղօթք իմ առաջի քո տէր: - 

29. Ապա զկնի քարոզութեան և աղօթիցն` երեքսրբեանն երգել զփառաբանութիւն - 29.  

սաղմոսս այս աղօթք Դաւթի են - 29. «Աստուած լուր աղօթից իմոց - 30. լուեալ 

աղօթիցն մերոց, յարեաւ և օգնեաց մեզ - 30. Հայեաց, տէր, յաղօթս մեր Պարտ և արժան 
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է ի գիշերապաշտաման զկանոնացն զհետ բերել զչորս զայս քարոզութիւն ... Եւ ըստ 

իւրաքանչիւրոցն զաղօթսս զայսոսիկ հանգստիւքն իւրեանց - 31. նոցա մեհեանքն 

կռոցն ընդունարանք շինեալ լինէին. իսկ եկեղեցիք բարեպաշտացն տաճարք աղօթից 

և խնդրուածոց – 40. Եւ ապա քահանայական աղօթքն հայրաբար  զփրկեալսն իբրև 

զորդիս լուսոյ կենաց մատուցանէ առաջի Հօրն երկնաւորի - 83. Աստանօր յանգումն 

բերի աղօթից մերոց - 84. վասն զի՞նչ պատճառի իբրև զթերի իմն խորհրդով զայլոց 

մարգարէիցն ի վերայ բերելով օրհնութիւն ձայնեն. և ապա յետոյ քարոզ և 

քահանայական  աղօթքն: - 83. երգեն ի գիշերին. և ապա քարոզ և քահանայական 

աղօթք. և զկնի ողորմեա սաղմոսն. և նոյնպէս քարոզն և քահանայական աղօթքն - 85. 

առաւօտիս աղօթքս իմ ժամանեսցեն առ քեզ» - 88. «Մտցեն աղօթք  իմ  առաջի քո» - 89. 

Իսկ շաբաթուն ըստ հանգստեան աղօթից խորհրդոյն  կարգեալ է - 89. զոր և առ նմին 

առեալ քահանային զաղօթըս ժողովրդեանն մատուցանէր առ աստուած - 89. աղօթք 

մեր ժամանեսցեն ի յականջս տեառն զօրութեանց - 91. զի՞նչ խորհուրդ ունի 

առաւօտին աղօթքն - 92. Այս աղօթքս միւսանգամ գալուստն Քրիստոսի նշանակէ - 92. 

կարգեցան ի ժամուն յայնմիկ աղօթք - 92. Իսկ յերրորդ ժամու աւուրն կարգել ժամս 

աղօթիցն - 94. Իսկ ի տուընջեանն որոշեալ սահմանք աղօթից այս ըստ յանցման 

ժամուն նախահօրն հեշտասիրութեանն և մեղանացն - 94. Իսկ վեցերորդ ժամուն 

կարգեալ աղօթքն, որով  յայտնի է ի նմին ժամու անցանել ընդ սահմանս 

պատուիրանացն - 94. Իսկ  յիններորդ ժամուն կարգեալ զաղօթսն, այս վասն  անդարձ 

խոստովանութեանն մեղանացն Ադամայ - 95. «Ուղիղ եղիցին աղօթք  իմ որպէս խունգ 

առաջի քո - 96. մեզ վերստին դառնալի է ի կարգն առաջին, և շնորհօքն աստուծոյ ըստ 

ժամու աղօթիցն զխորհուրդն բացայայտել: - 96. ի՞նչ խորհուրդ ունի երրորդ ժամու 

աղօթքն: - 96. Երրորդ ժամու աղօթից խորհուրդս  ի վեր է քան մեր կարողութիւնս - 96.  

յայսմ ժամու աղօթից աղաչեն զաստուած առաքել զՀոգւոյն օգնականութիւնն - 97. Այս 

է  պատճառ երրորդ ժամու աղօթիցն: - 97. զի՞նչ խորհուրդ ունի վեցերորդ ժամու 

աղօթիցն օրհասարակին: - 97. Այս է պատճառ վեցերրդ ժամու աղօթիցն: Եւ եթէ  ի՞նչ 

խորհուրդ  ունի իններորդ ժամու աղօթիցն: - 99. Պետրոս և Յոհաննէս ելանէին ի 

տաճարն յիններորդ ժամու աղօթիցն - 99. յիրաւի յայսմ ժամու աղօթիցս պատուիրէ 

արթուն լինել - 98. ի վեցերորդ ժամուն կարգեցան  աղօթքն - 98. Այս է պատճառք 

իններորդ ժամու աղօթիցն: - 100. ինքն արդեամբք յանձին կալաւ կատարել` յորժամ 
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ելեալ ի լեառն հանէր զգիշերն ի գլուխ յաղօթս աստուծոյ - 102. որք հսկմամբ և 

աղօթիւք զբոլոր գիշերս այս բաղձան անցուցանել - 102. և անդ յետ աղօթիցն, և 

զհանգստեան ժամանակն հրամայէ - 103. «Հանէր զգիշերն ի գլուխ աղօթսն 

աստուծոյ»: - 103.  Իսկ առաւօտին աղօթքն ոչ ըստ այլոց խորհրդեանն կարգեալ են - 

103. որ լուաւ աղօթից մերոց - 103.  զի՞նչ խորհուրդ ունի երրորդ ժամուն աղօթքն  

յաւուր  միաշաբաթին: - 104. զոր յայլ ի ժամս աղօթիցն ըստ կարի մերւմ  ցուցաք փոքր 

ի շատէ - 104. աղօթիւք ձերովք բուռն հարցուք զբանէն գիտութեան - 104. և լիցի այս 

ո՞րպէս, եթէ ոչ աղօթիւք ձերովք տացին բան ի միտս մեր, տեղեկացեալ 

առաջնորդութեամբ Հոգւոյն զաղօթից խնդիրսն: - 104. Ազդարարութիւն ժամհարին 

զգաբրիելեան փողոյն ունի զօրինակ. և դիմելն ի տեղի աղօթիցն` զհաւաքումն ահեղ 

ատենին - 109. և շուրջ արկեալ է ի գլխաւորական աղօթս առաւօտի - 113. Իսկ 

քահանայն միջնորդէ աղօթիւք առ կենացն անմահից յոյսն Քրիստոս կատարել ի բարի 

զաղօթսն - 114. աղաչէ յիշել զաղօթսն  զպաշտօնեայսն – 114. «Արթուն կացէք, և աղօթս 

արարէք»: - 16. «Հսկեցէք և աղօթս արարէք» - 17. և ի վերայ բերէ, թէ «Արթուն կացէք և 

անդադար աղօթս արարէք - 102. հրամայէ ասելովն, թէ «Արթուն լերուք, և անդադար  

աղօթս արարէք» - 102. Իսկ զկնի Մեսեդի և ուղղեսցին ասելոյ, քարոզել և աղօթս 

մատուցանել - 29. Պարտ և արժան է ... կատարել  զջրոյն  օրհնութիւն ... ձէթ 

արկանելով ի նա և աղօթս մատուցանելով - 32. «Անկաւ ի վերայ երեսաց իւրոց, եդ 

ծունր և կայր յաղօթս»: - 17. սակաւիկ մի յառաջ մատուցեալ յաշակերտացն ի 

ձիթենեաց լերինն, եդ ծունր, կայր յաղօթս - 103. 

ԱՂՕՏԱԲԱՐ - զառ ի նոցանէ ասացեալն զաղօտաբար հնչումն առեալ մարդկան` 

շարակապեցին ընդ աստուծոյ հզօրի և անմահի - 89. որով սրովբէքն  շուրջ կալով 

զաղօտաբարն   նուագէին զհնչումն - 90. և զառ ի նոցանէ ասացեալսն զաղօտաբար 

զհնչումն առեալ ճշմարտապէս նուագեսցուք ասելով -  90. 

ԱՂՕՏԱՃԱՃԱՆՉ – ի խաւարի և աղօտաճաճանչն  է պատուեալ լոյս- 6. զճրագացն 

նուագեն զկցուրդ ... իսկ ապա զերկրորդն` որ աղօտաճաճանչն է` ի ներքս ածելով լոյս 

– 22. 
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ԱՂՕՏԱՆԱԼ - Այսմիկ որպէս մեծագունի ինչ և նորոյ` հնացելոյս և  աղօտացելոյ` 

հասանել կարծեցին – 39. 

ԱՃԵԼ - եկեղեցի աստուծոյ հանապազօր յառաջատուութեամբ աճէ և  հարստանայ - 

12. Քանզի զի՞նչ պէտք էին աստուծոյ ծնանել ի կնոջէ, աճել հասակաւ և ամաց թուով - 

74. նա տացէ ձեզ միշտ ծարաւաբար մերձենալով  ճաշակել ի հոգեկանս այս աղբիւրէ... 

աճել զաճումն աստուծոյ – 116. 

ԱՃԵՑՈՒՑԱՆԵԼ - իսկ գիշերն ի նմանէ յառաջ հաւեալ, զիւրն աճեցուցանէ սահման: - 

15. 

ԱՃՈՒՄՆ- Զնորին հետ երթիցէ ծնունդն, աճումնն, մահն - 61. նա տացէ ձեզ միշտ 

ծարաւաբար մերձենալով ճաշակել ի հոգեկանս այս աղբիւրէ ... աճել զաճումն 

աստուծոյ - 116. 

ԱՄ - որ եւթներեակ և յիսներեակ աւուրբք և ամօք զաշխատութիւնն ի բնութենէս 

լուծանէ: - 18. յետ տասն ամի ապաշխարութեան` ողորմութեամբ և արտասուօք 

արժանաւորեսցին խառնել յեկեղեցի աստուծոյ: - 27. Աստուստն ապա և Մանի և 

Մարկիոն կենդանասցին` զկնի այնքան ամաց` տեսանելով  զքեզ իւրեանց եղեալ 

զարմ: - 61. զի՞նչ պէտք էին  աստուծոյ ծնանել ի կնոջէ, աճել հասակաւ և ամաց թուով - 

74. 

ԱՄԱՅ - յաղագս նորին տրտմէր ընդ իւրն միայն անտուն ամայութիւն և զրկանս: - 68.  

ԱՄԱՆ - և զնոյն նովին ամանօք առ մի ըստ միոջէ մկրտեալսն իւրաքանչիւր ումեք 

վերստին օրհնել: - 7.  և կամ թէ ի գալստենէ նորոյ  շնորհին զհնացեալն ի բաց մերժել  

յամանոյ անտի: - 7. 

ԱՄԱՆԱԿ -  ով զիս անցելոցն առաջի դնէր ամանակաց - 1 ներկայ ամանակի 

գիշերային հանգիստս` զապականութեանս ոչ կարէ յինէն մերկանալ զբռնութիւն -21. 

ԱՄԱՉԵԼ - և որ հաւատասցէ ի նա, մի’ ամաչեսցէ»: - 7. «Ամաչեսցեն ամենեքեան` ոյք 

երկիր պագանեն կռոց – 40. 

ԱՄԲԱՌՆԱԼ - « Ամբարձ  զաչս քո յուղղութիւն և տես – 64. 
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ԱՄԲԱՍՏԱՆԱԿԱՆ - զի թէ և դու կամիցիս ստել, ամբաստանականն քո բան որ 

զնոցանէն` յանուանէ մեզ զասացօղս բանիցդ այդոցիկ ցուցանէ: - 63. 

ԱՄԲԱՐԻՇՏ -  ի միջոյ ամբարշտաց համարձակիմ բարեպաշտել առ քեզ աստուած - 

30.  

ԱՄԲԱՐՇՏՈՒԹԻՒՆ, ԱՄՊԱՐՇՏՈՒԹԻՒՆ - Հիմենոս և Փիղետոս այսմիկ սկիզբն 

արարին ամբարշտութեան բանից: - 6. ծովացան ուղխք ամպարշտութեան նոցա: - 39. 

յայսպիսեօքն անամօթին փոխել զամպարշտութեանն իւրեանց  զմաղձ - 39. Եւ սակայն 

լիրբ և չար լինելով` զամպարշտութեանդ ոչ գիտացեր զյագուրդ – 66. 

ԱՄԲԱՐՏԱՒԱՆ – թաքուցին ամբարտաւանք որոգայթ ինձ: - 21.  թագուցին 

ամբարտաւանք որգայթ ինձ» - 95. 

ԱՄԲԱՐՏԱՒԱՆՈՒԹԻՒՆ - Արդ զմեզ յառաջ կոչէ նա ինքն ... և ամբարտաւանութեամբ  

յառաջ կոչողաց զմեզ - 46.  

ԱՄԵՆԱԶՕՐ - Պարտ և արժան է ... զկանոնացն զհետ բերել զչորս զայս  քարոզութիւն 

... Եւ ըստ իւրաքանչիւրոցն զաղօթսս զայսոսիկ ... Անկեալ եմք առաջի քո. Հանգիստ 

քում ամենազօր տէրութեանդ: - 31. Զոր և հրաւիրեալ առաջի կալցուք բարձրագոյն և 

ամենազօր բազկին - 45. զոր ապա կարողութիւն է միայն ամենազօր ձեռինն` 

միւսանգամ զքայքայեալն նիւթ առ նոյն հաւաքելով հաստատել տեսակս: - 77. որ 

պարգևեաց ինձ ի վերայ երկրի տէրւթիւն ընդ ամենազօր իւրոյ տէրութեամբն – 116. 

ԱՄԵՆԱԿԱԼ - Քեզ յանձն առնեմք զանձինս մեր, աստուած ամենակալ - 31. 

զգոհացողական քարոզն ծաւալեցուցանէ, յաղաչելն  զամենակալն աստուած - 89. 

ԱՄԵՆԱՅՆ - Եւ ամենևին զամենայնն ընդ իս բերէի զհարսնական յօրինուածոյն զգեստ 

- 1. Զի կարելի է բանական կենդանւոյս` ամենեցուն յամենայն ժամ լինել զինչ և 

կամեսցի - 3. անփոյթ առնել ծանունցն`  համանգամայնցն է ի բաց բարձումն. իսկ 

թեթևագունիցն` ամենայն ժամանակ առ ձեռն պատրաստ կազմութեան - 6.  ամենայնք 

ի Քրիստոսէ եղեալքն, ո’վ դուք, յօրինակ մեզ բերելի է- 5. հարկ է ... սեղան և աւազան 

քարեղէն անշարժաբար յամենայն եկեղեցիս արձանացուցանել: - 7. յառաջագուշակ 

եղեալ Եսայեայ ի վերայ ամենայն հեթանոսաց - 7. Ապա և աղօթքն և գործառնութիւնն 
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ոչ ամենայն զմիոյ  մատուցանէ մեզ փրկութեան պարգև - 8. հաղորդս առնելով 

ամենայն կարգաց և կրօնից քրիստոնէութեան, և անդ յարժանաւոր տեղիսն զնոսա 

պսակեսցեն: - 10. Դժոխադատելի յոյժ է պահանջիլ համարս այնմիկ` որում 

ամենայնքն յայտնիք են - 12. յորժամ ելեալ ի լեառն զգիշերն ամենայն ի գլուխ զաղօթսն 

հանէր - 17.  «Օրհնեցէք ամենայն գործք  տեառն զտէր» - 19. օր ըստ օրէ յամենայն  

աւուր յառաւօտինսն ... զնոյն զերից մանկանցն ի բերան առնլով նուագեմք 

զօրհնութիւն - 19. մեծագոչ հնչմամբ աղաղակեմք ի յընդհանուր ամենայն արարածոցս 

տեսակս . ասելով. «Օրհնեցէք ամենայն գործ տեառն  զտէր»: - 19. և յամենայն 

հարուածոց բանսարկուին բժշկեալ, առողջս և անարատս ինքեան յօրինեաց մարմին - 

23.  որ յամենայն ժամ շուրջ գայ - 24. պարտ և արժան է ... ի վերայ բերել սպեղանիս. 

որպէս զի հնար լիցի ամենայն անձին Երրորդութեանն երկրպագուաց ժառանգել 

զերկնից արքայութիւնն - 24. ամենայն օր կիւրակէ է - 25. Արժան է  ... պատարգ 

մատուցանել ... ըստ սահմանելոյ սրբոց հարանցն յամենայն ժողովս իւրեանց: - 25. 

առաքեալն պատուիրէ, թէ «Ամենայն ձեր ըստ կարգի և պարկեշտութեամբ եղիցի»: - 

27. Արժան է ... և ակն ունել ամենայն զուարթութեամբ և փութով տեռնագալուստ 

փողոյն - 27. Արժան է յերեկորինս և յառաւօտինս զկնի ամենայն պաշտամանն` 

նուագել զՍուրբ աստուածն - 28. Յառաջագոյն պաշտել զԽոնարհեցո ... որպէս թէ 

կամելով սկիբն ամենայն վերերգակ սաղմոսիցն` յաղօթելոյ առնել - 29. և վախճան 

ամենայն պաշտամանն` զհանգստեան սաղմոսսն ասել - 29. յարեաւ և օգնեաց մեզ, 

փրկելով զմեզ ի մահուանէ` և թագաւորելով մշտնջենաւորաբար ամենայն տիեզերաց : 

- 30. Զերծո’ մեզ յամենայն որոգայթից սատանայի - 31. աշխարհի մերոյ մարդկան, և 

ամենայն քրիստոնէից աւանդութեամբ կալեալ է զսոյն: - 32. Այլ յամենայն իսկ 

ութօրեայսն խառնել պատշաճ վարկանիմ - 32. մեք կապեցաք զհռչակելին զայն նշան 

ընդ ամենայն նիւթս - 35. Իսկ մեք զկենդանին և զկենդանացուցիչն քրիստոս յամենայն 

նիւթս մարդակերպ նմանութեամբ նկարագրեմք - 40. «Ամենայն կուռք հեթանոսաց, 

դևք են» - 40. որոց և տարերքս ամենայն տեղի տուեալ հնազանդի: - 43. հասարկաբար 

և երկոքումբք տեսանեմք վարեցեալ զաստուած ... ոչ ամենայն տեղի կամ ժամանակ 

կամ  դէմ  երկոցուն կամ միոյ ի նոցանէ - 44. իբր թէ անհնար է աստուծոյ յամենայնսս 

լինել  ի նմանէ գոյացելոցս տեսակս - 44. «Լի են փառօք նորա ամենայն երկիր» - 44. 

իբրև թէ զի ամենայն ուրեք աստուած, ապա ամենայն գոյքս պաշտելիք - 45. ամենայն 
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տունկ, յաստուծոյ ոչ տնկեալ, խլեսցի»: - 45. Եւ այս է քան զամենայն դժնդակագոյն մեզ 

ի նոցանէ վտանգ - 46. Յոյժ տենչալի էր ինձ և փափաքելի ... յամենայն ժամ զբարեաց 

զհետ երթալ – 48. զամենայնսն ի Քրիստոս ըստ մարմնոյն կիրս` ոչ առնուն յանձն ասել 

ըստ մարմնոյ և կամ մարմնով - 49. Քանզի առ այս`  ամենայն քրիստոսասիրաց 

լուսաւորեալ են մտաց աչք - 50. Իսկ ի գերազանց և ի սքանչելի միաւորութենէն ոչ ինչ է 

արգել միութեան` զամենայնսն խոստովանել ի Քրիստոս - 51. եթէ ընդ իւրում 

աստուածութեանն միացոյց զբնութիւնս մեր, և զամենայն ըստ բնութեան 

մարդկութեանս մերոյ առնէ և կատարէ միածին Որդին Աստուծոյ, այլ ըստ 

աստուածութեան բնութեանն անախտ և անկարօտ, և  լցուցիչ և կատարիչ ամենայն 

արարածոց: - 59. Ոչ հեռի ի սոցանէ և զքոյդ կարծեմ ասել, մի բնութիւն, որ առ վտանգի 

խոշտանգանաց`  մարմնանալ ասես ամենայն Բանի - 59. և ամենայնքս մեր ըստ քեզ, 

ստուեր և երևութիւնք առ ի յոյսն ակնկալութիւնք: - 61. Այսանակ և դու 

հրապուրողականդ քո բանիւք ծովացուցեր, ամենայն օր և ժամ և ամիս` քեզ 

նորաձևութեան: - 65. և ամենայնքս ի նմանէ ածանցոցեալք` զնա ունին միայն իւրեանց 

բնութիւն: - 65. «Յամենայն ծառոց` որ են ի դրախտիդ, ուտելով կերիցես»: - 68. 

յամենայն ժամ ուրախանալ հրամայի ի Պաւղոսէ: - 69. «Եթէ ուտիցէք, ասէ, եթէ 

ըմպիցէք, զամենայնի փառս աստուծոյ արասջիք»: - 69.  Ի վերայ ամենայն տեղւոյ ել, 

զի  ամենայն մարդոյ փրկութիւն գործեսցէ - 74. զամենայնսն իւր ընտանեցոյց զմերսն 

բնականս - 74.  չափէ զամենայն իւրովք չարչարանօքն - 75. Բայց մի’ զամենայն 

զմարդկական կարիսն ի միում շարի հարեալ ընդ մի համարիցիս - 75. Եւ յաղագս 

այսորիկ ամենայն փութով եկեալ յանձն առնոյր զսա - 76. տանջէ զամենայն որդի` զոր 

ընդունի»: - 78 ի քեզ են ծածկեալ ամենայն գանձք իմաստութեան և գիտութեան: - 79. 

յամենայն մարդիկ մատակարարէ զիւրոյ զխորհրդոյն զզօրութիւնսն - 81. մերժեցեր և 

յետս ընկեցեր զամենայն բանս բերանոյ իմոյ» - 82. Արդ ընդ այս ամենայն կիրս 

փորձութեանց անցեալ եկեղեցւոյ, սակայն ոչ լքանի  յարարչական խնամոցն - 83. 

«Օրհնեա’ անձն իմ զտէր, և ամենայն ոսկերք իմ զանուն սուրբ նորա» - 83. մի’ 

մոռանար զամենայն սքանչելիսն նորա» - 83. Ի հրաշակերտ փառազարդութեանցն 

աստուծոյ զամենայն գոլ բարեօք տեսանեմք - 83. Աստանօր յանգումն բարի աղօթից 

մերոց և ամենայն տնօրէնութեանցն Քրիստոսի զմահն ասեմ, և զթաղումն, և 

զյարութիւնն - 84. Քանզի աստուածն յաւիտենական որ զամենայն արարածս բանիւ 
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գոյացուցեալ, ուսուցին մեզ գիրք սուրբք յոչնչէ լեալ զամենայն: - 85. յամենայն 

շաբաթու տօնէ եկեղեցի զփրկութիւն նախաստեղծին - 86. բարձան ամենայն 

պատճառք մեղաց - 86. «Օրհնեսցեն զնա ամենայն  հրեշտակք նորա» - 87. «Օրհնեցէք 

զտէրն յերկրէ վիշապք և ամենայն խորք» - 87. և Աստուած քաւեայն զխոնարհութեան 

պաղատանս` հանապազօր երրեակ միութեանն մատուցանել արժան է ամենայն 

քրիստոնէից: - 86. ամենայն տեսութիւնք մարգարէիցն պատգամացն Որդւով 

տնօրինեալ յօրինին - 90. ամենայն երեկորին և առաւօտին պաշտամունք մեր` սովաւ 

իբրև զանուշահոտ խնկոց բուրմունս յընդունելութիւն աստուծոյ մատուցանին - 90. 

ծանեաք զնոյն  ինքն զտէր մեր Յիսուս բարձօղ մեղաց ամենայն աշխարհի - 91. յայնմ 

ժամու լինելոց է յարութիւն ամենայն մարդկային բնութեանց - 92. Վասն այս ամենայնի 

ասեմք յերրորդ ժամու գլորեալ .զմարդն առաջին - 97. մեռեալ ոք անզգայ յամենայն 

շարժմանէ,  սոյն օրինակ և մարդն առաջին ... կայր ի տարակուսի - 98.  զլոյս 

աստուածգիտութեանն և ի սիրտ ամենայն մարդկան տնգէր - 98.  որ դժնդակագոյն է 

քան զամենայն դևս - 98. որով կարասցուք յամենայն ժամ պտղաբեր մտօք կալ առաջի 

նորա - 100. Այսր խորհրդոց յիշատակք յամենայն ժամու կատարին - 100. և ի նմին 

ժամու կատարեցան ամենայն գրեալքն ի յօրէնսն ի մարգարէսն: - 100. Արդ պատշաճ է 

ամենայն քրիստոնէից յերեկորեայ շաբաթուն մինչև ցառաւօտս միաշաբթուն` արթուն 

և  զուարթուն լինել - 102. Փրկեաց զմեզ, թագաւորելով  համաշխարհական ի վերայ 

ամենայն տիեզերաց: - 104. Արդ ամենայն յառաջագոյն ասացեալքն յաղագս Քրիստոսի 

չարչարանացն և յարութեանն և մերոյ փրկութեանն, զոր ... ըստ կարի մերում ցուցաք - 

104. ի մեղանաց ապրիցիմք, և յամենայն յորոգայթից հոգւով և մարմնով: - 113. Յիշեա’ 

զամենայն հաւատացեալս ի քեզ – 114. զի անճանաչօղք բարեացն անձինք` 

հակառակացն ամենայն իրօք բանայցեն յինքեանս տեղի: - 11. և բոլոր գոյացելոցն 

տեսակք` հարկաւորին ամենայն իրօք ընդ մեզ - 19. Զի ուրանօր աստուած յայտնեալ 

ամենայն իրօք և հրեշտակացն իմանամք շուրջ կացեալ ի սպասաւորութեան 

բազմութիւն: - 40. կուտեցան ամենայն ուստեք - 39. այլ յիսրայեղեանն ազգ յառ ի 

նմանէ շինեալն ևեթ ժողովեալք ամենայն ուստեք ի խնդրել զաստուած: - 45. Եւ 

ամենայն ուրեք և ամենեսին պարգևաբաշխ Հոգին իւղովս այսուիկ զիւրն գտանի 

կատարեալ խորհուրդ: - 43. իբրև թէ զի ամենայն ուրեք աստուած, ապա ամենայն 

գոյքս պաշտելիք  - 45. Արդ չորք են ընդ ամենայն երեկոյին աղօթից սաղմոսք – 22. 
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ԱՄԵՆԱՅՆ ԻՐՕՔ  – տե’ս` ԱՄԵՆԱՅՆ - 11, 19, 40. 

ԱՄԵՆԱՅՆ ՈՒՍՏԵՔ - տե’ս` ԱՄԵՆԱՅՆ - 39, 45. 

ԱՄԵՆԱՅՆ ՈՒՐԵՔ - սե’ս` ԱՄԵՆԱՅՆ - 43, 45. 

ԱՄԵՆԱՉԱՐ - և ի նոցանէ ամենաչար դևքն ըստ իւրաքանչիւրոց ախտիցն 

վերակացութեան զպաշտելութիւնս պահանջեն: - 40. 

ԱՄԵՆԱՊՏՈՒՂ - աւելորդ վարկանիմ զամենապտուղն զայն տնկագործողին տնկեալ 

զդրախտն – 67. 

ԱՄԵՆԱՍՈՒՐԲ - մեք բանիւ առաքելոցն հաւատացեալքս ամենասուրբ  

Երրորդութեանն, նկատեմք օծեալ իւղովն զփրկութեանն գործարանս - 43. 

քահանայական աղօթքն հայրաբար զփրկեալսն իբրև զորդիս լուսոյ  կենաց  

մատուցանէ առաջի Հօրն երկնաւորի, և երկրպագուս և փառաբանիչս ամենասուրբ 

Երրորդութեանն - 83. միաբան փառաբանութիւն ամենասուրբ Երրորդութեանն - 87. 

«Ծագեա’, տէր, զողորմութիւն քո ի պաշտօնեայքս և յերկրպագուս ամենասուրբ 

Երրորդութեանդ: - 88. յամենեցունց արժանաւորապէս փառաւորի ամենասուրբ 

Երրորդութիւնն – 114. 

ԱՄԵՆԱՍՈՒՐԲ  ԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆ  -  տե’ս` ԱՄԵՆԱՍՈՒՐԲ 

ԱՄԵՆԵՒԻՄԲ - և ամենևիմբ ընդ մահու կորստեամբ գրաւեալ, յաստուծոյ և ի 

դրախտէն արտաքս անգանէր: - 85. 

ԱՄԵՆԵՒԻՆ - Եւ ամենևին զամենայն ընդ իս բերէի զհարսնական յօրինուածոյն 

զգեստ - 1. և ոչ միով իւիք կամին ճառս ի մէջ բերել, կապելով ամենևին զինքեանս ընդ 

ընթերցուածոցն հրաման - 12. որ և այժմ ոչ է ամենևին ի բաց խափանեալ - 12.  Ոչ է 

պարտ ամենևին անխտիր լինել - 32. Ոչ է պարտ ի չարաղանդ մծղնէիցն տեղիս ... օթել 

ումեք ... այլ ամենևին հեռանալ ի նոցանէ - 33. զայնպիսիսն հրամայեմք ամենևին 

հեռանալ ի նոցանէ - 33. զայնպիսիսն հրամայեմք  ամենևին  հատանել-33. ամենևին 

արտաքս սահմանեալ զինքն ի բարձրութենէ խոնարհեցուցանողին, գոչէ 

քաջալերաբար – 83. 
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ԱՄԵՆԵՔԵԱՆ – իբրև զբուժիչ ախտից հոգւոյ և մարմնոյ` ամենեքեան անդուստ 

վայելեալք, ցնծալից լինէին - 12. ազատ յամենեցունց յայսմանէ տրտմագին և 

տաժանաւոր իրաց` զուրախացուցանօղն  զմեզ հաւատամք գոլ զերկիր: - 14. այս 

ծածկեալ է յամենեցունց - 16. ազատէն զամենեսեան: - 19. «Էին ամենեքեան միաբան 

յաղօթս» - 28. «Ամաչեսցեն ամենեքեան` ոյք երկիր պագանեն կռոց- 40. առ ամենեսեան 

անամօթեալդ ... լցեր  զհայհոյութեանն չափ: - 64.  ամենեքեան` որ յառաջ քան զձեզն 

էին` գո՞ղք էին և աւազակք: - 67. նոյնպէս և Քրիստոսիւն ամենեքեան կենդանասցին 

յիւրաքանչիւր յիւրում կարգի: - 94. Աստանօր փարումն Հոգւոյն սրբոյ օրինակաւ 

խնկոցն ի Հօրէ բուրեալ, զամենեսեան ի վեր առնլովն ուստի անկանն - 105. 

յամենեցունց արժանաւորապէս փառաւորի ամենասուրբ Երրորդութիւնն - 114. ոմանք 

առ ոմանս և ոչ ամենեքին առ ամենեսեան սոքա սերմանեալք – 115. 

ԱՄԵՆԵՔԻՆ - Զի կարելի է բանական կենդանւոյս` ամենեցուն յամենայն ժամ լինել 

զինչ և կամեսցի - 3. աղօթքն և գործառնութիւնն ոչ  ամենայն զմիոյ մատուցանէ մեզ 

փրկութեան պարգև, և ոչ մին զամենեցուն - 8. Զկնի ամենեցուն, այսինքն յղութեանն և 

ծննդեանն և ժառանգաւորութեանն, ապա և զկենացն ... ճաշակել կերակուր - 9.  Որ 

յառաջագոյն զայս ամենեցուն հասարակապէս հրամայէր օրհնել զաստուած - 19. 

Արժան է զառաւոտինսն` ամենեցուն նմանս միմեանց զնոյն և ըստ նմին կարգի 

կատարել - 28. և սոքա ամենեքին ... ի յարութեանն միաւորեալ բովանդակին: - 30. 

արժան է ... և զկնի ամենեցուն` զԱրևագալին նուագել սաղմոս- 30. ընկալ բարերար և 

մարդասէր տէր զամենեցուն մեր աղաչանս ... և շնորհեա ամենեցուն մեզ զքո առատ 

ողորմութիւնդ և զգթութիւնդ: - 31. զմի և զնոյն յամենեսին տեսանեմ զօրութիւն: - 42. 

ամենայն ուրեք առ ամենեսին պարգևաբաշխ Հոգին իւղովս այսուիկ զիւրն գտանի 

կատարեալ խորհուրդ: - 43. Յոյժ տեսանելի էր ինձ ... զբարեաց զհետ երթալ ըստ 

առաքելական հրամանին` առ միմեանս և առ ամենեսին - 48. առանց ամենեցուն 

հոլանեալ և  զամենեցուն ի տեղի արարեալ լցեր զհայհոյութեանն չափ: - 65. ամենեքին 

առհասարակ  եկեղեցականացն ի բաց բարձեալ եղեն հոգաբարձուք - 66. զերկոսին 

զնոսա ասեմ սուրբս` զՍահակ և զՄաշդոց, և զամենեսին զընտրեալսն զարբանեակս 

նոցուն և զգործակիցս - 66. Արդ ոչ եթէ ներքսածողականք են մեզ մահուն և 

ապականութեան քաղցն և տրտմութիւնն և այլքն ամենեքին ... այլ - 69.  Բայց մի’ 
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զամենայն զմարդկական  կարիսն ի միում շարի հարեալ ընդ մի համարիցիս. իբրու թէ 

նմանապէս ամենեցուն զբնաւորելն սոցա առ մեզ վարկանելով - 75. որովք և ոչ 

ամենեքումբք այսոքիւք զփրկչականն պարտ և արժան է ասել զկիրընդունակութիւնս: 

- 75. որպէս Ադամաւն ամենեքին մեռան, նոյնպէս և Քրիստոսիւն ամենեքեան 

կենդանասցին - 94. ոմանք առ ոմանս և ոչ ամենեքին առ ամենեսեան սերմանեալք – 

115. 

ԱՄԷՆ - որում փառք յաւիտեանս. ամէն: - 24. քեզ Հօր և սուրբ Հոգւոյդ վայելէ փառք 

իշխանութիւն և պատիւ այժմ և միշտ և յաւիտեանս  յաւիտենից, ամէն:- 31. նմա փառք 

յաւիտեանս. ամէն: - 83., 85,87,94.  երանի է ծառայիցն այնոցիկ` զորս  եկեալ տէրն 

իւրեանց գտանիցէ արթուն. ամէն ասեմ ձեզ - 102.  որում փառք յաւիտեանս. ամէն: - 

107. Յիշեա’ զամենայն հաւատացեալս ի քեզ, և փրկեա’ յիւրաքանչիւր վտանգից ... 

այժմ և միշտ և յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: - 114. որում փառք յաւիտեանս. ամէն: - 

116. 

ԱՄԻ ԱՄԻ - զորոց երկուց աւուրցն զխորհուրդս հրամայէ ի կիր արկանել. զծննդեանն 

ասեմ և զյարութեանն. ոչ մի անգամ և երկից, այլ ամի ամի զնոյնն վերստին առնելով – 

86. 

ԱՄԻՍ -  Այսանակ և  դու հրապուրողականդ քո բանիւք ծովացուցեր, ամենայն օր և 

ժամ և ամիս` քեզ նորաձևութեան: - 65. 

ԱՄՈՒԼ - յամուլ վիմէն գետս գնացուցանէր - 44. «Բնակեցուցանէ զամուլն ի տան 

ուրախամիտ – 91. 

ԱՄՈՒՍՆԱՆԱԼ - ոչ տան թոյղ ամուսնացելոցն զհանդերձեալ կենացն օրինակել 

յանձինս զխորհուրդ – 11. 

ԱՄՈՒՍՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ - ծուլութեամբ անարգեսցէ զօրէնս և զկարգ 

ամուսնաւորութեանն -  27. 

ԱՄՈՒՍՆՈՒԹԻՒՆ - փոքրկացուցանել ջանայ զպատուական ամուսնութեանն 

մեծախորհրդութիւն - 10. Զի՞նչ զսոսա անուանեցից հովիւս հօտավատնիչս, եթէ 
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գազանս կեղեքիչս խաշանց ... զերկեակսն ի պոռնկութենէ և ոչ յամուսնութենէ ածելով 

առ զուգաւորութիւնն: - 11. որք յամուսնութիւն անդր  գայցեն - 10.  

ԱՄՊ - Ընդէ՞ր լինիս իբրև զջուր հոսեալ ... կամ իբրև զկարկուտ հատեալ յամպոց` առ 

հալելն հուպ լինելով, քան թէ առ վերստին կապիլն յամպս: - 60. և զուարթաթռիչ լուսով 

ճեպեալք ի հանդիպումն ամպովք երևեցուցելոյն – 92. 

ԱՄՊԱՐՇՏԱԳՈՅՆ - Բայց ամպարշտագոյն գեր զասացեալսս` այս էր 

հեթանոսականացն, ինքն անձին իւրում երկրպագու և պաշտօնարար լեալ – 36. 

ԱՄՐԱՆԱԼ - սրբեալ և ամրացեալ և զգաստացեալ հինգ սաղմոսիւք - 83. 

ԱՄՐԱՑՈՒՑԱՆԵԼ - պարտ և արժան է հանապազօր վարդապետական մեր բանիւն 

ամրացուցանել զառողջսն - 24. 

ԱՄՐՈՒԹԻՒՆ - այլ զառաւելագոյն աստուստ զամրութիւն առ ճշմարտութիւն 

հաւատոյն տնտեսել կամեցեալք - 59. 

ԱՄՓՈՓԵԼ - երբեմն առ ինքն ամփոփեալ` թողացուցանէ զմտաւոր և զբանական 

հոգին – 68. 

ԱՄՕԹ - գրեալ է. «Մտին ի Բեղբեքովր, և օտարացան յամօթ իւրեանց.  և եղեն 

գարշելիքն իբրև զսիրեցեալս»: - 40. «Մի’ ամօթ համարիր զվկայութիւն տեառն մերոյ 

Յիսուսի Քրիստոսի - 90. կարգեցան ի ժամուն յայնմիկ աղօթք իբրև արժանի լինել մեծի 

առաւօտի լուսոյ ծագմանն և զտէր փառաց առանց ամօթոյ տեսանել ի նոր յաւիտենին - 

92.  որք և  ամօթ ևս վարկանին զփրկութեան մերոյ անօթ - 113. 

ԱՄՕԹԱԼԻ - որք  յամօթալիսն ըմբռնեալ իցեն գործս - 11.  

ԱՅԳ -  Արժան է գիշերապաշտօն առնել յայգ կիւրակէ - 27. զորպիսի’ս  և զորքա’նս  

զբօսանաց և զբաղմանց սաստկութիւն յայգուէ մինչև յերեկոյ միալուծ ձգեալ բերեմ: - 

21. Եւ զիա՞րդ այգուցն քաղցնոյր. յորժամ կամէր և թոյլ տայր, ասէ, մարմնոյն, յայնժամ 

զգայր իւրոյ կարեացն: - 72.  

ԱՅԳ  ԿԻՒՐԱԿԷ - տե’ս` ԱՅԳ – 27. 
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ԱՅԳՈՒՑ - տե’ս` ԱՅԳ – 72. 

ԱՅԴ - «Կե’ր մանր մատեանդ զայդ» - 2. նուագելով յաւուրդ յայդմիկ սաղմոս ... 

օրհնէին զջուրն - 12. ընտրեցին ոմանք զայս ինչ և զայս դնել երեկորեացդ այդոցիկ- 16. 

Եւ զայդ այդպէս ղաւղակատելովդ` Արիոսի եղեալ գտանիս չարապաշտւթեանն 

զուգաձայն: - 55. Զմտաւ ած, յորքանեաց չարաչար հայհոյութեանց պտոյտս ընկղմիս` 

զայդ այդպէս ասելովդ: - 55. յայտ արարեր, թէ դու և ոչ զմի յերկոցունց յայդցանէ ոչ 

ընդունիս - 62. յանուանէ մեզ ասացօղս  բանիցդ այդոցիկ ցուցանէ: - 63.  Եւ յաղագս 

այդր երկիւղի ... ի հանուր իսկ էակացս ի բաց բարձեալ տարար զանուն բնութեան - 65. 

և ասես` Որոմնացան մշակացն է զայդ սերմանեալ: - 66. Զոր դու և ոչ զմի զոք յայդցանէ 

կարես առնուլ յանձն - 71. իսկ զի՞նչ այդ` զոր ասեսդ «Փառաւորեա’ զՈրդի քո առ ի  քէն 

փառօքդ». և զայդ ճշմարտես` թէ ունէի զփառսն - 78. մերկացա՞ր արդեւք 

յանարգանացն զփառսն. եթէ այդ է, ապա և ի մահուանէ անտի զանմահութիւնն 

կորուսեր – 79.   

ԱՅԴՊԷՍ - զի թէ և ասեմք` մի բնութիւն Բանին մարմնացելոյ, ոչ այդպէս խելայեղ և 

ջաղջախ մտածութեամբ - 50. Եթէ այդպէս ասեմք`  ասեն, երկուս լինիմք ասացեալ 

դէմս, և երկուս բնութիւնս: - 54. Եւ զայդ այդպէս ղաւղակատելովդ` Արիոս եղեալ 

գտանիս չարապաշտութեանն  զուգաձայն: - 55. Զմտաւ ած, յորքանեաց չարաչար 

հայհոյութեանց պտոյտս ընկղմիս` զայդ այդպէս ասելովդ: - 55. և այդպէս ոչ 

բաժանելով ըստ դիմաց` լինիս սաբելացի - 62. որ այդպէս յանդուգնդ ես  

յաստուածատեսութիւնս - 63.  Եթէ այդպէս է ասեն, ապա փոփոխելի էր Քրիստոս - 72. 

Ոչ այդպէս. ոչ եթէ ես յիմոց անտի փոփոխեցայ, այլ կարծիք մարդկան` զոր ունէին 

վասն իմ, փոփոխեցան: - 79. 

ԱՅԺՄ - Այլ այժմ բազում ժամս ի միջի կատարեմք ընդ մարմնաւորականն և ընդ 

հոգևորական սեղանն - 6. Իսկ այժմ ... զմեզ պարըսպեալ զգուշացուցին նոցին 

աւանդապահք և ժառանգորդք, ոչ երթալ ի ժողովարանս - 6. որպէս և այժմ ի սեղանոյ 

աստի օրինակաբար, վայելիցեմք: - 7. Իսկ այժմ ի տղայութեան հասակի այսոքիկ 

միանգամայն ի միասին ի վերայ եկեալ գտանին - 10.  այժմ զծննդեանն սիրեն ոմանք 

կատարել զտօն - 12. որ և այժմ ոչ է ամենևին ի բաց խափանել - 12. այժմ թողլով  
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զգալիսս և զնիւթեղէնսս, վերաթևեալ ելանէ յանմարմնականացն դադարս - 19. քեզ  

Հօր և սուրբ Հոգւոյդ վայելէ փառք իշխանութիւն և պատիւ այժմ և  միշտ և յաւիտեանս 

յաւիտենից, ամէն: - 31. վերստին այժմ աւասիկ ի ձեռն առնլով մարդիկ պատերազմին 

առ միմեանս - 48. ըստ այժմու մեզ աւանդեցելոյ բանին` անճառելի և անասելի 

միաւորութիւնն` մի մեզ եցոյց որդւոյ բնութիւն: - 51. որ այժմ անչարչարելի ասաց  

աստուածութեամբն, յայլում տեղւոջ մակաձայնէ Աստուած չարչարեալ: - 58. և որ 

այժմս ըստ մարմնոյն բնութեան զայս այսպէս մակաձայնէ - 58. իսկ  այժմ երկուցեալ` 

թէ մի գուցէ խոստովանել հասցէ ի կուսէն - 64. Բայց այժմ առ երկոսին միանգամայն 

բաւական լիեալ, առնլով յինքն  զտկարութիւնն մեր ըստ մեզ, եղաք և մեք զօրութեան 

նորա  հաղորդք – 74. Իսկ մինչ զառ ի նմանէ փառսն ունէր ի սկզբանէ աշխարհի, այժմ 

ո՞ր է` զոր խնդրեսդ. ունէր յայնժամ, և այժմ ո՞չ ունիս: - 78. զոր տեսանես այժմ - 79. Իսկ 

այժմ յաստուածային գիշերիս ոչ գտանեմք այսպիսի ինչ ասացեալ - 103. յամենեցունց 

արժանաւորապէս փառաւորի ամենասուրբ Երրորդութիւնն, այժմ և միշտ և 

յաւիտեանս յաւիտենից.  ամէն: - 114. 

ԱՅԺՄԻԿ - աւասիկ և այժմիկ հարկանեմ զանձն իմ - 3. այժմիկ յապականացուս 

անկեալ կեանս` հակառակաւն այսոցիկ վտանգիմք - 70. 

ԱՅԼ /շղկպ./ - որ ոչ զառ յինքենէն ևեթ բաւականանայր շտեմարանել յիմումս ոգւոջ 

զբարին, այլ ի յոլովից զպայծառագոյնսն ծաղկաքաղ առնելով զշնորհաց, լիացուցանել 

զագահութեանն իւրոյ ինև ջանայր զուսումնասիրութիւն - 2. ի տեղիս տեղիս զսեղանս 

և զաւազանս ոչ  առնեն ... քարեղէն և անշարժաբար զերկոսինն հիմնացուցանելով. այլ  

զսեղանն փայտեղէն և շարժուն առնելով ... կատարեն զկարգն: - 5. Այլ այժմ բազում 

ժամս ի միջի կատարեմք ընդ մարմնաւորականն և ընդ հոգևորական սեղանն - 6. 

աւազանն ծնանի, այլ ոչ կերակրէ - 8. աղօթքն և գործառնութիւնն ոչ ամենայն զմիոյ 

մատուցանէ մեզ փրկութեան  պարգև ... այլ երախայութեանն օծումն զհրաւիրականն 

ունի դրոշմ - 8. Այլ ոչ եթէ Հոգին սուրբ փոփոխեալ գտանի յիւրմէն խորհրդոյ, կամ 

առաւելեալ և նուազեալ: - 10. Այլ առանց ժամու և աղօթից, և առանց օրհնելոյ և 

հաղորդութեան, արտաքոյ մնան` ուր կամք իցեն: - 10. ոչ տան թոյղ ամուսնացելոցն 

զհանդերձեալ կենացն օրինակելն յանձինս զխորհուրդ, այլ որպէս որք յամօթալիսն 

ըմբռնեալ իցեն գործս, այնպէս ըստգիւտ և գաղտագողի զյաղթութեանն առնուցուն ի 
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գլուխ  զպսակ - 11. Այլ զոր ասեմս, այս նախնական սովորութիւն ի վաղնջուց հետէ 

նախահաւեալ - 12. Այլ ուրեմն անտես և անլուր ճշմարտութեանն սիրէ լինել անբան 

յամառութիւն: - 13. Այլ առաջինքն մեր և մինչև ցառաւօտս երկշաբթւոյն ոչ լուծանէին 

զհանգստեանն կապ - 15. Այլ որ շաբաթուս երեկոյ` կարգ պաշտաման սրբոյ 

մարտիրոսաց ի սմա կատարի - 15. Այլ այն որպէս զիարդ և իցէ, ըստ երկաքանչիւրոցն 

իմացեալ դատողութեանց` զմի և զնոյն յայտնէ ճշմարտութեանն իրակութիւն: - 17. չէ 

իսկ առաջիկայս մեզ զստեղծեալն եղծանել հակաճռութեամբ ... այլ կանոնական 

սահմանադրութեամբ - 23. Այլ պարտ և արժան է հանապազօր վարդապետական մեր 

բանիւն ամրացուցանել զառողջսն - 24. 

Ոչ է արժան ... յերեկորէն ժղովս առնել և արբենալ և զեղխել, այլ պարկեշտութեամբ և 

աղօթիւք արժանի առնել զինքեանս պսակին - 25. Այլ վասն պահելոյ և լուծանելոյ 

զշաբաթ և զկիւրակէ ի սուրբ քառասներորդս պահոցն, այս յիւրաքանչիւր կամս 

թողեալ լիցի - 25. Ոչ է արժան զսեղանն, յորոյ վերայ պատարագն Քրիստոսի մատչի, 

փայտեղէն կանգնել և շարժուն. այլ քարեղէն և անշարժ հիմնացուցանել: - 27. Ոչ է 

պարտ զաւազանն յայլ իմեքէ նիւթոյ պատրաստել, և կամ ուրանօր և կամեսցի. այլ 

աւազան քարեղէն հաստատել ի նմին իսկ յեկեղեցւոջն - 26. Իսկ եթէ ոք ոչ այսպէս, այլ 

յառաջ խանծեսցին և պղծեսցին առ իրեարս, զայնպիսիսն ի բաց մեկնեսցեն ի միմեանց 

- 27. Իսկ եթէ ոք ոչ այսպէս արասցէ, այլ որպէս և իցէ իւրով կամակարութեամբ և 

ծուլութեամբ անարգեսցէ զօրէնս և զկարգ ամուսնաւորութեանն, քահանայն լուծցի 

յիւրմէ պատուոյն - 27. և մի’ մերժեր զմեզ ի ժառանգութենէ քումմէ. այլ ըստ առատ 

քում բարերարութեանդ արժանաւորս արա զմեզ - 31. և մի ըստ անօրէնութեան մերում 

հատուցանէր մեզ. այլ արա առ մեզ զողորմութիւն քո ի հազարս և ի բեւրս: - 31. Այլ եթէ 

մեռանել հասցէ ի վերայ այնոցիկ ... մի’ հրաժարեսցէ - 32. Ոչ է պարտ անխտիր լինել և 

հաղորդութիւնս առնել ընդ հերձուածողաց. այլ խորշել ի նոցանէ - 32. Այլ յամենայն 

իսկ ութօրեայսն խառնել պատշաճ վարկանիմ ընդ ծննդեան աւետարանսն 

զմկրտութեան աւետարանսն - 32. Այլ ամենևին հեռանալ ի նոցանէ գարշել և ատեալ 

զնոսա - 33. կռեմք և կոփեմք և քանդակեմք և քերեմք ... զեկեղեցիս, զսեղանս, զխաչս, 

զպատկերս: Այլ ոչ եթէ ընդ ձեռն այնոցիկ և համապաշտօն հեթանսացն - 39. Որ 

հաւատայ յիս, ասաց ինքն, զմահ մի տեսցէ. այլ թէ և մեռանի, կենդանի է»: - 40. «Մի’ 
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չարի չար հատուցանել, այլ յաղթել բարեաւն չարին» - 41. քազի հասարակաբար 

երկոքումբք տեսանեմք վարեցեալ զաստուած` երկայնմտութեամբնն և 

վրէժխնդրութեամբ, ոչ ամենայն տեղի կամ ժամանակ կամ  դէմ երկցուն կամ միոյ ի 

նոցանէ. այլ է երբեք, և ուրեք և ումեմն և ոմամբ ի նոցանէ - 44. «Ինեւ, ասէ, լի են երկինք 

և երկիր». «Լի են փառօք նորա ամենայն երկիր». այլ առ ներգործելն այնոքիւք միայն 

անօրինել - 44. ոչ եթէ անշունչ փայտին զայնոսիկ համարիցիմք առնել 

հրաշագործութիւն, այլ որ ի նմա դարանեալն էր` աստուածային շնորհացն - 44. Ոչ ինչ 

պակաս և Սողոմոնիւ գեղեցկակերտեալք ի տեղիս տեղիս տաճարք, այլ յիսրայեղեանն 

ազգ յառ ի նմանէ շինեալն եւեթ ժողովեալք ամենայն ուստեք ի խնդրել զաստուած: - 

45. Այլ այս այնքան առաջի ձգեալ ձգեցաւ բանս - 45. անսուտ ուրեմն զարարածս 

փոխանակ արարչին մեծարօղք: Քաւ լիցի. այլ ի հասարակացն միայն նոքա - 45. և 

մերումս ոչ հաւատան` զուգահաւասար առ երկոսին ունելով թշնամութիւն. այլ 

զրպարտելով բամբասեն - 46. Յոյժ տենչալի էր ինձ և փափաքելի, ոչ այլոց զիս, և ոչ 

զայլս ինձ լինել ի թշնամութեան. այլ յամենայն  ժամ զբարեաց զհետ երթալ - 48. Այլ 

ակամայ կուրութիւն ցանկայ - 49. մի’ երկուց ասեն ակնարկութիւն տայցեմք 

բնութեանց ի մին Քրիստոս. այլ ինքն իսկ Բանն աստուած էր` որ ընդ երկոսին 

անցանէր, ասեն, ընդ մարդկայինսն և աստուածայինսն: - 49. Այլ և ոչ ի կուսէն, ասեն, 

մարմնանալ, այլ ի կուսին - 49. «Թէպէտ և մեռաւ մարմնով, այլ կենդանի է հոգւով»: - 

49. և ոչ աստուածն Բան ի Մարիամայ առեալ սկիզբն ... այլ Բանն անեղ` 

յանեղագունէն իջեալ Հօրէ` մարմին ստացական յարգանդէ կուսին զգեցաւ: - 50. 

Քանզի ոչ եկն յեղծանել ստեղծօղն զստեղծեալն յինքենէ ստեղծուած, այլ վերաստեղծել 

զնոյն և նորոգել: - 51. «Ոչ ի մարմնոյ բնութիւն փոխաբուսեալ Բանին, այլ և ոչ 

մարմնոյն ի նորայն, այլ ի յատկութեան ըստ բնութեան երկաքանչիւրոյ մնացելոյ և 

իմացելոյ - 51. «Թէպէտ և վասն մեր էջ յանարգութիւն, այլ կայ յիւրում բնութեանն - 50. 

«Ոչ փոփոխելով մարմինն յանմարմնութիւն, այլ ունի ինքեան զմարմինն` որպէս ծնաւ 

ի կուսէն - 51. ոչ եկի զտուեալն ի բաց բառնալ ի սկզբանն զգոյացութեանն շնորհ, այլ 

զաստուածատեսակագոյնս զիմ ի վերայ նորուն հաստատել: - 51. Ոչ եթէ անգոյ և կամ 

առանց մըտաց և անձին, և թանց բնութեան զմերն ընկալաւ ի կնոջէ, այլ ըստ 

ամենայնի կատարեալ առնլով` առ իւրն միաւորեաց կատարելութիւն Բանն որ ի Հօրէ 

- 51. մի յասելոյ անտի երկախումբն` պատառել կամելով զմիաւորւթեանն 
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պատմուճան. այլ բարեպաշտաբար առ երկոսինն գալ գիտացեալ - 52. «Միութիւն 

խոստովանիմ, և ոչ քայքայումն ինչ և լուծումն այսր բնութեան յայն, կամ այնր յայս. այլ 

միացեալ, մի լեալ»: - 52. Քրիստոս առանց միաւորութեանն ոչ ասի Քրիստոս Յիսուս, 

այլ աստւած Բան: - 53. «Խոստվանիմ զԲանն աստուած յարգանդի կուսին կերպացեալ 

... այլ ոչ եթէ յարարածական բնութենէն ինչ յինքն խառնեաց - 54. Այլ անմարմին 

բնութիւն աստուասային Բանին` զմարմնական բնութիւն ի կուսէն ընկալեալ, ընդ 

ինքեան միաւորեաց - 54. այս երկուք գեղեցկագոյն հաւատոյ ոտիւք առ ճշմարտւթիւն 

ի վեր կանգնեալ. ոչ հաստատիս, առ որ և յենուցուս առ մինն ի նոցանէ` կաղ գտանիս 

առ խոստովանութիւն ճշմարտութեանն. այլ կատարեալ` ըստ երկաքանչիւրոցն 

դիտելով երկուսն - 55. ոչ բնութիւնն աստւածային բնաւորեցաւ յարգանդի կուսին ... 

այլ աստուածն Բան ի Հօրէ` զմարդկային զգեցաւ բնութիւն ի  կնոջէ: - 56. Բասիլիոս 

ասէ. «Ծնեալն ի Մարիամայ էութիւնն ի նորա բնութենէն` ոչ էր աստուած բնաբար, այլ 

միաւորութեամբ տնօրէնութեանն - 56. զայս ի Հօրէ իսկ անժամանակաբար յինքեան 

բերէր Բանն աստուած. այլ ըստ անճառ տնօրէնութեանն ի կուսէն: - 56. Ոչ եթէ 

զյերկուցն ասելով` հրաժարէին ասել զմին ... այլ համարձակաբար երկոքումբքս 

այսոքիւք ... պայծառանային - 57. ոչ դարձեալ ըստ  հասարակականացն ինչ ասացեալ 

բան` զմիութիւնն յերկուս բաժանէ միութիւնս. այլ յերկոսին անչարաբարոյական 

կամօք բարեպաշտեալ մերձենայ - 58. Արդ ո՞րպէս զսոսա իմասցուք. միթէ 

մարտնչիցի՞ ինքն ընդ իւր վարդապետս, քաւ լիցի. այլ զառաջինն ըստ բնութեան 

տրամաբանէ, իսկ զերկրորդս` ըստ միաւորութեանն բանի: - 58. և արարածական 

ասելով` ոչ զուգապատիւս ասեմ զաւետարանչական ձայնս, և ոչ ... այլ ոմն  

զբարձրութիւն աստուածութեանն, և ոմն առ նուաստութիւն մարդկութեանս զիջանելն 

նշանակեն - 58. ոչ աստուածութեանն աշխատութեամբ տաժանեալ, այլ մարմնոյն - 58. 

զամենայն ըստ բնութեան մարդկութեանս մերոյ առնէ և կատարէ միածին Որդին 

Աստուծոյ. այլ ըստ  աստուածութեան բնութեանն անախտ և անկարօտ, և լցուցիչ և 

կատարիչ ամենայն արարածոց: - 59. Սոյնպէս զձայնս զանձնականս, և զչարչարանս 

զանձնականս, տրտմութիւնն և զզոփալն, աստուծոյ Բանին ասեմ. ոչ բնութեամբ 

աստուածութեանն, այլ միաւորութեամբ տնօրէնութեանն: - 58. Արդ այսպէս 

բազմերջանիկ հարանցն յիշել ... ոչ առ ի բաժանել զմին Քրիստոս յերկուս դէմս, կամ 

յերկուս որդիս ... այլ զառաւելագոյն աստուստ զամրութիւն առ ճշմարտութիւն 
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հաւատոյն տնտեսել կամեցեալք - 59. և այնու ոչ եթէ զաստուածութիւնն ինչ 

թշնամանեաց, այլ վասն զմարմնոյն բնութիւն  ճշմարտութեամբ յայտ առնելոյ: - 59. Ես 

զթաղումն մարմնոյն և զգեստ նորա ասեմ Բանին. ոչ բնութեամբ աստուածութեանն, 

այլ միաւորութեամբ տնօրէնութեանն: - 58. և դարձեալ թէ ի նորին վերայ էութեանն ոչ 

հասցէ փառացն մեծութիւն, ոչ ասի փառաւորեալ, այլ փոփոխեալ - 60. յորժամ ասէր, 

թէ  «Ես և հայր իմ մի եմք», ոչ ըստ դիմաց և առանձնաւորութեան զմին ասէր գոլ, այլ 

ըստ բնութեան: - 62. Առ որ դու կուրացեալ մտօք հայելով` ոչ գիտացեր զանազանել, այլ 

մտադիր եղեալ առաջնոցն աստուածխօսութեան` գրեցեր և ասացեր - 62. Եւ եթէ` ոչ 

անգոյք են անուանքն, կամ միոյ դիմաց, մինչ զի լինել ճոխութիւնն մեր անուամբք, այլ 

ոչ իրօք: - 63.  Եւ սուտ լինի ըստ ձեզ ի կնոջէ մարդ զնա լինել գրեալն. այլ զինքեանն 

բերեալ երևեցոյց մեզ յերկնից մարմին: - 67. ապա ուրեմն ոչ են այսոքիք 

ապականութիւն ... այլ են բաղկացականք գոյացութեան - 67.  Ոչ արտաքուստ ի նմա 

բերելով զքնոյն իրակութիւն, այլ բնաւորականին ըստ պիտոյիցն ի վերայ անկեալ 

կրից: - 68. զյառաջգիտութեանն ոչ ըստ բնութեան ի նմա ասեմ գոլ նախատեսութիւն, 

այլ աստուածային հոգւոյն ազդմանէ - 68. Ոչ էր ինքն տրտմութիւնն մահ, այլ 

աշխարհի տրտմութիւնն ներգործէ  զմահն - 69. Արդ ոչ եթէ ներքսածողականք են մեզ 

մահուն և ապականութեան քաղցն և տրտմութիւնն ... այլ ի ձեռն առնլով 

առաջնորդականին ... ի մարմնոյ անտի հնձեսցէ զապականութիւն - 69. և փրկիչն 

սոքօք ի կենցաղավարելն ընդ մարդկան վարեցաւ, ուրանօր և կամեցաւ, և յորժամ և 

որքան. ոչ օտար յեղանակաւ և կամ  ստուերաւ իւիք, այլ  ճշմարտութեամբ - 70. որք են 

ոչ այլ ինչ, այլ բնաւորականք և բնութիւնք մարդկային կազմածիս - 70. Եւ այսպէս ոչ 

ստեղծիչն, և ոչ ստեղծեալն ի նմանէ, այլ ինքնակամութիւն ստեղծուածոյն և 

պատրանք բանսարկուին զմահն և զապականութիւնն ի մերումս յարդարեաց 

բնութեան: - 70. երևեցոյց բանս` ոչ մեղք և ոչ ապականութիւնք հոգեկանացն և 

մարմնականացն մերոց լինել կրից, այլ որակք ոմանք, և  որակութիւն մարդկայնոյս 

պատշաճեալ գոյացութեան - 70. թերևս ոչ մարմին էր զգեցեալ ի կուսէն ի մերմէ 

բնութենէս, այլ զնոյն զնախահարցն էր պահեալ զերևութական տեսութիւն - 70. 

զմարմին Բանին ոչ յայլմէ իմեքէ ծանեաք, այլ ի կուսէն - 71. ոչ ընդ այնու կարծեօք 

եմուտ որ ի մեղսն տանիցին, այլ որ զհասարակաց բնութեամբս պահեալ է: - 71. 

քաղցնուլն և ծարաւելն, և վաստակելն և ննջելն` մարմնոյն կարիք են, այլ ոչ եթէ ի մեղս 
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համարեալ իցեն - 71. և այնու ոչ եթէ զաստուածութիւնն ինչ թշնամանեաց, այլ վասն 

զմարմնոյն բնութիւն ճշմարտութեամբ յայտնելոյ: - 72. չէին կարիք մեղաց, այլ 

բնութեան մարմնոյն ծանուցիչք: - 72. Ահաւասիկ յայտնի բանիւ երևեցոյց սուրբ հայրս` 

ոչ մասունս գոլ մեղաց և ապականութեան ... այլ  բնական մարմնոյ և ոգւոյ կարիք - 72. 

վաստակեաց մարմնոյն և ջղացն յուղեգնացութենէն ձգեցելոյ. ոչ աստուածութեանն 

աշխատութեամբ տաժանելոյ, այլ մարմնոյն - 73. յայտ է` թէ հաւասարապէս բնակչացն 

թոյլ տուեալ` զանցնիւրսն իրողութիւնս առ իւրն ապականապէս  ազդել մարմին և 

հոգի ինքնիշխանական  կամօք ... ոչ անուանն և ձևոյն ևեթ, այլ առաւել իրացն` որոց և 

անուանն` յիւրաքանչիւրսն համբերեալ - 73.  Ոչ էր սոսկ մարդ, այլ և ոչ աստուած 

մերկ. այլ մանավանդ աստուած և մարդ միանգամայն - 73. այս է զմեղսն և 

զապականութիւն և զմահ, այլ  մարմնով իւրով որ ի մէնջ - 74. Եւ զայս գտեալ մեր 

զազատութիւն ի տեառնէն` ոչ այլով իւիք օրինակաւ, այլ ի ծառայական կրիցն անտի - 

75. ոչ ի մէնջ և ոչ յարարչէն յարեալ եղև ի բնութիւնս, այլ որս գտեալ և  կերակուր 

արարեալ իւր զընդ մահուամբ անկեալսն - 76. ոչ տայ թոյլ մնալ նմա յայլայլութեանն 

յայնմիկ, այլ ի վայր քարշեալ` անցնիւրցն մատուցանէ զնա  յորոց բաղկացաւն 

տարերց. զի թէպէտ և ասաց ստեղծիչն հողածնիցելոյն ... ոչ հրաման տալով, այլ առ որ 

ինչ երթալոցն էր  զկնի մահուան, մակաձայնելով այն ասէր: - 77. Արդ են ծայրքն 

պարզաբար ասացեալ չար` և անուամբք և  իրօք. իսկ մէջն ոչ պարզաբար և ոչ նոյնպէս, 

այլ ի միմեանց ընկալեալ, և շարամանեալ ընդ միմեանս: - 77. ոչ էր մեղք և ոչ 

ապականութիւն պատուհասն, այլ որ զնոսա ի բնութենէս հալէր և ի բաց ջնջէր` որպէս 

յոսկւոյ անտի  հուր զժանգն: - 78. «Առ ժամանակն ոչ ուրախութեան թուի, այլ յետոյ 

պտուղ խաղաղութեան նովաւ կրթելոցն հատուցանէ յարդարութիւն»: - 78. Այլ 

անհնար է մշտնջենաւորի էութեանդ գոլ առանց փառաց - 79. Մի’  հայեսցին առ այս` 

զոր տեսանես այժմ, այլ զոր ինչ ընդ ձեռն այսորիկ լինելոց է մշտնջենականի փառացն 

իմոց մեծութիւն: - 79. ոչ եթէ ես յիմոց անտի փոփոխեցայ, այլ կարծիք մարդկան` զոր 

ունէին վասն իմ, փոխեցան: - 79. Արդ թէպէտ յոլովք կան եօթներեակք ի վերայ այլոց 

աւուրց շրջագայից, այլ ինձ մերձ թուի գոլ սաղմոսիս միտք եօթն գոբաղայիւքն 

կանոնեալ - 84. սակայն ոչ կարաց ժուժկալել իւրում պատկերին` յաղթեալ ի 

մարդասիրութենէն Հայրն. այլ ընդ առաջ ելանէ նմա մարգարէական քարոզութեամբն 

- 86. զորոց երկուց աւուրցն զխորհուրդս հրամայէ ի կիր արկանել ... ոչ մի անգամ և 
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երկից, այլ ամի ամի զնոյնն վերստին առնելով - 86. Այլ նա է առաւօտ և սկիբն ծագման 

արեգականն արդարութեան - 92. Իսկ Յովաննէս ժամ վեցերորդ ասէ. ոչ զժամ 

խաչելութեանն, այլ զժամ ձաղանացն - 97. «Յաւուրն յայնմիկ ոչ եղիցի լոյս` այլ ցուրտ 

և պարզ - 100. Իսկ գիշեր ոչ եթէ զժամանակն ասէ, այլ զհրէական անհաւատութիւնն 

առակէ - 104. Վասն զի ոչ պատգամաւոր բարբառ, և ոչ հրեշտակք, այլ ինքն տէր` 

ասելով եթէ «Ելի ի հօրէ և եկի յսշխարհս» - 106. որք և ամօթ ևս վարկանին 

զփրկութեան մերոյ անօթ. այլ մեզ յայլ ինչ մի’ լիցի պարծել ըստ առաքելոյ - 113. յարևու 

փորձութեանցն մի’ խորշակահար լիցիմք, այլ պահելով մեզ` ի մեղանաց ապրիցիմք - 

113. մեզ առկայասցի այս, զի ոչ ժամ իսկ է. այլ այսքան, զի ծանիցուք զսա հրեղէն 

պարիսպ եկեղեցւոյ -113. քանզի է այս գանձ ոչ  զոր ցեց և ուտիճ ապականէ, այլ որ ընդ 

ինքեան յերկնայինն ի վեր տանի գանձ զտնանկ ստացողին զսիրտ - 116. Իսկ այժմ 

յաստուածային գիշերիս ոչ գտանեմք այսպիսի ինչ ասացեալ, այլ եթէ «Հանէր զգիշերն  

ի գլուխ յաղօթսն աստուծոյ»: - 103. Այլ  և ոչ ընդ դրունս երկնից  կարողութիւն է ումեք 

անցանել աստստին կենօք ի մարդկանէ - 6. նովին ձիթով օծանէին զմկրտեալսն և 

զերախայսն, այլ և զհիւանդս և զեկեղեցի և զսեղանս և զխաչս: - 8. Այլ և 

յերկրաքարշական զբօսանաց անտի դատարկանալն մեր, և զուարթագին իրօք ի 

վերայ ելանել  ողբալեացն` պատուոյն սորա է առաւելութիւն - 14. ոչ միայն ի միտս, այլ 

և առ երեսս բարեպաշտից կերպացեալ ձևանան երևմունքն: - 14. արժան է ոչ միայն 

քրիստոսեան պատարագաւն ... պատուել զօրս զայս, այլ և զբոլոր նախադասեալն սմա  

պարտ է աղօթիւք յուղարկել զգիշեր: - 16. Այլ և հանդերձ յոտանաւորութեամբ առանց 

ծունր կրկնելոյ կատարել զասացեալսս, ըստ նորին իսկ հրամանի - 17. Այլ և 

զօրինադրեալս մեզ զայս ինքեամբ յանձն էառ կատարել Քրիստոս - 17. պարտ է 

ուսումնասիրացն և խոհականագունիցն` նուագարանօք քնարահարու լինել 

երաժշտական հոգւոյն. այլ և զբոլոր գոյացելոցս ընդ ինքեան հնչեցուցանել ձայնից 

տեսակս: - 20. և չորք և վեց գումարին ի տասն, որ է առաջին կատարեալ թիւ ի միակէն 

սկսեալ, և կատարելագունից թուոց սկիզբն, և զուգաթիւ ի ձեռն Մովսիսի տերունեան 

աւանդեալ օրինացն: Այլ և բնականագոյնք - 23. հաղորդք եմք միմեանց առ աստուած 

խոստովանութեամբն և նախագահութեամբ, այլ և սիրով առ իրեարս եռացեալք - 23. 

որ ոչ միայն զնեռինսն չարագոյնս և բազմապատիկս քան  զնոյնս ընդ մեզ բերեմք, այլ և 

ստուգապէս վերջնումս աւասիկ եկեալ հանդիպեցաք ժամանակի - 34. Այլ և 
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խորամանկեալ գտին չարութեանն իւրեանց զէն - 34. Այլ և կենդանագրեալ պատկերաւ 

մարդացելոյ Բանին աստուծոյ, պախարակել զմեզ անամօթին - 35. Յորմէ գտանէին 

եղեալ դիցն երկրպագուք ոչ միայն տարրապաշտք, այլ և դիւապաշտք - 37.  

դիւաբնակք և դիւաշունչք կռոցն լինէին սպասաւորք. այլ և դիւցազունք անուանեալ, 

գեր ի վերոյ մարդկայնոյս համբառնային բնութեան: - 37. Քանզի սկզբնաւոր դևքն և 

մարդատեացք, ոչ միայն թէ զնոսա ... կամին տեսանել չարչարեալս և նեղեալս,  այլ  և 

առ իւրեանցս գրգռին պաշտօնեայս յարձակել չարչարութեամբ - 41. Իսկ մարդասէրն 

մեր տէր և բարերար ընդ  ողջոցն ոչ միայն թէ  ոչ մախայ ընդ  առողջութիւն ... այլ և  

ախտաժետացն ի վերայ բերէ զբժշկութեանն դեղս: - 41. Եւ ոչ միայն այս, այլ և 

քահանայական ձեռնն և բանն զԵրրորդութեանն սրբոյ ի նոսա կոչեալ բնակեցուցանէ 

զօրութիւնն - 43. Այլ և կենդանականն որ ի մեզ հաւատ, սրեալ իբրև օձի խօսարանացն 

իւրեանց սրով սատակել սպառնացեալ - 46. Այլ և զկորովագոյնն ի նոցանէ ընտրեալ 

զբանին ճահաւորութիւն ... ջախջախեսցուք զվեհագոյն և զգերակացեալն ի նոսա 

չարապաշտութեանն անդամ: - 46. հարկ է մեզ` որ զմին միայն ընտրեցաք ունել 

զօրագլուխ և վերակացու կենաց մերոց, որք ոչ միայն աստուծոյ զմեզ ասեմք, այլ և 

վասն նորա գիր հանեմք - 48. Այլ և ասացից առ նոսա - 48. Այլ և ոչ ի կուսէն, ասեն, 

մարմնանալ, այլ ի կուսին - 49. «Ոչ ի մարմնոյ բնութիւն փոխաբուսեալ Բանին, այլ և ոչ 

մարմնոյն ի նորայն - 51. ոչ միայն թէ որդեհայրութիւն ի ներքս ածեալ մուծանես, այլ և 

մարմին ևս Հօր շնորհեսցես` որպէս և որդւոյ: - 62. Իսկ զառ ի յերկուց բնութեանցն 

ասել` ոչ միայն թէ լսել ոչ կարասցես, այլ և վատթարագունի իմն նմանեցուցանես 

տարացուցի - 65. Որ ոչ միայն է անհաւանական` զոր ասեսդ, այլ և անհաւաստի: - 66. 

էին ոմանք, այլ և յլովք ևս  կենդանիք մնացեալ - 66. Այլ և զյառաջգիտութեանն ոչ ըստ 

բնութեան ի նմա ասեմ գոլ նախատեսութիւն - 68. Եւ ոչ այս միայն, այլ և  որ 

փոխանորդենն զնոսա հակակայքն` նոյնաձևապէս իմն երբեմն առ կեանս, և երբեմն 

առ մահ պարաբերելով ածանին - 69. ոչ միայն որք ընդ  մարմնումս են յարահիւսեալ 

աշխատութիւնն և քաղցն և քունն, այլ և որ յոգւոջն են եռատեսակ մասունք, 

խոհականն և ցանկականն և ցասնականն - 70. Այլ և ըստ մեզ, եթէ ոչ յոյժ 

գայթագղեսցիս բանիւս, զապականութեանն ընդ միտ ածելով տեսակս - 73. առաւել ևս 

զկնի կամաւոր մահուն քո բազմասցին հաւատացեալք ի քեզ, այլ և հանդերձ 

գերազանցութեամբ - 80. ոչ միայն յարժանաւորսն, այլ և յանարժանսն ցուցանէ զիւր 
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բարերարութիւնն վասն բազմաց օգտի: - 81. իմաստունն Սողոմովն, ի Զգօնութեան 

խրատուն յորդորէ` ասելով մասունս եօթանց, այլ և ութից: - 84. գրեցաք ի սմա ոչ միայն 

զկանոնական սահմանեալն նոցա շարակարգութիւնս, այլ և ժամանակն և պատճառն - 

116. Այլ ևս նախկին, զի և ոչ իւիք գիտեմ զաստուածայինն հարկաւորագունիցն ներքոյ 

անկեալ բռնութեան. զի թէ այս էր, հարկ էր և - 67. և ոչ յերեխայութեանն նախկին 

մատուցանեն ձեռնադրութեամբ յօծումն. այլ միայն առ մկրտութիւն աւազանին 

վաղվաղեալ` ի ներքս արկանեն: - 8. Բազումք ի Բաբեղոնի պատուական անօթ ոսկւոյ 

և արծաթոյ, այլ միայն յաղագս աստուածային անօթոցն կրեալ զպատուհասն 

Բաղտասար արքայի - 45. համարձակապէս զերկաքանչիւրցն յիշէին 

զհասարակականսն. ոչ առ ի բաժանել զմի Որդի յերկուս որդիս, կամ յերկուս դէմս, այլ 

միայն յորոց էինն` ազդեալ նշանակէին - 58. Այլ սակայն ի ծննդենէն առ յարութիւնն 

զհետ  երթեալ միաւորին - 29. Այլ սակայն և դժուարագիտելի է յոգնազան և 

բազմախուռն ի նոսա անտառացեալ չարութիւնն: - 38.  իսկ մահուամբն թէպէտ և 

պատժեաց զմեզ ... այլ սակայն երեակս ի նմին ի մահուն մի ըստ միոջէ զօգտութեանն 

ծածկեաց զսերմանս - 76. 

ԱՅԼ /դերանուն/ -  այնպէս լցեալ ուռճանայր ի նմանէ բանական իմ ոգի. մինչ զի կարել 

ասել ինձ զյայն ժամու պատահիցն իբրև զայլմէ պատմելով, «Մանուկ էի մտավարժ, և 

ոգւոյ բարւոյ դիպեցայ»: - 2. խորհէի արդեւք զհրամանացն խորտակել զլուծ ... այլում 

ումեք  ակն դնելով  կենցաղական տարփանց - 2. Նոյնպէս և վասն աjլ Առաքելոցն` 

ցուցանէ, ասեն, պատմութիւնն - 5. Հի՞մ ջանաս փոփոխել զմակարդութիւն անուանն, և 

դնել զայլոյ ուրուք անուն - 6. ի հիվանդութեանն` զառողջութեանն ունիմք 

կարօտութիւն, ոչ ևս և զայլոցն: - 8. որք ի սուրբ քառասներորդս պահոցն, զշաբաթ և 

զկիւրակէ օրն ընդ տրտմութեամբ ... արկանեն, որպէս և զայլ ևս հինգ աւուրսն 

զանցեալս: - 13. Եւ նախ քան զայլսն` զառանձնական զիւր ինքեան զիսկագոյնն և 

զհարազատագոյնն, առանց որոյ ոչ անուն և  ոչ փառք առ սա ասասցին - 14. Այսորիկ 

աղագաւ ընտրեցին ոմանք զայս ինչ և զայս  դնել երեկորեացդ այդոցիկ, և զայս ինչ և 

զայս բառնալ. իսկ այլք զառ ի նոցանէ թողեալսն բերել և բերեալսն ի բաց տանել: - 16. և 

որպէս ասացաքն` յայլում աւուր հրաման տացէ զգուշութեամբ և արժանաւոր կարգօք 

պսակիլ և հաղորդիլ օրինացն: - 25. և յայլ ի պէտս օծման մի խառնեսցէ զնա - 26. և ոչ 
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խոնարհել յայլ ազգաց քրիստոնէից յաւանդութիւնս - 25. յայլ խորհուրդ օծման մի 

իշխեսցէ մատուցանել զնա: - 26. Ոչ է պարտ զաւազանն յայլմէ իմեքէ նիւթոյ 

պատրաստել - 26. սոքա ամենեքին, և որ այլն ևս իցեն անօրինեալք ի Քրիստոսէ, ի 

յարութեանն միաւորեալ բովանդակին: - 30. արժան է`  զկնի Փառք ի բարձանցն` 

յարութիւն ասել. իսկ զՍուրբ աստուածն ... ի վերջն անցուցանել, որպէս և յայլ աւուրսն 

ըստ ասացելում պատճառին: - 30. Այլք դարձեալ զօգտակարս և զպիտանիս ի 

տարերաց այտի առ  կենցաղական պէտս ընտրեալ աստուածացուցին - 35. Կէսք ի 

նոցանէ զընդդիմամարտս այլոց կենդանեաց զկենդանիս ի պատիւ  առեալ պաշտեցին 

- 36. վասն այլոց այլով իւիք քաջահաճութեանցն պատահմանց ի զարմացումն եկեալք` 

աստուածս անուանեցին - 37. աստուածս անուանեցին ... զայլս վասն այլ իրիք 

քաջաբաստիկ զբնականսն ունելոյ որակութիւնս - 37. Յոյժ տենչալի էր ինձ և 

փափաքելի. ոչ այլոց իս, և ոչ զայլս ինձ լինել ի թշնամութեան - 48. Բայց կարծեմ զայլ 

ինչ երկնել մտաց ձերոց` այսպէս կեղծաւորելովդ: - 49. այլ է ... ըստ անճառ  

միաւորութեան Բանին ընդ  իւրում մարմնի: - 52. համարձակիմք ասել մի բնութիւն 

Քրիստոսի, և ոչ ըստ այլում իմիք յեղանակի: - 52. թողլով զիւր գոյութիւնն`  յայլու՞մ 

գտաւ գոյութեան - 53. Մինչ ի  Հօրէ բնութիւն էր, զի՞նչ այլ ինչ բնութիւն յարգանդի 

կուսին գոյանայր: - 55. յայլմէ առ այլ վազեալ անցանես տարապարտ մտածութիւնս: - 

56. և որ այլ ինչ սոյնպիսիք յայլոցն ասացեալ եղեն: - 57. առ այլսն մի ըստ միոջէ 

ընթացեալ  հարցջիր - 57. յայլում տեղւոջ մակաձայնէ Աստուած չարչարեալ: - 58. 

քանզի այլ առ այլ ասի փառքն և փառաւորելն, և ոչ առ նոյն: - 60. Նոյնպէս և այլով իւիք 

բանիւ այլ ոք վրիպեալ մոլորեցաւ - 62. զայլս ոչ անուանէիր գիտունս: - 63. Ոչ 

ծանօթութիւնքն յիւրաքանչիւր ումեքէ բարձեալ լինի, և ոչ առանձնաւորական 

նմանութիւնքն յայլում ումեք երևեալ: - 63. եթէ արդեւք վարդապետեցար ի քում 

արուեստարանիդ` այլ գոլ զանձն, և այլ զդէմս - 64. այլք յահեկականացն զմի մի ինչ ի 

սատանայական ուսմանցն բարձեալ տարան շահս - 64. ջանասդ մերժել ի մէնջ զօրէնս 

աստուծոյ մերոյ, և պատմել մեզ փոխանակ այնոցիկ այլ մոլորութիւն - 65. Ոչ ասի այլ 

բնութիւն, բայց արարչականն ևեթ - 65. զերկոսին զնոսա ասեմ սուրբս` զՍահակ և 

զՄաշդոց, և ամենեսին զընտրեալսն զարբանեակս նոցուն և զգործակիցս, զԵզնակ և 

զայլսն - 66. և նոյն ինքն քաղցն ոչ է այլ ինչ, եթէ ոչ ապականութիւն - 67. ինքն Եսայեաւ 

ասէ. «Չիք այլ ոք բաց յինէն, որ գիտիցէ զվերջինսն - 68. այլս ի կենդանեացն 
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զուգակենակցաբար ըստ ազգի տեսանելով վայելչացեալս, յաղագս նորին տրտմէր - 

68. Արդ ոչ եթէ ներքսածողականք են մեզ մահուն և ապականութեան քաղցն և 

տրտմութիւնն և այլքն ամենեքին - 69. «Տեսանեմ այլ օրէնս զինեալ հակառակ օրինաց 

մտացն - 69. որք են ոչ այլ ինչ, այլ բնաւորականք և բնութիւնք մարդկային կազմածիս - 

70. Եւ որպէս զմարմին Բանին ոչ յայլմէ իմեքէ ծանեաք - 71. նոյնպէս և զկիրսն 

մարդկայինս ըստ մեզ և զմերն ասեմ կրեալ Քրիստսի, և ոչ ըստ աստուածայնոյ, և կամ 

զայլոյ ուրուք: - 71. Եւ զայս գտեալ մեր ազատութիւն ի տեառնէն` ոչ այլով իւիք 

օրինակաւ, այլ - 75. վասն ի՞նչ պատճառի իբրև զթերի իմն խորհրդով զայլոց 

մարգարէիցն ի վերայ բերելով օրհնութիւն ձայնեն - 83.  յոլովք կան եօթներեակք ի 

վերայ այլոց աւուրց շրջագայից - 84. որ յայսմ վայրի զօրհնութիւն զայլոց մարգարէիցն 

ի վերայ բերելով, որ նշանակէ զութերորդ  դարուն զխորհուրդն - 84. «Օրհնեսցեն զնա 

ամենայն հրեշտակք նորա». և այլ մի ըստ միոջէ որ ի կարգին է: - 87. շարակապեցին 

ընդ աստուծոյ հզօրի և անմահի. ոմանք միասնական սուրբ Երրորդութեանն, և  այլք ի 

վերայ Որդւոյ միայն զայն վարկանելով - 90. Զիններորդ ժամուս զխորհուրդ տեսանեմք 

բարձրագոյն աւանդութեամբ քան զայլսն պատուեալ յառաքելական դասուցն: - 99. Զի 

զոր այլոցն բանիւ հրամայեաց, ինքն արդեամբք յանձին կալաւ կատարել - 102. Իսկ 

առաւօտին աղօթքն ոչ ըստ այլոց խորհրդեանն կարգեալ են - 103.  Եւ ապա այլ  

աւուրցն ի կարգն ելանեն - 104.  զոր յայլ ի ժամս աղօթիցն ըստ կարի մերում ցուցաք 

փոքր ի շատէ - 104. այլ մեզ յայլ  ինչ մի’ լիցի պարծել ըստ Առաքելոյ, բայց միայն ի խաչ 

տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի - 113. Եւ ժողովուրդն զքահանայն տէր անուանելով` 

աղաչէ յիշել յաղօթսն զպաշտօնեայսն ըստ հոգւոյ, և մարմնաւոր զծնողսն, և զայլն ևս 

մի ըստ միոջէ: - 114. Որք և զնոցին դիակունս առ երդովքն ուրեմն ի տանիս զեղչեալս 

բարձրահայեաց և երկնապիշ լինելով, երդնուն այլ ընդ այլոյ ասացեալք. Բարձրեալն 

գիտէ: - 38. «Փող հարկանի և մեռեալքն ի Քրիստոս յարիցեն յառաջագոյն, և մեք 

նորոգեսցուք». այլօքն հանդերձ: - 92. 

ԱՅԼԱԶԳԻ – Ոզա մեռանէր յօգնելն տկար զօրութեամբ հզօրագունին. զայլազգիսն 

հարկանէր հերաստանս - 44. Արդ զմեզ յառաջ կոչէ նա ինքն ընդդէմ յառնել երկակաց  

ոմանց առ միմեանս մենամարտուցելոց  յայլազգեացն գնդից – 46. 
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ԱՅԼԱՁԵՒԱՊԷՍ- Նոյնպէս և վասն այլ Առաքելոցն` ցուցանէ, ասեն, պատմութիւնն` 

եթէ այլաձևապէս միմեանց, և որպէս զիարդ և ժամն խնդրէր` ընդ երկոսեանն 

անցանէին խորհուրդս: - 5. զանազանութիւն հասակացն և ժամանակացն 

այլաձևապէս ի վերայ բերել հրամայէ զկարգ և զդիր աւուրցն և կանոնաց - 10. 

ԱՅԼԱՁԵՒԵԼ - և սորա խաւար չարապաշտութեանն զբոլոր տիեզերս ընդ իւրեաւ 

կալեալ կուրացոյց:  Ըստ իւրաքանչիւր լեզուաց այլաձևելով զնորա զանուն – 36. 

ԱՅԼ ԱՅԼ - Եւ եթէ զի՞նչ խորհուրդ ունի Փառք ի բարձանցն աւուր աւուր այլ այլ երգք 

առաւօտուն – 87. 

ԱՅԼԱՅԼԵԼ - աստուստ և կերպարանին այլեայլեալ տգեղանայր ձև - 42. ըստ նմին և 

ընկալաւ զկիրն, և ոչ այլայլեցաւ ի կրիցն – 73. 

ԱՅԼԱՅԼՈՒԹԻՒՆ - Արդ` յայտ է թէ անհասանելի միաւորութիւնն, և ոչ բնութեանցն 

այլայլութիւն առաջնորդեն մեզ զմին ասել բնութիւն մարմնացեալ Բանին: - 51. այս է 

զապականութիւն և զայլայլութիւն: - 73. առ որ մերձեցեալ ապականութեան` 

փախուցանէ ի նմանէ` նախկին հրաման տուեալ այլայլութեան - 77. ոչ տայ թոյլ մնալ 

նմա յայլայլութեանն յայնմիկ - 77. Արդ է ապականութիւն բոլոր իրի քակտութեան 

պատճառ` այլայլութեամբ ի վերայ հասեալ. քանզի բոլորն ի մասանց բաղկանայ. և 

զբաղկացեալն ի մասանց քակտէ ապականութիւն, զայլայլութիւնն ի գործ արկանելով: 

- 77. 

ԱՅԼԱՆԴԱԿ - ընդէ՞ր զարհուրիս և զայրանաս, և այլանդակ և հայհոյիչ 

շարադրութեամբ բարեպաշտաց պղտորես զլսելիս: - 53. 

ԱՅԼԱՊԷՍ - Քանզի յոյժ օտարաբար նովաւ և այլապէս ի միմեանց վարիմք - 7. 

ԱՅԼԱՏԵՍԱԿ - ի զանազանից և յայլատեսակաց իցէ նիւթն - 42. 

ԱՅԼ ԵՒ - Այլ և զկնի ընթրեացն յերեկորին ժամու հաղորդել խորհրդոյն - 5. Այլ և ոչ ընդ 

դրունս երկնից կարողութիւն է ումեք անցանել աստստին կենօք ի մարդկանէ - 6. Եւ 

դարձեալ նովին ձիթով օծանէին զմկրտեալսն և երախայսն, այլ և զհիւանդս և 

զեկեղեցիս և զսեղանս և զխաչս: - 8. Այլ և յերկրաքաշական զբոսանաց անտի 



42 
 

դատարկանալն մեր, և զուարթագին իրօք ի վերայ ելանել ողբալեացն` պատուոյն 

սորա է առաւելութիւն - 14. ոչ միայն ի միտս, այլ և առ երեսս բարեպաշտից 

կերպացեալ ձևանան երևմունքն: - 14. արժան է ոչ միայն քրիստսեան պատարագաւն 

... պատուել զօրս զայս, այլ և բոլոր նախադասեալն սմա պարտ է աղօթիւք յուղարկել 

զգիշեր - 16. Այլ և հանդերձ յոտանաւորութեամբ առանց ծունր կրկնելոյ կատարել 

զասացեալսս, ըստ նորին իսկ հրամանի - 17. Այլ և զօրինադրեալս մեզ այս ինքեամբ 

յանձն էառ կատարել Քրիստոս - 17. պարտ է ուսումնասիրացն և խոհականագունիցն` 

նուագարանօք քնարահարու լինել երաժշտական հոգւոյն. այլ և զբոլոր գոյացելոցս 

ընդ ինքեան հնչեցուցանել ձայնից տեսակս: - 21. չորք և վեց գումարին ի տասն, որ է 

առաջին կատարեալ թիւ ի միակէն սկսեալ, և կատարելագունից թուոց սկիզբն. և 

զուգաթիւ ի ձեռն Մովսիսի տէրունեան աւանդեալ օրինացն: Այլ և բնականագոյնք, 

որովք զուգիւք ներգործել բնաւորեաց առաջնորդականն որ ի մեզ միտք - 23. որք 

միանգամ  հաղորդք եմք միմեանց առ աստուած խստովանութեամբն և 

նախագահութեամբ, այլ և սիրով առ իրեարս եռացեալք - 23. Այլ և խորամանկեալ 

գտին  չարութեանն իւրեանց զէն - 34. ոչ միայն զնեռինսն չարագոյնս և 

զբազմապատիկս քան զնոյնս ընդ մեզ բերեմք, այլ և ստուգապէս վերջնումս ավասիկ 

եկեալ հանդիպեցաք ժամանակի - 34. Այլ և կենդանագրեալ պատկերաւ մարդացելոյ 

Բանին աստուծոյ, պախարակել զմեզ անամօթին - 35. դիւաբնակք և դիւաշունչք կռոցն 

լինէին սպասաւորք. այլ և դիւցազունքանուանեալ, գեր ի վերոյ մարդկայնոյս 

համբառնային բնութեան: - 37. Յորմէ գտանէին եղեալ դիցն երկրպագուք ոչ միայն 

տարրապաշտք, այլ և  դիւապաշտք - 37. Իսկ մարդասէրն մեր տէր և բարերար ընդ 

ողջոցն ոչ միայն թէ ոչ մախայ ընդ առողջութիւն ... այլ և ախտաժետացն ի վերայ բերէ 

բժշկութեանն դեղս: - 41. սկզբնաչարչար դևքն և մարդատեացք, ոչ միայն թէ զնոսա` որ 

նոցա ոչ են` կամին տեսանել չարչարեալս և նեղեալս, այլ և առ իւրեանցս գրգռին 

պաշտօնեայս յարձակել չարչարութեամբ - 41. Եւ ոչ միայն այս, այլ և քահանայական 

ձեռնն և բանն զԵրրորդութեանն սրբոյ ի նոսա կոչեալ բնակեցուցանէ զօրութիւնն - 43. 

Այլ և զկենդանականն որ ի մեզ հաւատ, սրեալ իբրև օձի խօսարանացն իւրեանց սրով 

սատակել սպառնացեալ - 46. Այլ և զկորովագոյնն ի նոցանէ ընտրեալ զբանին 

ճահաւորութիւն ... ջաղխեսցուք զվեհագոյն և զգերակացեալն ի նոսա 

չարապաշտութեանն անդամ: - 46. որք ոչ միայն աստուծոյ զմեզ ասեմք, այլ և վասն 
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նորա գիր հանեմք - 49. Այլև ասացից առ նոսա-49. Այլ  և  ոչ ի կուսէն, ասեն, 

մարմնանալ, այլ ի կուսին - 49. «Ոչ ի մարմնոյ բնութիւն փոխաբուսեալ Բանին, այլ և ոչ 

մարմնոյն ի նորայն, այլ - 51. ոչ միայն թէ որդեհայրութիւն ի ներքս ածեալ մուծանես, 

յերկուց բնութեանցն ասել ` ոչ միայն թէ լսել ոչ կարասցես, այլ և վատթարագունի իմն 

նմանեցուցանես տարացուցի - 65. Որ ոչ միայն է անհաւանական` զոր ասեսդ, այլ և 

անհաւաստի: - 66. Այլ և զյառաջգիտութեան ոչ ըստ բնութեան ի նմա ասեմ գոլ 

նախատեսութիւն - 68. Եւ ոչ այս միայն, այլ և որ փոխանորդենն զնոսա հակակայքն` 

նոյնաձևապէս իմն երբեմն առ կեանս, և երբեմն առ մահ պարաբերելով ածանին - 69. 

ոչ միայն որք ընդ մարմնումս են յարահիւսեալ աշխատութիւնն և քաղցն և քունն, այլ և 

որ յոգւոջն են եռատեսակ մասունք - 70. Այլ և ըստ մեզ, եթէ ոչ յոյժ գայթակղեսցիս 

բանիւս, զապականութեանն ընդ միտ ածելով տեսակս - 73. առաւել ևս զկնի կամաւոր 

մահուն քո բազմասցին հաւատացեալք ի քեզ, այլ և հանդերձ գերազանցութեամբ-80. 

ոչ միայն յարժանաւորսն, այլ և յանարժանսն ցուցանէ իւր բարերարութիւնն վասն 

բազմաց օգտի: - 81. ի Զգօնութեան խրատուն յորդորէ` տալով մասունս եօթանց, այլ և 

ութից: - 84. գրեցաք ի սմա ոչ միայն զկանոնական սահմանեալն նոցա 

շարակարգութիւնս, այլ և ժամանակն և պատճառն – 116. 

ԱՅԼ ԵՒՍ - քաղցն ոչ է այլ ինչ, եթէ ոչ ապականութիւն: Այլ ևս նախկին,  զի և ոչ իւիք 

գիտեմ զաստուածայինն հարկաւորագունիցն ներքոյ անկեալ բռնութեան, զի-67. 

ԱՅԼ ԸՆԴ ԱՅԼՈՅ- Որք և զնոցին դիակունս առ երդովքն ուրեմն ի տանիս  զեղչեալս 

բարձրահայեաց և երկնապիշ լինելով երդնուն այլ ընդ այլոյ ասացեալք-38 

ԱՅԼ ԻՆՉ - զի՞նչ այլ ինչ թուիցիս ասել, եթէ ոչ կրկին – 53. 

ԱՅԼՈՒՐ - այլուր ըստ միաւորութեանն առ Բանն աստուած զայսոսիկ վերաբերէ, 

ասելով: - 59. 

ԱՅԼ ՍԱԿԱՅՆ - Այլ սակայն ի ծննդենէն առ յարութիւնն զհետ երթեալ միաւորին-29. 

Այլ սակայն և դժուարագիտելի է յոքնազան և բազմախուռն ի նոսա անտառացեալ 

չարութիւնն: - 38. մահուամբն թէպէտ և պատժեաց զմեզ` որ իրաւապէս դատիւր, այլ 

սակայն երկեակս ի նմին ի մահուն մի ըստ միոջէ զօգտութեանն  ծածկեաց զսերմանս 

– 76. 
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ԱՅԼՕՔՆ ՀԱՆԴԵՐՁ - մեռեալքն ի Քրիստոս յարիցեն յառաջագոյն, և մեք 

նորոգեսցուք». այլօքն հանդերձ: - 92. 

ԱՅԾ - կարգեցան ... աղօթք իբրև արժանի լինել մեծի առաւօտի լուսոյ ծագմանն. և 

զտէր փառաց առանց ամօթոյ տեսանել ի նոր յաւիտենին ...  ի տրոհել օդեացն և 

այծեացն` յընդրման որոմանն և ցորենոյն - 92.  

ԱՅՆ - այնպէս լցեալ ուռճանայր ի նմանէ բանական իմ ոգի. մինչ զի  կարել ասել ինձ 

զյայն ժամու պատահիցն - 2. Ապա ուրեմն զայն` նորագիւտ և դեռահաւակ ժամանակն 

ստիպէր առնել այնպէս - 6. Յաւուր յայնմիկ եղիցի, ասէ, սեղան տեառն արձան 

կանգնեալ յերկրին եգիպտացւոց - 7. այլ միայն առ մկրտութիւն աւազանին 

վաղվաղեալ` ի ներքս արկանեն: Նմանս իմն առնելով այնոցիկ` որոց 

թագաւորեցուցանել զոք կամեցեալ - 9. Յետ այնորիկ ապա հաւատալ սրտիւ, և 

խոստովանել բերանով - 9. այն խափանեցաւ - 9. յայնմ ժամանակի առ 

կատարելահասակս ոմանս կատարիւր երախայութեանն կարգ - 9. այսոքիկ 

միանգամայն ի միասին ի վերայ եկեալ գտանին, ի ձեռն այնոցիկ` որք զմանկունսն ի 

մկրտութիւնն մերձեցուցանիցեն: - 10. զի՞նչ զսոսա անուանեցից. հովիւս 

հոտաւատնի՞չս, եթէ գազանս կեղեքիչս խաշանց ... Նախկին  թոյղ տալով  

պղծութեանն յառաջել և յափշտակել զօրինաւորն զայն անկողին - 11. Եւ 

դժոխադատելի յոյժ է պահանջիլ համարս այնմիկ` որում ամենայնքն յայտնիք են և 

անմոռանալիք - 12. Բայց տեսանեմք առ այսոքիւք և զայն ևս - 12. ո՞վ ոք ի բազմացն 

իցէ կամ գիշերն այն, կամ գիշերոյն այնորիկ ժամ, յորում զմեզն է հանդերձեալ նորոգել 

Քրիստոս - 16. Այլ այն որպէս զիարդ և իցէ, ըստ երկաքանչիւրոցն իմացեալ 

դատողութեանց` զմի և զնոյն յայտնէ ճշմարտութեանն իրակութիւն: - 17. իսկ այն` որ 

զգիշերոյն սկիզբն ընտրեաց առնել արբեցութեանն սկիզբն, հարկաւորաբար այնպիսի 

հանգուցանիցէ քնով զաւելորդն իւր տքնութիւն ի հասարակ գիշերի - 17. Երանի~ իցէ 

ծառայիցն այնոցիկ, զորս եկեալ տէրն  գտանիցէ արթուն»: - 17. և յետ այնորիկ ասէր. 

«Օ~ն արի’ք» - 17. զառաջին զիշխանական պատիւն յարմարագոյն է զգենուլ այնմիկ` 

որ զղջմանն հրով զինքն հալել գիտիցէ - 19. Յաղագս այնորիկ ապա և հանրականացդ 

համարձակի հրաման տալով երկնայնոց և երկրայնոց արարածոց ի փառաբանութիւն 

կանխել արարչին - 19. բոլոր գոյացելոցն տեսակք` հարկաւորին ամենայն իրօք ընդ 
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մեզ և նոքա գոհացօղք և բարեբանիչ լինել այնմիկ, որ ազատէն զամենեսեան: - 19. Եւ 

այն` որ յառաջագոյն զայս ամենեցուն հասարակապէս հրամայէր օրհնել զաստուած ... 

վերաթևեալ ելանէ յանմարմնականացն դադարս - 19. պատճառ այնոցիկ զպատրանս 

բանսարկուն սատանայի գիտէ - 21. Ապա զմտաւ ածեալ` թէ և ոչ մի ինչ իրօք 

զորոգայթս զայս փշրել կարիցեմ, եթէ ոչ այնուիկ` որով գթասիրեալ  երկնային Հօրն - 

21. գիտէ, թէ ներկայ ամանակիս  գիշերային հանգիստս` զապականութեանս ոչ կարէ 

յինէն մերկանալ զբռնութիւն, եթէ ոչ վերջնումն այնմիկ ապականահալած և 

մահալուծօղ գիշերին երթալ հանդիպանամ - 22. Պարտ և արժան է զայնոսիկ` որք 

պսակելն հանդերձեալ են` քահանային յեկեղեցին տանել - 27. յետ այնորիկ  

զԵրեքսրբեանն նուագել նովին նմանութեամբ - 29. հարկաւորապէս պարտի այն` որ 

Յարութիւնն Քրիստոսի ճառէ - 29. Իսկ զայնոսիկ,  զորս օրհնութեամբ և օծմամբ 

կատարեալ է ...  պարտ է նոսա պատուել և պաշտել - 32. Այլ եթէ մեռանել հասցէ ի 

վերայ այնոցիկ ի ձեռաց հեթանոսաց, մի’ հրաժարեսցէ - 32. ի ձեռն այնորիկ 

յիշատակել զառ ի փրկչէն վասն մեր Յորդանան զմկրտութիւն: - 32. զոր անխտրապէս 

յանդեդևուն մտաց առեալ մեք կապեցաք զհռչակելին զայն  նշան ընդ ամենայն նիւթս - 

35. Ըստ այսմ օրինակի քաղդէացւոց տեսեալ զտիտանեանն զայն վիթխարի և աշխոյժ - 

36. ոչ ինչ են պէտք  դերանուանութեամբ զայնոսիկ, յաղագս որոց բանս ընթանայր, 

նշանակել - 37. մկնորսակացն լինելով  պաշտօնամատոյց, յայնոցիկ մղեալ անկանին 

խորխորատ - 37. զայն` յոյր ձեռս ոգեսպառ եղեալ սատակի` յաղանդապետական  

կարգեալ պատուի մեծարեն: - 38. Եվ դարձեալ` թէ  Վկայ  ունիմ քեզ զփառս այնորիկ, 

յոյր ձեռս միասինն որդի իւր աւանդեաց: - 38. և զանուանն իւրեանց զաղտախինս 

յանդգնեցան կախել  զայնցանէ, որ զերկնից բարութեանցն բուռն  հարեալ ունիցին 

յուսով: - 39. կռեմք և կոփեմք և քանդակեմք և քերեմք ... զեկեղեցիս, զսեղանս, զխաչս, 

զպատկերս: Այլ ոչ եթէ ընդ ձեռն այնոցիկ և համպաշտօն հեթանոսաց - 39. Իսկ մեք 

զայն միայն յիւրաքանչիւրոցն բացորոշեալ պատուեմք ի նիւթոց - 42. վարդապետեաց 

մեզ պաշտել զկենդանագրեալ մարդկային ձևով զպատկեր, և զպատուականն զայն 

յաղթութեան նշան: - 42. զատանիմք և մեք յայնցանէ, որք ի համանգամայն նիւթ 

աստուածութեանն կարծեօք խաբեալք գրաւին: - 43. ոչ եթէ անշունչ փայտին  

զայնոսիկ համարիցիմք առնել զհրաշագործութիւն, այլ - 44. այլ առ ներգործելն  

այնոքիւք միայն տնօրինել - 44. Մի’թէ  յանշունչ  քարանց կոփեալ պնակի՞տքն 
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զայսոսիկ առնելով, եթէ ո՞չ ինքնին աստուած` որ ի նոսա միաւորեալն էր, ժամանակին  

զայն  պահանջեալ: - 45. ցուցցուք և զայս, թէ և  պատուլի և պաշտելի մեզ  այնոքիկ` 

յորս աստուած իցէ: - 45. տէրն յանդիմանեալ սաստէր այնոցիկ - 45. Եւ այս է ...  մեզ ի 

նոցանէ վտանգ, բանիւ առ ընկերն մղել ... զայն միայն գտեալ անձին յաղթութիւն - 46. 

լուծեալ եղև յայնմանէ` յորում էրն - 49. զնմանսն առնէք այնոցիկ,  որք ի սրոյն 

զարհուրանաց փախչելով` գահավէժք եղեալ մեռանին: - 50. «Միութիւն խոստովանիմ, 

և ոչ քայքայումն ինչ և լուծումն այսր  բնութեան յայն, կամ այնր յայս - 52. թէ մարմինն 

ճշմարտութեամբ` խոստովանէիք ունել Քրիստոսի, և զայն ի մարդկնէ և մարդկային, 

զնոյն  և բնութիւն մարդկային ոչ արդեւք խղճէիք ասել: - 53. և յաղագս այնր ասի մի 

բնութիւն: - 55.  «Վասն զի բնութիւն մարդկութեանս էր` որ ծնանելոց էր, վասն այնորիկ 

և չարչարեալ զնա  նշանակէ»: - 56. Առ այնոսիկ` որք ըստ Եւտիքեայ, և կամ Յուղինեայ 

չարապէս զմին իմացեալ ասէին, երկակի ասացուածով զբանիցն իւրեանց յօրինէին 

զառաջարկութիւն - 56. և այնու ոչ եթէ զաստուածութիւնն ինչ թշնամանեաց, այլ - 59. 

Եւ եթէ  Անվիշտ և անմահ է Բանն որ յաստուծոյ Հօրէ. յաղագս այնր իւրացոյց իւր 

մարմին` որ վշտանալն կարէ: - 59. յորմէ իցէ մարմինն, զայն ուրանաս: - 59. այնմիկ ոչ 

ասասցի` յորմէ առեալն եղև, ոչ ծանիցի առաւելութիւնն որում եհասն փառաց - 60. և 

այն զի հրաման  ընկալաք` զհեթանոսացն ոչ կոխել ճանապարհ, և ի քաղաքս ոչ 

մտանել: - 60. յայտ է` եթէ այն նմանութիւն գործոյ. իսկ այս գործ ճշմարտութեամբ: - 61. 

Ծանի’ր, զի ոք ի նոցանէ ըստ բնութեան է ասացեալ. և ո’յք այնոքիկ իցեն` որ ըստ 

միաւորութեանն տրամաբանեցան: - 61. Վկայեա’ այնոցիկ բանից, որոց աստուածն 

Բան վկայեաց ընտրել - 61. Որպէս յիմարամիտն այն Ապողինար` լսելով յառաքելոյ ... 

ինքն իսկ մերձաւրութեամբ կցորդ եղև նոցուն» - 61. Բայց իցեն ո՞վ արդեւք ճարտարքն 

այն Յունաց - 63.  որ ջանասդ մերժել ի մէնջ զօրէնս աստուծոյ մերոյ, և պատմել մեզ 

փոխանակ այնոցիկ այլ մոլորութիւն - 65. զայն առ  ուժի գործէիր: - 65. որ  զայնն  

քարոզէ` ի բաց ջնջել զբանն - 66. անտերունչ ի Քրիստոսէ առ մի հաւաքեալ գաւիթ 

շրջէին հօտիցն  բազմութիւն. ոչ ոք տեսանէր, և ոք տեսանէր, և ոչ այն որ լսէր: - 66. զի 

եթէ ոչ այս այսպէս, աւելորդ վարկանիմ զամենապտուղն զայն տնկեալ զդրախտն - 67. 

Եւ յառաջ քան զայս գրեալ է, գործել զնա և պահել զփափկականն զայն դրախտ` զոր 

տնկեացն: - 68. իսկ այն որ աստուածային փառացն է լրումն` սեղանն, բարեբանեալ 

լինի - 69. Իսկ եթէ այն նմանութիւնք և օրինակք էին ճշմարտութեան ... ապա յայտ է 
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ուրեմն, թէ ճշմարտութիւն էր և երևումնն - 71. ոչ ընդ այնու կարեօք  եմուտ որ ի մեղսն 

տանիցին - 71. ոգի և մարմին ծառայեն կարեաց ... և այնց կարեաց` որ արտաքոյ քան 

զմեղսն իցեն - 71. իսկ պոռնկութիւն և պղծութիւն և հակառակութիւն` այն կարիք 

մեղաց են: - 72. առ որս կամաւ և ըստ կանխատեսութեան խորհրդոյ յայնոսիկ 

խոնարհէր տէրն - 72. և այնու ոչ եթէ զաստուածութիւնն ինչ թշնամանեաց - 72. և այն 

չէին կարիք մեղաց, այլ բնութեան մարմնոյն ծանուցիչք: - 72. և ես հաղորդեցայց 

նորայոցն յաղագս խառնմանն. վասն այնորիկ գործով  պատուէ զհնազանդութիւնն - 

75. Ոչ ինչ է վատթարագոյն թերևս և զայն զմտաւ ածել, զի փորձէ զմեր 

հնազանդութիւնն - 75. և վասն այնորիկ անշունչ և անշարժ նիւթոյն անփոյթ արարեալ` 

միայն բռնացեալ պահէր զկենդանական շունչն: - 76. մակաձայնելով  զայն  ասէր: - 77. 

և փոխանակ այնոցիկ զանվայելչագոյնսն ի ներքս ածէ զորպիսութիւնս. և ոչ տայ թոյլ 

մնալ նմա յայլայլութեանն յայնմիկ - 77. Գիտասցեն այնոքիկ` որոց իմաստութիւնն 

իւրեանց առաջնորդեաց նոցա առ մոլորութիւնն - 79. Եւ յետ այնորիկ համարձակեալ 

պատմեաց զնեղչացն դաւաճանութիւնն - 82. ներէ նոցա և առաջնորդէ առ բարեացն 

գիւտն. ըստ այնմ եթէ - 82. «Եւ համարեցայ ես ընդ այնոցիկ` որք իջանեն ի գուբ» - 83. 

վասն այնորիկ նախ զարուին  զփրկւթիւնն յառաջ բերէ: - 86. Եւ յետ այնորիկ ի 

ստորինս բանն ածէ - 87. վասն այնորիկ առաւօտին աղաղակեն ողբերգագին ձայնիւ - 

87.  Եւ յետ այնորիկ զգոհացողական քարոզն ծաւալեցուցանէ - 87. շարակապեցին ընդ 

աստուծոյ հզօրի և անմահի. ոմանք միասնական սուրբ Երրորդութեանն, և այլք ի 

վերայ Որդւոյ միայն զայն վարկանելով. և յայնմանէ ատելութիւն և թշնամութիւն և 

հակառակութիւն մեծ: - 90. այն նմանութիւն էր նորա հանդերձեալ մարդեղութեանն: - 

90. յայնմ ժամու լինելոց է յարութիւն ամենայն մարդկային բնութեանց - 92. և լինելոց է 

այն յառաջին ժամուն մեծի  աւուրն վասն զի յայնմ ժամու վարկանիմ ստեղծեալ 

զմարդն առաջին, յորում ժամու միւսանգամ կենդանանայ ի գերեզմանէն - 92. Վասն 

այնորիկ սթափեալ ի ժամուն յայնմիկ աղօթեն - 92. Վասն այնորիկ կարգեցան ի  

ժամուն յայնմիկ աղօթք - 92. և պատճառ այնոցիկ զպատրանս բանսարկութիւն դնէ - 

95. Եւ ապա զմտաւ ածեալ` եթէ ոչ իւրով զօրութեամբ կարէ  որոգայթն զայն մերժել 

յիւրմէ - 95. վասն է՞ր յայնմ ժամու գայր ի խաչ ելանել. քանզի յայնմ ժամու ... գերեալ 

լինի նախաստեղծն ի բանսարկուէն տրփական կերակրօքն ի ծառոյն մահաբեր - 96. 

«Յաւուրն յայնմիկ ոչ եղիցի լոյս` այլ ցուրտ և պարզ - 100. եղիցի օր մի, և օրն  այն 
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յայտնի տեառն` ոչ տիւ իցէ և ոչ գիշեր - 100. «Յաւուր յայնմիկ բղխեսցէ ջուր կենդանի 

յԵրուսաղէմէ» - 100. Բայց եթէ կամեսցի ոք ի  բազմաց գիտել, եթէ ի գիշերին յայնմիկ, 

յո՞րում մասին կամ յո՞րում պահու հանդերձեալ է լինել յարութիւն, այն ծածկեալ եղև ի 

մէնջ - 101. երանի է ծառայիցն այնոցիկ` զորս եկեալ տէրն իւրեանց գտանիցէ արթուն - 

102. հանէր զգիշերն ի գլուխ յաղօթս աստուծոյ, առ ի մեր վարդապետւթիւն զայն 

առնելով: - 102. Եւ թուի ինձ ի սմին միաշաբաթոջ զայն կատարել - 102. հարկաւոր 

համարիմ այնմ որ զյարութիւնն Քրիստոսի պատմէ - 103. վասն այնորիկ անշունչ և 

լռութեամբ կան ի սպասու բանից տէրունականացն: - 106. և աղերսեմք ի 

բարեխօսութիւ առ այն`  որ հաճեցաւն բնակիլ յորովայնի նորա - 113. Եւ այն որ 

պարգևեաց ինձ ի վերայ երկրի տէրութիւն ընդ ամենազօր իւրոյ տէրութեամբն ... նա 

տացէ ձեզ միշտ ծարաւաբար մերձենալով ճաշակել ի հոգեկանս  այս աղբիւրէ -116. 

ԱՅՆԺԱՄ - մինչև ցայնժամ լինէին պայծռացեալ - 22. 

ԱՅՆՈՒՀԵՏԵՒ - սկսանի այնուհետև աստիճանաւոր պատուովք զնախապատուելին 

բարեպաշտել - 20. ագահէ այնուհետև բազմաց լինել արարիչ և պաշտօնեայ: - 42. 

մարդկայինն և աստուածայինն այնուհետև ասին ի միաւորութենէն - 51. Լսես 

քաղցնուլ գրեալ յաւետարանսն զՅիսուս, և ղուղիս այնուհետև ի շատխօսութեանն 

հոսանս ասելով – 67. 

ԱՅՆՊԷՍ - և որպէս ի ծաղկահոտ գինի` սպունգ ինչ թացեալ, այնպէս լցեալ ուռճանայր 

ի նմանէ բանական իմ ոգի - 2.  Ապա ուրեմն զայն` նորագիւտ և դեռահաւակ 

ժամանակն ստիպէր առնել այնպէս - 6. որպէս որք յամօթալիսն ըմբռնեալ իցեն գործս, 

այնպէս ըստգիւտ և գաղտագողի զյաղթութեանն առնուցուն ի գլուխ զպսակ-11. քանզի 

ի նմանէ իսկ և եղեալք և պահպանեալք այնպէս - 41. այս է Բանն աստուած մարդ 

լինելով և ասելով` մնաց և այնպէս աստուած - 51. և այնպէս յարատևողագոյն 

գոյացութեամբ` անճառելեաց երթեալ հանդիպանայր կենաց: - 69.  

ԱՅՆՊԻՍԻ - իսկ որ յառաւելազանցն նկրտի հրամայեցելոցն հասանել, զաջակողմանն 

այնպիսին տենչացաւ գտանել զխոտորումնն: - 15. որ զգիշերոյն սկիզբն ընտրեաց 

առնել արբեցութեանն սկիզբն, հարկաւորաբար այնպիսին հանգուցանիցէ քնով 

զաւելորդն իւր տքնութիւն ի հասարակ գիշերի - 17. Իսկ եթէ ոք ոչ այսպէս, այլ յառաջ 
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խանծեսցին և պղծեսցին առ իրեարս, զայնպիսիսն ի բաց մեկնեսցեն ի միմեանց - 27.  

մեծագոյն այնպիսւոյն առաջի կայ յոյս - 32.  պարտ է զայնպիսիսն խոշտանկել - 33. 

Ապա եթէ դարձեալ վերստին ի նմին գտցին, զայնպիսիսն հրամայեմք ամենևին 

հատանել - 33. այնպիսիքն հրեշտակք եղեալ ի մարմնի` զանմարմին զուարթնոցն 

բերեն զնմանութիւն: - 102. 

ԱՅՆՔԱՆ - Բայց գիշեր` ոչ այնքան զժամանակն, որքան թէ զհրէական 

զանհաւատութիւնն անուանելով - 30. Այլ այս այնքան առաջի անկեալ ձգեցաւ բանս, 

որքան թէ  զլեզուագարիցն առ ի պապանձեցուցանել զաւելաբանութիւնս - 45. Քանզի 

այնքան նրբեն և նուաղեցուցանեն նոքա... մինչ զի առ աչս երևութեան կարծիս 

արկանել մարմնացելոյ բանին - 49. Աստուստ ապա և Մանի և Մարկիոն 

կենդանասցին` զկնի այնքան ամաց` տեսանելով քեզ իւրեանց եղեալ զարմ: - 61.  Նոքա 

և այնքան ոչ կարացին ճանաչել զօտարոտի խառնուածն – 66.  

ԱՅՍ /դերանուն/ - Յաղագս որոյ  ապա հաւանեալ իմ այսոքիւք` իբրու թէ ձայնիւ 

կոչողին զիս աստուծոյ, զյանձնառականն ընդ առաջ տանելով բան, »Ահաւասիկ եմ ես, 

առաքեա’ զիս»: - 2. ըստ այսմ օրինակի զայսոսիկ հաճոյ թուեցաւ ներգործել 

Քրիստոսի: - 5. Ապա ուրեմն զայն` նորագիւտ և դեռահաւակ ժամանակն ստիպէր 

առնել այնպէս. իսկ այս`  խորհրդոյ և աստուածային տեսչութեանն - 6. Հիմենոս և 

Փիղետոս այսմիկ սկիզբն արարին ամբարշտութեան բանից: - 6. Բայց տեսցուք և զայս 

ևս ի կարգիս - 7. պատշաճագոյն իսկ առ յարմարութիւն խնդրոյս` զնիւթս զայս 

տեսանեմ եղեալ - 7.  զայս ի  նոսա յաստուած թողլի է: - 8. Զի տեսանեմք առ այսոքիւք 

և  զայս ևս,  զի - 8. Այս  յերեխայութեանն կարգի առ դուրս մկրտարանին պատշաճեսցի 

լինել նմա՝ որ մկրտիցին: - 9. Եւ ապա զկնի այսորիկ զհոգևորն ծնանել ծնունդ 

յաւազանին - 9. Այսպէս և ըստ այսմ օրինակի` երանելւոյն Կիւրեղի Երուսաղէմի 

եպիսկոպոսի զերախայիցն կանոն պայծառացուցեալ է - 9. այսոքիկ միանգամայն ի 

միասին ի վերայ եկեալ գտանին - 10. Եւ այս մինչև ցայս վայր այսպէս և այսքան: - 10. 

Բայց առ սոքօք և զայս ևս տեսանեմք յոմանս անկարգութիւն սովորութեամբ 

հիմնացեալ - 10. Եւ որ ծանրագոյնն է քան զայսոսիկ - 10. «Խորհուրդս այս մեծ է - 10. 

Եւ այս յորդւոց անտի Հեղեայ յայտ է - 10. Բայց գեր զասացեալսս վատթարագոյն ևս 

այս է մեղադրանաց փաստաւոր - 11. տեսանեմք առ այսոքիւք և զայն ևս - 12. 
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օրէնսազանցութիւն կարծելով  զայս, եթէ զառ ի հնոցն թերի ինչ ըստ խորհրդոյն 

խնդրոյ` կատարելագործել ումեք հրամայէ Հոգին սուրբ: - 12. այս նախնական 

սովորութիւն ի վաղնջուց հետէ նախահաւեալ, և մինչև առ մեզ հասեալ - 12. 

Փառաւորագունիս այսորիկ միաշաբաթուն աւուր` մեծ է և դժուարադիտելի յոյժ 

խորհուրդ: - 13. Յայսմ աւուր Քրիստոս զմահ  խափանեաց - 13. Առ այսոքիւք են ոմանք 

դարձեալ, որք - 13. Յայսմ աւուր բանան ի նախահօրէն մերմէ աղխեալ դրունք 

դրախտին - 13. Եւ ընդ գիշերոյ շարալծեալս այս մերկանայ ի մէնջ զգալի լոյսս 

արեգական և լուսնի - 13. ազատ յամենեցունց յայսցանէ տրտմագին և տաժանաւոր 

իրաց` զուրախացուցանօղն զմեզ հաւատամք գոլն զերկիր: - 14. որպէս և զերկուսս 

զայսոսիկ լուաք լինել արդարոցն բնակութիւն - 14. խնդրէ ընդունել զպատիւն իւր 

փրկչականս այս մեծ օր` յերեկորեայ շաբաթուն մինչև ցերեկոյ միաշաբաթուն: Քանզի 

մինն` հիմն ի ներքոյ անկեալ դնի  պատուականագունիս այսմիկ աւուր - 15. ընտրեցին 

ոմանք զայս ինչ և  զայս դնել երեկորեացդ այդոցիկ - 16. Այսորիկ աղագաւ ընտրեցին 

ոմանք զայս - 16.  որք հսկմամբ և աղօթիւք զբոլորագիշերս զայս  մեծարել բաղձացան - 

16. Եւ յաղագս այսորիկ յերեկորեայ շաբաթուն մինչև ի  լուսանալ միաշաբաթուն 

սպասել և ակն ունել արժան է - 16. Եւ ցուցանէ երկոցունցս այսոցիկ հանդիպել 

շահաւորութեանց -16. և զայս ինչ և զայս բանալ - 16. Զայս և տէրն զմեզ յաւետարանի 

անդ զգուշացուցանելով ասէր - 16. արժան է ոչ միայն ... պատուել զօրս  զայս - 16. 

Քանզի գիշերս այս ... եղև յարուցողին զմեզ Քրիստոսի յարութեան ժամանակ: - 16. այս 

ծածկեալ է յամենեցունց - 16. զմի և նոյն  յայտն  ճշմարտութեանն իրակութիւն: Այս 

ինքն երկնային զուարթնոցն բերել զնմանութիւն, յաստուածայնում յայսմիկ գիշերի 

հսկել - 17. զայս գտանեմք յասացելոց աստի յայտնել միտս: Կարճեալ արգելու զնոսա, 

որք միանգամ զերեկոյս զայս կամ քնոյ` կամ արբեցութեան մասն վիճակեալ հանիցեն: 

- 17. զօրինադրեալս մեզ զայս ինքեամբ յանձն էառ կատարել Քրիստոս - 17. թուի թէ ի 

սմին ի գիշերիս յայսմիկ յօրինակ  մեզ վարդապետելով  զայս առնէր - 17. պարտ է 

մեծաւ զգուշութեամբ այսմիկ տանել հոգ - 18. Եւ յաղագս այսորիկ օր ըստ օրէ ... զնոյն 

զերից մանկանցն ի բերան առնլով նուագեմք զօրհնութիւն - 19. Արդ այս զիարդ և իցէ, 

զայս մեզ ուսուցանէ - 19. Եւ այս յաղագս Հարցինն և Գործոցն, Ողորմեցին և Տէր 

յերկնեցոյն: - 19. Իսկ ապա յետ այսորիկ զհրեշտակայինն ձայն միաբանաբար նուագել 

- 19. որ յառաջագոյն զայս ամենեցուն հասարակապէս հրամայէր օրհնել զաստւած - 
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19. Եւ այս մինչև ցայս վայր: - 20. ոչ մի ինչ իրօք զրոգայթս զայս փշրել կարիցեմ - 21. 

Այսուիկ ուրախարար զոհագործութեամբ ապրեցուսցես զիս յորոգայթէ յայսմանէ - 21. 

Քանզի և զայս ի մէնջ պահանջէ` որ հաւատացն ի մեզ զվերակացութեանս այսորիկ 

շնորհ - 23. Բայց արդ այսոցիկ այսքան բաւական լիցի - 23. Եւ այս մեզ  յաղագս թուոյ 

քառակի և միակի, որովք առաւօտին և երեկորին աղօթք ասացեալ եղեն: - 23. Իսկ եթէ 

ոք գտցի զայս  արարեալ, քահանայն զօրն ի բաց փոխեսցէ - 25. այս յիւրաքանչիւր 

կամս թողեալ լիցի - 25. սուրբ Լուսաւորիչն` յօրինականէն բերեալ զայս, առաքելաբար 

հրաման ետ կատարել իւրոց վիճակելոցն - 25. նոյնպէս և զերեկորինսն հանգոյն 

միմեանց ըստ այսմ կարգի և այսու օրինակաւ կատարել: - 29. սաղմոսս այս աղօթք 

Դաւթի են - 29. և այս է ճշմարիտ մարդեղութեանն և մահուանն Քրիստոսի 

խոստովանութիւն: - 29. Եւ յաղագս այսորիկ` աւետիքն և ծնունդն և մկրտութիւն 

Քրիստոսի ի միասին առեալ տօնախմբին - 30. Եւ այս յաղագս Մեծացուսցէ ասելոյ 

յառաւօտինսն յաւուր կիւրակէի: - 30. Արդ զայսոսիկ այսպէս և այսու օրինակաւ յառաջ 

վարելով զկարգն, արժան է` զկնի Փառք ի բարձանցն` յարութիւն ասել - 30. Պարտ և 

արժան է ի գիշերապաշտաման զկանոնացն զհետ բերել զչորս այս  քարոզութիւն - 30. 

Պարտ և արժան է ... բերել ... Եւ ըստ իւրաքանչիւրոցն զաղօթսս զայսոսիկ 

հանգստիւքն իւրեանց - 31. Ըստ այսմ օրինակի քաղդէացւոցն տեսեալ զտիտանեանն 

զայն վիթխարի և աշխոյժ - 36. Բայց ամպարշտագոյն գեր զասացեալսս` այս էր 

հեթանոսականացն, ինքն անձին իւրում երկրպագու և պաշտօնարար լեալ. զի - 36. 

սոյնպէս և ասացեալքս այսոքիկ, տղմասէրք և ժանտագործք առ միմեանս 

անպատկառացոյցք են պղծութեանն - 38. այսմիկ որպէս մեծագունի ինչ և նորոյ` 

հնացելոյս և աղօտացելոյ` հասանել կարծեցին - 39. և այս է, զոր մարգարէն ասէ, թէ 

«Ամենայն կուռք հեթանոսաց, դևք են» - 40. «Յարեաւ  կաթեաց ի նոսա այս 

մոլորութեան գինի և արբեցութիւն»: - 41. Այսք և որ սոցին նման` սիրելիք մեզ լինել 

հրամայեալ յաստուծոյ - 41. Յայսմանէ մոլորեցան մարդիկ զանց առնել զմի 

իշխանութեամբն - 42. ինքն եկն, և ի վախճան ժամանակացս այսոցիկ զկերպարանս 

ծառայի էառ - 42. Եւ այս է, որ զմարմնացելոյ Բանին աստուծոյ վարդապետեաց մեզ 

պաշտել զկենդանագրեալ մարդկային ձևով զպատկեր - 42. ի ձեռն այսորիկ 

միւսանգամ զարդարեսցի գեղեցկագունութեամբ յօրինեալ պատկերն - 42. Այս նոցա է` 

որք ընդ քարին և ընդ փայտին շնային - 42. Եւ այս է, զոր ասէր տէրն` եթէ - 43. Եւ ոչ 
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միայն այս, այլ և քահանայական ձեռնն և բանն զԵրրորդութեանն սրբոյ ի նոսա կոչեալ 

բնակեցուցանէ զօրութիւնն - 43. ամենայն ուրեք առ ամենեսին պարգևաբաշխ Հոգին 

իւղովս այսուիկ իւրն գտանի կատարեալ խորհուրդ: - 43. Եւ այսուիկ որոշեալ լինին 

նոքա ի հոմատեսակ յիւրաքանչիւրոցն նիւթոց - 43. նշանակ հաւատարմութեանս այս 

է մերումս բանի - 44. Մի’թէ յանշունչ քարանց կոփեալ պնակի՞տքն զայսոսիկ առնելով, 

եթէ ո՞չ ինքնին աստուած ... ժամանակին զայն պահանջեալ: - 44. Այլ այս այնքան 

առաջի  անկեալ  ձգեցաւ բանս - 45. ցուցցուք և զայս - 45. Ըստ այսմ բանի և տէրն 

յանդիմանեալ սաստէր այնոցիկ - 45. Այս է քան զամենայն դժնդակագոյն մեզ ի նոցանէ  

վտանգ - 46. Եւ այս մինչև ցայս վայր եղիցի: - 47. յիւրն ընկալաւ զայս գոյացութիւն - 49. 

Գիտեմ զի զայսոսիկ լսես - 49. առ այս` ամենայն քրիստոսասիրաց լուսաւորեալ են 

մտաց աչք - 50. Եւ զայս` ինքն փրկիչն յայտնեաց - 50. այս է Բանն աստուած մարդ 

լինելով և ասելով - 51. «Միութիւն խստովանիմ, և ոչ քայքայումն ինչ և լուծումն այսր 

բնութեան յայն, կամ այնր յայս - 52. զի այս զերկոսին ի միասին գրեթէ զրկեսցէ - 52. 

զայս լսեմք ի ձէնջ ասացեալ - 53. «Որքան ինքն, ասէ, հրամայեաց` զբնութեանն 

կատարելով յինքն ընկալաւ. որքան կամեցաւն, այս է` ծննդեան ի կնոջէ, աճման 

հասակի, ամաց թուոյ - 54. Այսոքիկ ամենեքին` նմանութի՞ւնք և երևո՞յթք թուիցին քեզ 

եղեալքն ի Քրիստոսէ, թէ ճշմարտութիւն: - 54. Զի եթէ այս երկուք գեղեցկագոյն 

հաւատոյ ոտիւք առ ճշմարտութիւնն ի վեր կանգնեալ ոչ հաստատիս - 54. Զայս ի Հօրէ 

իսկ անժամանակաբար յինքեան բերէր Բանն աստուած - 56. էառ ... Եւ զայս նա: - 56. 

Այսորիկ աղագաւ անպատկառացոյցք սուրբ հարքն երկուց բնութեանց Քրիստոսի 

աստուածայնոյն և մարդկայնոյն լիեալք - 57. համարձակաբար երկոքումբքս այսքիւք 

բարեխառնութեան ղամպարօք փայլեալք պայծառանային - 57. այլուր ըստ 

միաւորութեանն առ Բանն աստուած զայսորիկ վերաբերէ ասելով: - 57. Եւ այսպէս 

երկոքումբք այսոքիւք ... համարձակէին և  զբնութեանցն արժանաւոր բարբառել բանս 

- 58. այս այսպէս մակաձայնէ - 58.  յայտ է` եթէ այն նմանութիւն գործոյ. իսկ այս գործ 

ճշմարտութեամբ - 61. ասիւր այս այսպէս: - 62. զտեսանելս զայս` առ բնութեան 

տեսութիւն ... ոչ առաջնրդեսցես մտացն աչաց - 62. Այս ի սրբոց հարանցն ասացեալ 

եղև - 63. Այս են երջանիկ հարանցն աստուածաբանական դաւանութիւնքն - 63. և այս ի 

քեզ հայելով ասացեր - 63. և այս հասարակաբար զհետ երթիցէ մարմնական և 
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անմարմին  տեսակացն - 64. Եւ արտորոշեալ ճանաչի ի նոսա դէմն այսուիկ: - 64. Այս է 

քո պանծալի աստուածաբանութիւնդ, մանավանդ թէ յիմարութեանդ ցոյցք, զնիւթս 

զայս յաւէժակից ասել արարչական զօրութեանն - 65. ապա  ուրեմն ոչ են այսոքիկ 

ապականութիւն - 67. զի թէ այս էր, հարկ էր և մարմին ասել գոլ զպարզն և զանմարմին 

զօրութիւնն: - 67. զի այսմիկ ոչ ոք յարարելոց աստի արժանացաւ հասանել գոյից. 

միայն արարչականին այս հետևեսցի - 68. Արդ յայտ է, եթէ ըստ մնութեան և նախ քան 

զյանցանելն այսոքիկ, և ոչ յետամտականաբար ի մեղացն ի ներքս անկեալ ի 

բնութիւնս - 68. Այս՝ ո՞չ ապաքէն ըստ բնութեանն պատշաճեալ կերակրողականին 

առաջի դնէր զպէտս. զի եթէ ոչ այս այսպէս, աւելորդ վարկանիմ զամենապտուղն զայն 

տնկագործողին տնկեալ զդրախտն – 67 - 68. «Ադամայ ոչ գտաւ օգնական նմա` 

«այսուիկ տրտմութիւն նշանակէ զնախաստեղծին - 68. Իսկ որ ըստ աստուծոյ 

տրտմութիւնն է` անզղջականին հանդիպեսցի փրկութեան: Եւ ոչ այս միայն, այլ և 

փոխանորդենն զնոսա հակակայքն` նոյնաձևապէս - 69. և նովին այսուիկ 

ուրախութեամբս ... յամենայն ժամ ուրախանալ հրամայի ի Պաւղոսէ - 69. ցորքան 

զպատուիրանապահութեամբնն թևակոխէր, նոքումբք այսոքիւք բնաւորականօք 

ընդդիմամարտուցեալ ի բաց յինքենէ հալածէր զմահն և զապականութիւն - 69. 

յապականացուս անկեալ կեանս`  հակառակ այսոցիկ վտանգիմք - 70. Եւ այս այսպէս 

որպէս յընթացման ըմբռնեալ բանիս - 70. Իսկ եթէ այն նմանութիւնք և օրինակք էին 

ճշմարտութեան, իսկ այս նոյն ինքն  ճշմարտւթիւնն  և ոչ օրինակ - 71. Զայս ասաց - 72. 

զայս մարմինս զգեցաւ - 72. զի այս սոսկ մարդոյ է` բնականացն ի հարկի կալ 

ծառայութեան կարեաց: - 72. այս է որոշեալ զշունչն ի յիւրմէ մարմնոյն - 73. այսր 

աղագաւ զմերն ասի ընդունել կիրս: - 73. այս է զապականութիւն և զայլայլութիւն: - 73. 

Եւ զայս լուսաւորագոյնս մեծն Աթանաս ասէ Աղեքսանդրի - 74.  Զայս այսպէս ասելով 

աստուածազանն հօր յայտ արար, թէ - 74.  այս է զմեղսն և զապականութիւն և զմահ - 

74. Եւ այս գտեալ մեր զազատութիւն ի տեառնէն - 75. Զայս և մեծն Գրիգոր Նազիազու 

ընդարձակագոյն բանիւ բարբառեալ ասէ - 75. Եւ զայս նա: - 75. որովք և ոչ 

ամենեքումբք այսոքիւք զփրկչականն պարտ և արժան է ասել զկիրընդունակութիւնս: 

- 75. երեակս ի նմին ի մահուն մի ըստ միոջէ զօգտութեանն ծածկեաց  զսերմանս, որք 

են այսոքիկ - 76. Եւ յաղագս այսորիկ ամենայն փութով եկեալ յանձն առնոյր զսա տէրն 

- 76. արժան իսկ է զառաւելազանցս զայս չար մարդկայինս ազին` յոլովագունիւք 
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հրապարակել բանիւք - 76. Եւ յաղագս այսորիկ եղեալն վասն մեր մարդ` և 

անուանեալն երկրորդ Ադամ մեղս ոչ արար - 77. Եւ զայս կամաւորպէս կրել 

կարողութիւն է միայն Քրիստոսի - 78. Եւ զի՞նչ քան այս վեհագոյն և գերաշխարհիկ 

խաղաղութիւն - 78. Եւ այս է` որպէս ինձ թուի ասելն Որդւոյ առ Հայր: - 78. Եւ զայսց 

բանից զարմատս ինքն իսկ եկեալ ուսուցանէ մեզ սէր - 78. Մի՛ հայեսցին առ այս` զոր 

տեսանես այժմ, այլ զոր ինչ ընդ ձեռն այսորիկ լինելոց է մշտնջենականի փառացն 

իմոց մեծութիւն: - 79. Արդ ընդ այս ամենայն կիրս փորձութեանց անցեալ եկեղեցւոյ, 

սակայն ոչ լքանի յարարչական խնամոցն որ ի դրախտին - 83. Բայց չև ևս  կատարումն 

եօթներեկին. որ այսմ վայրի օրհնութիւն այլոց մարգարէիցն ի վերայ բերելով - 84. Ըստ 

այսմ գաղափարի և որդի թագաւորազնւոյն ... ապաքինէր յախտէն - 84. Այս մեծի 

խորհրդոյ խորհրդազգած եղեալ եկեղեցւոյ ... երջանկացեալ ի Քրիստոս, պատուիրէ ի 

կենցաղումս արթուն և  զուարթուն լինել առաջի նորա - 85. և եթէ զի՞նչ այսոքիկ 

յայտնեն խորհուրդքն` շնորհօքն աստուծոյ սկիզբն արասցուք յայտնութեան: - 85. Եւ 

այսոցիկ այսպէս եղելոց, սակայն ոչ կարաց ժուժկալել իւրում պատկերին - 85. Բայց 

նախադասելոյ պատճառ օրհնութիւն երից մանկանցն քան զՈղորմեա սաղմոսն այս է 

- 86. Զայս և յառաջագոյն ի հնումն գուշակեալ Մովսիսի - 91. Այս աղօթք զմիւսանգամ 

գալուստն Քրիստոսի նշանակէ - 92. այսմ խորհրդով բազումք վարին ի ներկայումս - 

92. ի տուընջեանն որոշեալ սահմանք աղօթիցն այս - 94. յիններորդ ժամուն կարգեալ 

զաօթսն, այս վասն անդարձ խոստվանութեանն մեղանաց Ադամայ - 95. ըստ այսմ 

խորհրոյ կարգեալ են երեկորին պաշտօնն - 95.  որ կատարեաց յայսմ ժամու ի 

կենարար չարչարանս իւր - 96. Եւ ապա յետ այսր յոբեղինի, տեսանեմք յերրորդ ժամու 

զշնորհս Հոգւոյն սրբոյ հեղեալ յառաքեալսն - 97. Վասն այս ամենայնի ասեմք յերրորդ 

ժամու գլորեալ զմարդն առաջին - 97. Ապա յիրաւի յայսմ ժամու աղօթից աղաչեն 

զաստուած առաքել զՀոգւոյն օգնականութիւնն - 97. Այս է պատճառ երրորդ  ժամու 

աղօթիցն: - 97. Այս խաւար յանդիմանէր զկարծեալ ճաճանչ լուսաւորացն - 98. յայսմ 

ժամու աղօթիցս պատուիրէ արթուն լինել - 98. Վասն այսորիկ ի վեցերորդ ժամուն 

կարգեցան աղօթքն - 98. Այս է պատճառ վեցերորդ ժամու աղօթիցն: - 99. Այս է որ եկն ի 

խնդիր ոչխարին զկորուսելոյն ի հօտէն իւրմէ - 99. Այսր խորհրդոց յիշատակք 

յամենայն ժամու կատարին - 100. Այսր խորհրդով հալածեցաւ ի մերս տապանէ 

ագռաւն մահացան - 100. և կամաւոր չարչարանսն, զոր կատարեաց յայսմ ժամու վասն 
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մերոյ փրկութեան: Այս է պատճառք իններորդ ժամու աղօթիցն: - 100. Յետ այսորիկ 

զփառաւորագունիս այսորիկ և զհրաշալոյս ասասցուք  զխորհուրդս` աւուր 

միշաբաթուս - 100. յայսմ աւուր Քրիստոս յարուցեալ ի մեռելոց` զմահ խափանեաց - 

101. յայսմ գիշերիս ... եղև  Քրիստոսի յարուցանողին մերոյ յարութեան ժամանակ - 

101. Զայս և տէրն  յաւետարանին հրամայէ ասելովն - 102. որք հսկմամբ և աղօթիւք 

զբոլոր զգիշերս այս բաղձան անցուցաել - 102. նոյնպէս յայսմ յաստուածային գիշերի 

զբոլոր շաբաթուն սխալանսն մաքրէ - 102. Այս է պատճառք աւուր մեծի միաշաբաթուն 

- 104. և յայս միտս նայեցեալ եկեղեցւոյ ընթեռնուն զԵսայի: - 105. և լիցի  այս ո՞րպէս - 

104. որ խաչեցաւն վասն մեր ի ժամուս յայսմիկ ի պատարագ Հօր ընդունելի - 105. և 

լինի այս է՞ր սակս: - 106. մեզ առկայասցի այս - 113. Վասն որոյ և յայսմ գիշերի առ քեզ 

համբառնամք - 113. Եւ քարոզն միաբան խնդրել զայսոսիկ յորդորէ: - 114. Եւ ընկալեալ 

զայս ջան՝ նախկին, վասն - 115. նա տացէ ձեզ միշտ ծարաւաբար մերձենալով 

ճաշակել ի հոգեկանս այս աղբիւրէ - 116.  է այս գանձ՝ ոչ զոր ցեց և ուտիճ ապականէ - 

116. զժամանակն և զպատճառն ի սոյն յայս ի ներքս  ածեալ յաւելաք – 116. 

 զոր մարգարէն աւագափոխ զնա անուանէ, այս ինքն վերջին և  մահալոյծ և կենսառաք 

ձայն: - 13. յորմէ ոչ փոփոխեսցի նախահարցն  հաստատեալ սահմանք. այս ինքն` ոչ 

տէրունականն աւուր զապաշխարութեանն ի վերայ ածել զնսիր - 15. Սակս որոյ և 

երկոցունց մասնաւորաբար և հարազատասցի սա, այս ինքն տուընջեան և գիշերոյ - 

16. Այլ նա... զմի և նոյն յայտնէ ճշմարտութեանն իրակութիւն: Այս ինքն զերկնային 

զուարթնոցն բերել զնմանութիւն - 17. Իսկ զորս ի միջի անդ յիշէ իսկզբանն և 

կատարածի, այս ինքն միջագիշերն և զհաւախօսն, զայս  գտանեմք յասացելոց աստի 

յայտնել միտս: - 17. Պարտ և արժան է զսուրբ միւռոնն, այս ինքն զեւղն  

անուշահոտութեան, հայրապետին օրհնել - 26. «Գիշերեաց կանխէ հոգի իմ առաւօտել 

առ քեզ աստուած». այս ինքն թէ ի միջոյ ամբարշտաց համարձակիմ բարեպաշտել առ 

քեզ աստուած: - 30. և ասիցեն, խորհուրդ իմ ինձ և իմոցն». այս ինքն ի ձեռագործ 

արուեստէն զառաջիկայ յուսոյն խորհուրդ երաշխաւորեալ, սեպհականէ անձինն և 

իւրայոցն: - 40. Ես եկի` զի  զկեանս ունիցիք , և առաւել ևս ունիցիք». այս ինքն ոչ եկի 

զտուեալն ի բաց բառնալ - 50-51. զի որ ի Հօրէ անմարմին բանն էր, ի Մարիամայ սրբոյ 

կուսէն` այս ինքն ի  մարդկային բնութենէս` մարմին զգեցաւ - 51. յորոց մին ի նոցանէ` 
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ի մէնջ  ընկալաւ զսկբնաւորութիւնն, այս ինքն մեղքն - 75. «Հողմ  ուր կամի, ասէ, շնչէ. 

«այս ինքն է` որ յամենայն մարդիկ մատակարարէ զիւրոյ զխորհրդոյն զզօրութիւնսն - 

81. վարկանիմ երանելի հարցն մերոց զեւթն գոբաղայսն կանոն անուանեալ, այս ինքն 

է անշարժութիւն - 84. և ինքն Էնն աստուած մերով բնութեամբս ի խաչին աղաղակէր, 

զեղի եղին ասելով. այս ինքն է, «Աստուած աստուած իմ, նայեա’ց առ իս, ընդէ՞ր թողէր 

զիս» - 99. երգ նոր երգեն, միսիդի անուանելով, որ ըստ յունարէն բարբառովն 

թարգմանի, այս ինքն է` օրհնութիւնս երգել: - 105. Տէր պահեսցէ  զմուտ քո ծննդեամբ 

յաշխարհ, և զել քո  մահուամբ. յայսմ հետէ մինչև յաւիտեան, յաստեացս մինչև 

հանդերձեալ յաւիտեանն: - 13, 113. 

ԱՅՍ /գոյական/ - Այլ և կենդանագրեալ պատկերաւ մարդացելոյ Բանին աստուծոյ, 

պախարակել զմեզ անամօթին, յիմարեալք և խելագարեալք յայսոյն անհաւատութենէ - 

35. զայսպիսեօքն անամօթին փոխել զամպարշտութեանն իւրեանց զմաղձ. 

անզգայեալք յայսոյն հայհոյութենէ, կռապաշտս ասելով: - 39. 

ԱՅՍ ԻՆՔՆ - տե’ս ԱՅՍ/դերանուն/ գլխաբառի նոր պարբերության օրինակները:  

ԱՅՍՈՐԻԿ ԱՂԱԳԱՒ  -  Այսորիկ աղագաւ ընտրեցին ոմանք այս – 16. 

ԱՅՍՈՒՀԵՏԵՒ - «Ննջեցէք այսուհետև, ասէ, և հանգերուք» - 17. «Ննջեցէք այսուհետև և 

հանգերուք»: - 103.  

ԱՅՍՊԷՍ - Այսպէս և ըստ այսմ օրինակի` երանելւոյն Կիւրեղի Երուսաղէմի 

եպիսկոպոսի զերախայիցն կանոն պայծառացուցեալ է-9. Եւ այս մինչև ցայս վայր 

այսպէս և այսքան: - 10. այսպէս մեծագոյն է սա և մեծամեծաց իրողութեանց 

պարունակօղ - 14. այսպէս վայելէ քրիստոսասիրաց - 28. Արդ զայսոսիկ այսպէս և 

այսու օրինակաւ յառաջ վարելով կարգն, արժան է` զկնի Փառք ի բարձանցն` 

յարութիւն ասել - 30. Այսպէս ազգի  ազգի խաբկանաց բանիւք զանձինս ծածկեն-38. 

Բայց կարծեմ այլ ինչ երկնել մտաց ձերոց` այսպէս կեղծաւորելովդ: - 49. Արդ  այսպէս 

շամբուշ խորհրդով բանդագուշիս - 55. Որպէս և մեծն Աթանաս ասէ <<Վասն զի 

բնութիւն մարդկութեանս էր՝ որ ծնանելոցն էր, վասն այնորիկ և չարչարեալ զնա 

նշանակէ>>: Այսպէս հայրն: - 56. զի այսպէս յերկուս բնութեանց խոստովանելով, 

նշանակեսցես զնա մարդ միանգամայն և աստուած: - 57.  Իսկ եթէ ոք ոչ այսպէս 
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արասցէ, այլ ... քահանայն լուծցի յիւրմէ պատուոյն - 27.  Իսկ  եթէ ոք ոչ այսպէս, այլ 

յառաջ խանծեսցին և պղծեսցին  առ իրեարս, զայնպիսիսն ի բաց մեկնեսցեն ի 

միմեանց - 27. այս այսպէս մակաձայնէ - 58. Արդ այսպէս բազմերջանիկ հարանցն 

անորոշաբար յիշել ի վերայ միոյ Քրիստոի - 59. ասիւր այս այսպէս: - 62. Արդ այսպէս 

ընդ խաւար զճշմարտագոյնն շօշափեցեր լոյս - 63. Այսպէս սնոտիս զսնոտեօք պատէք 

- 67. զի եթէ ոչ այս այսպէս, աւելորդ վարկանիմ ամենապտուղն զայն տնկագործողին 

տնկեալ զդրախտն - 67. Եւ զայս այսպէս որպէս յընթացման ըմբռնեալ բանիս` քոյինն 

սակս  բանի - 70. Այսպէս ի սուրբս հայրն: - 73.  Զայս այսպէս ասելով աստուածազանն 

հօր յայտ արար - 74. Եւ այսոցիկ այսպէս եղելոց, սակայն ոչ կարաց ժուժկալել իւրում 

պատկերին - 85. Բայց ինձ այսպէս թուի, եթէ տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի կրիցն 

և ի ներգործութեանցն կարգեալ - 96. 

  Եւ այսպէս ապա զԱրևագալոյն ըստ դասուց վերաձայնելով զսաղմոս կատարեն: - 20. 

Եւ այսպէս հանգստեանն նուագելով սաղմոս, արձակեն: - 22. և այսպէս 

բարձրագունին ծանուցաւ խոնարհութիւն - 50. Եւ այսպէս ի գոլոյն ոչ  ի բաց կալով, 

մարդկայինն և աստուածայինն այնուհետև ասին ի միաւրութենէն - 51. և այսպէս ասի 

մի կատարեալ` զմի ունելով  կենդանութիւն  և դէմ - 51. և այսպէս ասի մի դէմ, և մի 

բնութիւն» - 55. Եւ այսպէս... համարձակէին և բնութեանցն արժանաւոր բարբառել 

բանս - 59. Եւ այսպէս լուսաւորագոյն իմացուածով կարասցես ի միտ առնուլ  

զերկաքանչիւրս գրեցելոցն բանից խոհականութիւնս: - 61. Եւ այսպէս ոչ ստեղծիչն, և 

ոչ ստեղծեալն ի նմանէ, այլ - 69. Եւ այսպէս երկրորդս Ադամ առաջնոյն գտաւ նորոգօղ 

- 74. Եւ այսպէս սրբեալ և ամրացեալ և զգաստացեալ հինգ սաղմոսիւք - 83. Եւ այսպէս 

ազատեալք ի նախամօրն անիծից մանգունք եկեղեցւոյ - 87. Եւ այսպէս փոխան 

օրինաւոր  գառանցն առաւօտոյ և երեկոյի մատուցելոց` յեկեղեցւոյ աստի մատուցանի 

խոստովանութիւն սրբոյ անուան նորա ի պտղոյ շրթանց – 113. 

ԱՅՍՊԻՍԱԲԱՐ - Իսկ երեկորին աղօթիցն հաւաքումն  այսպիսաբար յինքեան ունելով 

զեկուցանէ մեզ միտս: - 21. 

ԱՅՍՊԻՍԻ - Այսքանք և այսպիսիք յիսկզբանն առ իս աստուծոյ նախախնամութեանն 

մեծութիւն: - 3.  Եւ պատճառ ոչ ունիմ ասել, զանփո՞յթն առնելոյ զառաջնոցն զայսպիսի 
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խառնաբնդոր և եղծագործ սովորութեանց, եթէ ժամանակի կարճութիւն... զայս ի նոսա 

և յաստուած թողլի է: - 8. զայսպիսեօքն անամօթին փոխել զամպարշտութեանն 

իւրեանց զմաղձ - 39. Զարմանամ ընդ այսպիսի կեղծակարծ և գայթ ի գայթ 

խոստովանւթիւն - 49. Յաղագս այսպիսի մարդասիրութեանն` թերևս և իմս ոչ յիշեաց 

Քրիստոս աստուած զբազմութիւն յանցանացս - 81. Եւ այսպիսի աստուածաշնորհ 

յուսով զօրացեալ` հրամայէ երկնային զօրացն - 83. Եւ այսպիսի փրկական 

տնօրէնութեամբք տիեզերք նրոգեալք կենդանացան - 86. և այսպիսի 

մարդասիրութեամբ ազատեալք մանգունք եկեղեցւոյ ի մեղաց ծառայութենէ, օրհնեն 

զտէր յօրհնութիւն նոր - 87. այսպիսի փրկական տնօրէնութեան խորհուրդ ծանուցեալ 

մանկանց եկեղեցւոյ, աղաղակեն գոհանալով – 88. որ այսպիսի սքանչելեօք 

բարձրացոյց զազգս մարդկան - 89. յաղագս այսպիսի բազմագութ մարդասիրութեանդ 

ողորմեսցի’ս մեզ: -90. Իսկ այժմ յաստուածային գիշերիս ոչ գտանեմք այսպիսի ինչ 

ասացեալ-103 

ԱՅՍՔԱՆ - Այսքան և այսպիսիք յիսկզբանն առ իս աստուծոյ նախախնամութեանն 

մեծութիւն: - 5. Եւ այս մինչև ցայս վայր այսպէս և այսքան: - 10.  ԺԶ. Բայց արդ այսոցիկ  

այսքան բաւական լիցի - 23. Իսկ մեք այսքան յերկոցունց  ի նոցանէ հեռացեալ 

գտանիմք - 46. և մեզ առկայասցի այս, զի  ոչ ժամ իսկ է, այլ այսքան, զի -113. 

ԱՅՍՕՐ - Մինչ զի ըղձալի լինել ինձ այսօր ... դառնալ հանդիպել մատաղագունի և 

անթարշամ ի մեղաց եղելոյ հասակին  - 3.  «Այսօր ընդ իս ես ի դրախտին» - 14.  Ընդ իս 

եղիջիր այսօր ի դրախտին»: - 99. երուսաղեմացիքն տակաւին մինչև ցայսօր զօր 

միաշաբաթին պայծառացուցանեն գիշերապաշտութեամբ – 103. 

ԱՅՏԻ - Այլք դարձեալ օգտակարս և զպիտանիս ի տարերաց այտի առ կենցաղական 

պէտս  ընտրեալ աստուածացուցին – 35. 

Այր - Եւ զի՞նչ զարման են յաստուածազանիցն ոչ պատկառել քեզ արանց – 63. 

ԱՆԱԽՈՐԺԵԼԻ  - և ոչ ընդդէմ եբեր անախորժելի յանդիմանութիւնն - 81. 

ԱՆԱԽՏ - այլ ըստ աստուածութեան բնութեանն անախտ և անկարօտ , և   լցուցիչ և 

կատարիչ ամենայն արարածոց – 59. 
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ԱՆԱՄՕԹԵԼ - Այլ և կենդանագրեալ պատկերաւ մարդացելոյ Բանին աստուծոյ, 

պախարակել զմեզ անամօթին - 35. զայսպիսեօքն անամօթին փոխել 

զամպարշտութեանն իւրեանց զմաղձ - 39. առ նոյն ինքն վեհագոյն բնութիւնն 

անամօթեցար զհայհոյութեանդ քո ձգել բան - 63. առ ամենեսեան  անամօթեալդ, և ի 

խոստովանականս, և ի կարգս և ի կրօնս, առանց  ամենեցուն հոլանեալ, և զամենեցուն 

ի տեղի արարեալ լցեր  զհայհոյութեանն չափ: - 65.  

ԱՆԱՇԽԱՏ - արժան է ոչ միայն քրիստոսեան պատարագաւն և 

կերակրափոխութեամբ և անաշխատ հանգստեամբ պատուել զօրս զայս – 16. 

ԱՆԱՇԽԱՏԱԲԱՐ -  անաշխատաբար անդուստ զբանն յիւրում տեղւոջն գտցէ 

խնդրողն: - 116. 

ԱՆԱՊԱԿ - Արժան է և զհացն` անխմոր, և զգինին` անապակ հանել ի սուրբ սեղանն – 

25. 

ԱՆԱՊԱԿԱՆ - զոր յընդերեկս աւուրն ուրբաթու զանապական մարմինն իւր ի հաճոյս 

Հօրն Որդին միածին պատարագեաց: - 21. իւրով անապական մահուամբն 

զանապականութիւնն մեզ շնորհելով, ազատեալ ի դժոխոց և ի գերութենէ սատանայի - 

88. տէրն արարածոց ի գերեզման իջեալ ասի, և իւրով անապական մահուամբն 

զանապականութիւնն մեզ շնորհելով - 95. 

ԱՆԱՊԱԿԱՆԱՊԷՍ - յայտ է` թէ հաւաստապէս բնականացն թոյլ տուեալ` զանցնիւրսն 

իրողութիւնս առ իւրն անապականապէս ազդել մարմին և հոգի ինքնիշխանական 

կամօք` յորժամ և կամեցաւն - 73. 

ԱՆԱՊԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ - իւրով անապական մահուամբն զանապականութիւնն մեզ 

շնորհելով, ազատեալ ի դժոխոց և ի գերութենէ սատանայի - 88. տէրն արարածոց ի 

գերեզման իջեալ ասի, և իւրով անապական մահուամբն զանապականութիւնն մեզ 

շնորհելով – 95. 

ԱՆԱՊԱՏԱՆԱԼ - հանցեն զիս ի լեառն սուրբ և ի յարկս քո, զանապատացեալ ի 

գերակայ բնութենէն ի ստորին նուաստութիւնս: - 89. 
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ԱՆԱՌՆԵԼԻ - «Որ ասէ զմարմինն առնելի առ անեղն աստուած միաւորութեամբ 

աստուածային և երկրպագեալ, ևս երկրախումբն իբրև մի անառնելի աստուած, 

երանեալ եղիցի»: - 52. 

ԱՆԱՍԵԼԻ - ըստ այժմու մեզ աւանդեցելոյ բանին` անճառելի և անասելի 

միաւորութիւնն`  մի մեզ եցոյց որդւոյ բնութիւն: - 51. 

ԱՆԱՍՏՈՒԱԾ -  Ընդ ձեռն որոյ ի բաց բառնալով զպատճառն ... ընդ նմին բարձեալ 

լինի և իւրաքանչիւր ուրուք նոցա գոյութիւնն. ընդ որով ապա և ոչ Աստուած, և մնալ 

քեզ անաստուած – 63. 

ԱՆԱՍՏՈՒԱԾՈՒԹԻՒՆ - որք չարեաց ի չարիս վերացեալ ելին. ի 

պատկերամարտութենէ ի խաչամարտութիւն և քրիստոսատեցութիւն, և անտուստ 

յանաստուածութիւն և ի դիւապաշտութիւն: - 34. Որպէս զի ըստ քեզ` յերկուց մին 

պատկանեսցի, կամ զարարչին թուել ընդ արարածս, որ է անաստուածութիւն, և կամ 

զաստուածութեան կարծիս բերել ի վերայ արարածոյս, որ է բազմաստուածութիւն. և 

նոյնպէս երկոքին անաստուածութիւն: - 65. 

ԱՆԱՐԱՏ - յամենայն հարուածոց բանսարկուին բժշկեալ, առողջս և  անարատս 

ինքեան յօրինեաց մարմին - 23. զի Բանն աստուած` գոյութիւն հանդերձ մարդկային 

բնութեամբ ընկալեալ յանարատ արգանդէ կուսին` ընդ ինքեան միաւորեաց 

անճառապէս գոյութեան և բնութեան, ոչ յառաջագոյն գոյացեալն - 55. միածին Որդին 

աստուծոյ զանարատ մարմինն ի հաճոյս Հօր պատարագեաց իբրև զանուշահոտ 

խնկոց բուրմունս – 95. 

ԱՆԱՐԳ - զնիւթն իբրև զանարգ ինչ անգոսնեալ ի բաց մղեն - 59.  զթագաւորական 

պատկերն ... զարդարէր զանարգ նիւթն յերկինս հանելով ի  տէրութեան փառսն - 85. 

աղօթք մեր ժամանեսցեն ի յականջս տեառն զօրութեանց ... որ գթացաւ  առ 

հողանիւթեայ և անարգ բնութիւնս - 91. զի մի’ զրկեալք ի սմանէ` զրկեսցին յաստուծոյ. 

կամ անարգ լինել ի Քրիստոսէ, յանարգաց ուրուք ձեռս արկանելով զսա: - 116. 

ԱՆԱՐԳԱՆՍ ԿՐԵԼ -  Անարգանս ինձ կրել առաջի կայր – 79. 
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ԱՆԱՐԳԱՆՔ - Եւ որ ծանրագոյնն է քան զայսոսիկ, անարգանս ածելով  ի վերայ 

խորհրդոյ իրին: - 10. Եւ զիա՞րդ. մերկացա՞ր արդեւք յանարգանացն փառսն - 79. 

մերկացուսցէ ի կարծեաց մարդկան զանհաւատութեանն անարգանս - 79. 

յանարգանաց անտի իմոց վերստին գտանել զոր կորուսին մարդիկ զփառս - 79. 

Անարգանս ինձ կրել առաջի կայր -79. 

ԱՆԱՐԳԵԼ - «Վէմն զոր անարգեցին, ասէ, շինողքն` նա եղև գլուխ անկեան» - 7. 

անարգեսցէ զօրէնս և զկարգ ամուսնաւորութեանն - 27.  յորժամ անարգեալ  զիս 

տեսին, գայթակղեցան վասն իմ - 79. աղաչէի զՀայր` որպէս անարգեալ զոք, զի 

վերստին առ իս դարձուսցէ զփառսն – 79. 

ԱՆԱՐԳ ԼԻՆԵԼ - մի’ զրկեալք ի սմանէ` զրկեսցին յաստուծոյ. կամ անարգ լինել ի 

Քրիստոսէ, յանարգաց ուրուք ձեռս արկանելով զսա – 116. 

ԱՆԱՐԳՈՒԹԻՒՆ - որոց թագաւորեցուցանել զոք կամեցեալ, նախ քան  զմարմնոյն 

ծածկել մերկութիւն զպսակն ի գլուխ կապել յառաջեալք, ի միասին ընթանալով 

փառացն և անարգութեանն: - 9. սուրբն Գրիգոր ասէ. «Թէպէտ և վասն մեր  էջ 

յանարգութիւն, այլ կայ յիւրում բնութեանն - 50. յորպիսի՞ և յո՞րքանս 

յինքնակամութենէն սայթաքեալ եկն յանարգութիւն – 76. 

ԱՆԱՐԺԱՆ - Ապա  չեն ինչ զարմանք եթէ մեղաւորաց և անարժանից  թողուցանէ 

աստուած փոքր ինչ մասն խորհրդոյ քննել յեկեղեցւոջ - 81. յանարժանսն ցուցանէ զիւր 

բարերարութիւնն - 81. 

ԱՆԲԱԺԱՆԱԲԱՐ -  Բաժանի անբաժանաբար, և միաւորի որոշմամբ - 63. 

ԱՆԲԱԺԱՆԵԼԻ - ծանիցի անբաժանելի և անշփոթ միութիւն մարմնացելոյ Բանին 

աստուծոյ: - 60. 

ԱՆԲԱՂԱՅԱՊԷՍ - Եւ որ ի ժողովի բազմամարդութեամբ զուրախականսն ոչ փափաքէ 

գտանել, տրտմականացն` ծածկաբար ընդ էսն անցանելով`  անբաղայապէս 

հանդիպեսցի: - 11. 
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ԱՆԲԱՆ - Այլ ուրեմն անտես և անլուր ճշմարտութեանն սիրէ լինել անբան 

յամառութիւն: - 13. 

ԱՆԲԻԾ - հեղին զարիւն անբիծ»: - 41. յեկեղեցւոյ աստի մատուցանի 

խոստովանութիւն սրբոյ անուան նորա ի պտղոյ շրթանց, և անբիծ վարուց ուղղութիւն: 

- 113. 

ԱՆԲՆԱԿԱՆ - դու զանբնականսն ի ներքս մղես – 74. 

ԱՆԳԱՄ - Զոր դանդաղիմ ասել, որպէս թէ բազում անգամ օրհնութեամբքն, 

յոլովագոյնս ի ներքս յեւղն կոչել զշնորհն - 7. ընդէ՞ր երկիցս անգամ զնոյնս բարբառի - 

19.  և մի’ իշխել զմի անգամ օրհնեալն բազում անգամ օրհնե լ - 26. և շուրջ արկեալ է ի 

գլխաւորական աղօթս առաւօտի և խորհրդական ժամուն երրորդի, և երեկոյի, երիցս 

անգամ յաւուրն զնոյն եռակի կրկնելով: - 113. Պարտ և արժան է զԽաչեցարն երիցս 

անգամ զհետ բերել, ըստ երիցս անգամ կրկնելոյ  սրբասացութեանն - 28. զորոց երկուց 

աւուրցն զխորհուրդս հրամայէ ի կիր արկանել. զծննդեանն ասեմ և  զյարութեանն. ոչ 

մի անգամ և երկից – 86. 

ԱՆԳԵՂ - Ուրանօր ի միասին ընթացեալ կուտեցան ամենայն ուստեք, որպէս անգեղք 

աշխարհաց  ի նեխաշաղիղ ինչ գէշ – 39. 

ԱՆԳԷՏ - զանգէտս ի հաւատացելոց յինքեանս հնարին յանկուցանել: - 38. 

ԱՆԳԻՏԱԲԱՐ - ցԱդամ և ցԿայէն անգիտաբար հարցանէր: - 71. 

ԱՆԳԻՏԱՆԱԼ - Անգիտացաւ, և նովին մարգարէաշնորհս զմեզ յարդարեաց: - 74. 

ԱՆԳԻՏՈՒԹԻՒՆ - Իսկ քաղց և ծարաւ ... ևս և անգիտութիւն ... համանգամայն ընդ 

ներլինելութեանն բանի առեալ լինի մարդումս - 67. ոմանք ... բնական` ըստ բնութեան 

ի մեզ տրամադրեալք. որպէս քաղցն և ծարաւն ... ցասումնն և անգիտութիւնն: - 75.  

ուստի կապեալ իբրև  շղթայիւք ի խորս  անգիտութեանն անգանէր - 85. որով 

փարատեցաւ խաւարն անգիտութեան ի կատարել ժամանակիս: - 99. 

ԱՆԳԻՒՏ - յոլով մեղկութեամբ ի վերայ հասանէ և գողանայ զմիտս մեր ... և անգիւտ 

կորստեանն ուղևոր կացուցանէ: - 98. 
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ԱՆԳՈՅ - Եւ եթէ` ոչ անգոյք են անուանքն, կամ միոյ դիմաց – 63. 

ԱՆԳՈՅՈՒԹԻՒՆ - և գոգցես թէ  յանգոյութիւն զգոյն խնդրէ ներածել: - 76. 

ԱՆԳՈՍՆԵԼ - զնիւթն իբրև զանարգ ինչ անգոսնեալ ի բաց մղեն – 59. 

ԱՆԳՈՐԾ - եպիսկոպոսն լուծեալ եղիցի ի պատուոյն, և սեղանն արհամարհեալ և 

անգործ մնասցէ: - 26. 

ԱՆԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ - Եւ ոչ դարձեալ յառգերազանցագոյնն սոցա ումեք վերանալ 

ելանել, որպէս թէ ընդ անգործութիւն և ընդ բերանալուծութիւն խառնել – 15. 

ԱՆԴ - և անդ յարժանաւոր տեղիսն զնոսա պսակեսցեն: - 10. Զայս և տէրն զմեզ 

յաւետարանի անդ զգուշացուցանելով ասէր - 16.  զորս ի միջի անդ  յիշէ իսկզբանն և 

կատարածի - 16. Եւ անդ զկնի հրամայելոյն ... յաւելոյր - 17. Պարտ և արժան է 

զայնոսիկ ... և անդ ի սրբութեան տեղիսն պսակել - 27. Իսկ յորժամ պատարագ մատչի, 

ի սկզբունս անդ պաշտամանն յիշել զՍուրբ աստուածն. և զսոցուն խորհուրդն 

յառաջաբանի անդ  հաւաստեաւ յայտնեցաք: - 28. իբրու թէ զնոյն ինքն զյարուցեալն 

անդէն և անդ ընդ աւետարանական բանին ի դէմս մեր բերելով, հրամայեմք  միմեանց՝ 

թէ - 30. Եթէ ի սկզբան անդ մարմնանալոյն Քրիստոսի դէպ եղև ասել աւետարանչին 

Յովհաննու - 34. գրեցեր ի քում շարագրածութիւնս անդ - 55. Մի’ բաղդատեր զյոյժ ի 

միմեանս տարբերեալսն. քանզի անդ  անմարմնաբար և միայն ձևացութեամբ 

ներգործութիւն - 60. Կերակրեցաւ առ Աբրահամու. ճաշակեաց և ընդ աշակերտսն. 

անդ յանմարմնութեան, և աստ ի մարմնաւորութեան - 60. Նոյնպէս և այլով իւիք բանիւ 

այլ  ոք վրիպեալ մոլորեցաւ, յասել անդ Փրկչին - 62.  և անդ յետ աղօթիցն,  և 

զհանգստեան ժամանակն հրամայէ - 103. ընդ նմին և զգլուխս անցնիւրոց 

համառօտեալ բանիւք ի սկզբան անդ նախակարգեցաք – 116. 

ԱՆԴԱԴԱՐ- «Արթուն լերուք, և անդադար աղօ’թս արարէք - 102, 102. 

ԱՆԴԱՄ - ըստ նմին և մեք` իբր անդամք մարմնոյ նորա, ի վերայ մեր և ի մեզ բերելով 

զգլուխն, մեծագոչ հնչմամբ աղաղակեմք - 19. զայնպիսիսն հրամայեմք ամենևին 

հատանել և արտաքս ընկենուլ իբրև զժանտ ախտ յանդամոց եկեղեցւոյ Քրիստոսի: - 

33. զարական և զիգական անդամն նոյնաձևաբար ստեղծեալ պաշտեցին - 35. 
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զանդամս  մարմնոց իւրեանց ի լիճսն սուզանելով, զձայնն ևեթ բերանովքն ի դուրս 

առաքեն: - 38.  ջախջախեսցուք զվեհագոյն և զգերակացեալն ի նոսա 

չարապաշտութեանն անդամ: - 46. և ընդ միոյ գլխոյն Քրիստոսի անդամոց` բազում 

գլուխք և ցեղապետք նստեալ կացին - 48.  զբոլոր զառ ի յեկեղեցւոյ զհետ հրաւիրեալ 

կոչէ զպատշաճեալ իւր անդամսն - 61. «Տեսանեմ այլ օրէնս զինեալ հակառակ օրինաց 

մտացն, և գերեալ զիս օրինօք  մեղացն որ են յանդամս  իմ»: - 69. 

ԱՆԴԱՆՕՐ - տէրն ուրանօր զհինն աւարտեալ կնքեաց, անդանօր և իւրումն հիմն 

ձգեաց նորոյ ուխտի: - 6. 

ԱՆԴԱՐՁ - Իսկ յիններորդ ժամուն կարգեալ զաղօթսն, այս վասն անդարձ 

խոստովանութեանն մեղանացն Ադամայ – 95. 

ԱՆԴԵԴԵՒՈՒՆ - զոր անխտրապէս յանդեդևուն  մտաց առեալ մեք կապեցաք 

զհռչակելին զայն նշան ընդ ամենայն նիւթս – 35. 

ԱՆԴԷՆ - աւազան քարեղէն հաստատել ի նմին իսկ յեկեղեցւոջն, և կամ անդէն մերձ 

յեկեղեցին ի մկրտատունսն: - 26. իբրու թէ նոյն ինքն զյարուցեալն անդէն և անդ ընդ 

աւետարանական բանին ի դէմս մեր բերելով հրամայեմք միմեանց - 30.  և անդէն 

աւետարանական բանիցն  ընդդէմ բերեն - 103. 

ԱՆԴՈՒՍՏ - զյոլովս անդուստ ի բաց յուղարկեցաք զգործնական իմաստութիւնն: - 3. 

Եւ իբրև զբուժիչ ախտից հոգւոյ և մարմնոյ` ամենեքեան անդուստ վայելեալք, ցնծալից 

լինէին - 12. և խնդրէ անդուստ իբր ի ծանրակիր ինչ բեռանց զերծանել - 21. և ի նմին 

դնելով զմարդն` հրամայեալ անդուստ վայելել նմա: - 68. անաշխատաբար անդուստ 

զբանն յիւրում տեղւոջն գտցէ խնդրողն: - 116. 

ԱՆԴՐ - Եւ քահանայն ընդ ձեռն ուրուք անդր երթողաց հրամայէ տանել զպսակն: - 10. 

որք յամուսնութիւն անդր գայցեն - 10. որք ... հանապազափակ զդուրս խորանին 

աստուծոյ ընդդէմ եկելոց անդր ուխտաւորացն պահէին - 10. անդր ևս քան զխոզի 

գտանին զանզգայ ծննդակերութիւն: - 38. Յորոց կայ աստուած ի մէջ աստուածոցն և 

թագաւորեցելոցն, որոշելով և բաժանելով զարժանաւորութիւն անդր երանութեանցն – 

93. 
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ԱՆԴՐԱՆԻԿ - ընդէ՞ր զստութիւն, և ոչ հաւատս ի բանս և ի գործս առփորձիս ցուցանել, 

կամելով լինել որդի անդրանիկ ի հօրէ սատանայէ: - 61. 

ԱՆԴՐԷՆ  - աստուածային շնորհ անդրէն ձգեալ բերէր զիս կապանօք սիրոյ իւրոյ - 2. 

Ընդէ՞ր լինիս իբրև զջուր հոսեալ ընդ առ ի վայր` անդրէն ոչ կարացեալ դառնալ - 60. 

անդրէն զդարձումն նշանակէ ի ձեռն  երկնաւոր հովուապետին: - 104.  

ԱՆԴՐԻ - և զկռապաշտիցն, ընդ ձեռն երևելի անդրեացն առ ինքն ձգեալ, ընդունէր  

զերկրպագութիւնն: - 37. 

ԱՆԵՂ - այլ Բանն անեղ` յանեղագունէն իջեալ Հօրէ` մարմին ստացական յարգանդէ 

կուսին զգեցաւ: - 50. որ զի և առ նոյն ինքն վեհագոյն բնութիւն անամօթեցար 

զհայհոյութեանդ ձգել բան, ոչ խոստովանելով ի միում անեղ բնութեան երիս դէմսն և 

զերիս անձնաւորութիւնսն - 63. զամենայն գոլ բարեօք տեսանեմք. ևս առաւել 

զգերազանց պայծառ և զանեղ լոյսն զսահմանօղ տուընջեանև գիշերի – 84. 

ԱՆԵՂԱԳՈՅՆ -  այլ Բանն անեղ` յանեղագունէն իջեալ Հօրէ` մարմին ստացական 

յարգանդէ կուսին զգեցաւ: - 50. սապէս յանեղագոյն էութենէն, Հայր կամ Որդի կամ 

Հոգի առանձնականի յիշեալ` դէմ առասի: - 64. 

ԱՆԵՂԱՆԵԼԻ - ընդ ձեռն որոյ ցուցեալ լինէր Աստուածոյն Բանի բնութիւն անեղանելի 

– 57. 

ԱՆԵՐԵՒԵԼԻ - որ զաներևելի արարած ընդ երևելի արարածոյ շարակարգեալ ասաց 

զբանն ընդ մարմնոյն – 59. 

ԱՆԵՐԵՒՈՅԹ - զմարմնականն ի ծոց մեր հատուցանէ տանջանս. գերելով և ի հնոց 

արկանելով չարաչար, և կիզանող ախտիցն մատնեալ բաբեղոնական աներևոյթ 

գոռոզին: - 18. Զի մի գուցէ, որ առ մահն զմեզ ածէ, ի վերայ եկեալ ծուղութեանն քուն` 

յափշտակել համարձակութիւն տայ զհօտս հանդերձ հովուաւն աներևոյթն գազանի – 

23. 
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ԱՆԵՐԵՒՈՒԹԱՊԷՍ - մարմնաւոր տեսլեամբ ի սկզբանն ի վերայ ազգակցին իւրոյ 

իջեալ հանգչիւր, առհաւատչեայ զայնպիսաբար երևելն աշխարհի կամեցեալ գործել 

աներևութապէս իւրոյ գալստեանն – 43. 

ԱՆԵՐԿԲԱՅԵԼԻ - անունն և նմանութիւնն զերկոսին հարկեցուցանէ, Քրիստոսի 

բնակել ի նոսա, և մեզ աներկբայելի սրտիւ մեծարել: - 42. 

ԱՆԵՐԿԵՒԱՆ - սուրբ հարքն ... աներկևան և անտարակարծ խոհականութեամբ` զէն 

անվթարելի զերկոսին զսոսա ընդ ինքեանս բարձեալ բերէին ըստ պիտոյիցն 

իրակութեան – 56. 

ԱՆԵՐԿԻՒՂԱԲԱՐ - յանդգնիս աներկիւղաբար ի գրեցելոց անտի ... ի բաց  ջնջել զբանն 

– 66. 

ԱՆԶԳԱՄ - և ինքն դատապարտէ անզգամն - 3.  

ԱՆԶԳԱՅ - իսկ զանզգայ քնոյն թըմբրութիւն` հաւուն յանձնեսցէ ձայնի - 17.  անդր ևս 

քան զխոզի գտանին զանզգայ ծննդակերութիւն: - 38. Զոր օրինակ մեռեալ ոք անզգայ 

յամենայն շարժմանէ – 98. 

ԱՆԶԳԱՅԵԼ - զայսպիսեօքն անամօթին փոխել  զամպարշտութեանն իւրեանց  մաղձ. 

անզգայեալք յայսոյն հայհոյութենէ, կռապաշտ ասելով - 39. 

ԱՆԶՂՋԱԿԱՆ - իսկ որ ըստ աստուծոյ տրտմութիւնն է` անզղջականին հանդիպեսցի  

փրկութեան: - 69. 

ԱՆԷԾՔ - զմեղացն դատապարտութիւն յերկրի արար, և զանիծիցն բարձումն ի վերայ 

փայտին - 74. Իսկ Ողորմեա սաղմոսն ունի զնախամօրն ազատութիւն սրբոյ 

աստուածածնի ծննդեամբն, ոչ ևս անօրէնութեամբ յղանալ և որդիս ծնանել յանէծս - 

86. որ յանիծիցն մտին յաշխարհս - 86. Եւ այսպէս ազատեալք ի նախամօրն անիծից  

մանգունք եկեղեցւոյ - 87. 

ԱՆԸՆԴԴԻՄԱՄԱՐՏ - աստուածս անուանեցին. զԿռոնոս վասն ... զԶևս վասն  

անընդդիմամարտ ներհակացն զուգախառնութեան – 37. 
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ԱՆԸՆԴՀԱՏԱԲԱՐ - անընդհատաբար առ աստուած յերկինս ի վեր առաքել 

զփառաբանութիւն յերեկորեայ – 17. 

ԱՆԹԱՐՇԱՄ - Մինչ զի ըղձալի լինել ինձ այսօր ... դառնալ հանդիպել մատաղագունի 

և անթարշամ ի մեղաց եղելոյ հասակին – 3. 

ԱՆԹԻՒ - իսկ զհեթանոսս անհուն և անթիւ պաշտամամբք մոլորեցոյց սատանայ: - 35. 

սակաւք են յաստուածահրաշիցդ քոց նշանաց ընտրեալք, և անթիւք ի մարդկանէ` զորս 

ճառ խաչին քո ժողովեսցէ` լինել  ժառանգորդ արքայութեան քում: - 80. 

ԱՆԺԱՄԱՆԱԿԱԲԱՐ - զայս ի Հօրէ իսկ անժամանակաբար յինքեան բերէր Բանն 

աստուած - 56. 

ԱՆԻՇԽԱՆՈՒԹԻՒՆ - Բայց վասն զի մի և նոյն անիշխանութիւն առաջնորդականիս` 

յերկուս կողմանս հակամիտեսցի յարձակմամբ ցանկութեանն – 68. 

ԱՆԼՈՒԾԱԿԱՆ - յորմէ վտանգեալ լինիմք` ի վախճան հասանել մեղացն, և  

անլուծականի կենդանութեան լինել սկիզբն: - 76.  

ԱՆԼՈՒՐ - Այլ ուրեմն անտես և անլուր ճշմարտութեանն սիրէ լինել անբան 

յամառութիւն: - 13. 

ԱՆԽԱՐԴԱԽ - փոխանակ անխարդախ կաթինն հրապոյրս պղտո՞րս իւրեանցայոցս 

արբուցին համազանց - 66. ընդունիցիս ոգիս մեր անխարդախ կանխել առ քեզ ի մէջ 

գիշերոյ և առաւօտի զկամաւորն մատուցանել քեզ – 114. 

ԱՆԽԼԱՆԱԼ - իսկ ի մէնջ վրիպանուն պատրողաբանութեամբ զանխլանալ կարծեն: - 

30. 

ԱՆԽՄՈՐ - Արժան է և հացն` անխմոր, և գինին` անապակ հանել ի սուրբ սեղանն-25 

ԱՆԽՌՈՎ - որ այսպիսի սքանչելեօք բարձրացոյց զազգս մարդկան, անխռով 

պահպանեալ ի ներկայումս – 89. 

ԱՆԽՏԻՐ - Ոչ է պարտ ամենևին անխտիր լինել և հաղորդութիւնս առնել ընդ  

հերձուածողաց  - 32. 



68 
 

ԱՆԽՏՐԱՊԷՍ - զոր անխտրապէս յանդևեդուն մտաց առեալ մեք կապեցաք 

զհռչակելին զայն նշան ընդ ամենայն նիւթս – 35. 

ԱՆԿԱՆԵԼ - իսկ ի մէնջ եթէ ոք յանդգնեսցի ընդ Հրեայս տօնել ... ընդ նովիւք ի հարկէ 

անկեալ գտանին: - 6.  և միանգամայն  անկեալք տարագրեցան ի կամաց 

հրամանատուին և յիւրեանցն պատուոյ: - 10. մեք  ընդէ՞ր դիմեալ անկանիմք առ նոյն: - 

13. Քանզի մինն` հիմն ի ներքոյ անկեալ դնի պատուականագունիս այսմիկ աւուր - 15. 

«Անկաւ ի վերայ երեսաց իւրոց - 17. Անկեալ եմք առաջի քո-31. մկնորսակացն լինելով 

պաշտոնամատոյց, յայնոցիկ մղեալ անկանէին խորխորատ - 37. Եւ կամ զնոյն ինքն 

զՔամովսայն և զԱստարտայն անկեալ զգարշելի կուռսն ողոքեն: - 38. Եւ մի 

համառեսցիս` անհաւատութեան խորհրդովք ի վայր անկեալ - 44. Ըստ նմին և դուք 

երկուցեալք յերկուցն ասել բնութեանց ի Պանդորոսին փախուցեալ անկանիք 

յիմարութիւն - 50. Դարձեալ փախչելով ի սնոտի երկիւղէ, ի մեծագոյն անկանիս չար: - 

54. ոչ իւիք գիտեմ զաստուածայինն հարկաւորագունիցն ներքոյ անկեալ բռնութեան - 

67. Արդ յայտ է, եթէ ըստ բնութեան և նախ քան զյանցանելն այսոքիկ, և ոչ 

յետամտականաբար ի մեղացն ի ներքս անկեալ ի բնութիւնս - 68. «Էարկ, ասէ, 

աստուած թմբրութիւն ի վերայ Ադամայ` և ննջեաց». Ոչ արտաքուստ ի նմա բերելով 

զքնոյն իրակութիւն, այլ բնաւորականին ըստ պիտոյիցն ի վերայ անկեալ կրից: - 68. 

առ պատուիրանազանցութիւնն ի վայր սողոսկեալ անկաւ - 69. որպէս և այժմիկ 

յապականացուս անկեալ կեանս` հակառակաւն այսոցիկ վտանգիմք - 70. յորս մեք 

անկաք-74. ոչ ի մէնջ և ոչ յարարչէն յարեալ եղև ի բնութիւնս, այլ որս գտեալ և 

կերակուր արարեալ իւր զընդ մահուամբ անկեալսն - 76. ի խորս անգիտութեանն 

անգանէր - 85. յաստուծոյ և ի դրախտէն արտաքս անգանէր: - 85. Քանզի ի 

կարճմտութենէն ըմբռնեալ, յանյուսութեան ի խորխորատ անկանէր - 98. Աստանօր 

փարումն Հոգւոյն սրբոյ օրինակաւ խնկոցն ի Հօրէ բուրեալ, զամենեսեան ի վեր 

առնլովն ուստի անկանն - 105. մեծութիւն առաջի անկեալ իրաց` զփոքումբքն զանց 

առնել և անտեսել վարդապետէ: - 6. Այլ այս այնքան առաջի անկեալ ձգեցաւ  բանս - 45. 

զորոյ զկենարար զգալստեանն զփորձ առեալ մանկունք եկեղեցւոյ, առաջի 

անկանելով աղաղակեն – 88. 
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ԱՆԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾ - Զի՞նչ զսոսա անուանեցից. հովիւս հօտավատնի՞չս, եթէ 

գազանս կեղեքիչս խաշանց. զկուսանացն իբրև զերկրորդականացն առնելով` տխուրս 

և անկատարելագործ հարսանիս – 11. 

ԱՆԿԱՐԱԾԱԾԿԵԼԻ - Ոչ գիտեն` թէ ո’րպէս հոտոցն անկարածածկելիք են,  ընքեամբ 

առ հոտոտելիսն բերեալ, բուրմունքն – 38. 

ԱՆԿԱՐԳՈՒԹԻՒՆ - Բայց այս սոքօք և զայս ևս տեսանեմք յոմանս անկարգութիւն 

սովորութեամբ հիմնացեալ - 10. չէ իսկ առաջիկայս մեզ  զստեղծեալն եղծանել ... 

սովորութիւն, այլ ... հիմնացեալ զանկարգութիւնն քակել և ի բաց հանել յեկեղեցւոյ 

աստուծոյ – 23. 

ԱՆԿԱՐԵԼԻ - ի ծննդենէն առ յարութիւն զհետ երթեալ միաւորին, իսկ ի յարութենէն 

առ ծնունդն վերջադարձիլ անկարելի զի – 29. 

ԱՆԿԱՐՕՏ - ըստ աստուածութեան բնութեանն անախտ և անկարօտ, և լցուցիչ և 

կատարիչ ամենայն արարածոց: - 59. 

ԱՆԿԻՒՆ - «Վէմն որ անարգեցին, ասէ, շինողքն` նա եղև գլուխ անկեան» - 7. Եսայի 

ասէ. «Ահաւադիկ ես դնեմ ի հիմունս Սիոնի վէմ բազմապատիկ, զընտիր, զգլուխ 

անկեանն – 7. 

ԱՆԿՈՂԻՆ - թոյղ տալով պղծութեանն յառաջել և յափշտակել զօրինաւորն զայն 

անկողինս. խնդրէ անդուստ իբր ի ծանրակիր ինչ բեռանց զերծանել, և գիշերային 

անկողնացն պատրաստութեամբ հանգչել և զօրանալ: - 21. 

ԱՆԿՈՒՄՆ - Եւ պատճառ ոչ ունիմ ասել, զանփո՞յթն առնելոյ զառաջնոցն այսպիսի 

խառնաբնդոր և եղծագործ սովորութեանց, եթէ ... եթէ հիւանդութեանց ի վերայ 

անկումն – 8. 

ԱՆՀԱՆԴՈՒՐԺԵԼԻ - որում անհանդուրժելի հասանէին աղէտքն – 85. 

ԱՆՀԱՆՃԱՐԵՂԱԳՈՅՆ - հարկանեմ զանձն իմ և նուաստանամ, հարցափորձեալ ի 

տեառնէն` թէ զա՞րդ անհանճարեղագունի հասակին տուեալ զգործոցն 

խոհականութիւն – 3. 
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ԱՆՀԱՍԱՆԵԼԻ - որք ոչն են անմոլար, հակառակին անհասանելի մարդեղութեան 

բանին հասանել: - 47. անհասանելի միաւորութիւնն, և ոչ բնութեանցն այլայլութիւն 

առաջնորդեն մեզ - 51. Աստանօր ի վերայ հասեալ չարին, զանհասանելին ինքեան 

յափշտակելով զբարձրութիւնն, որում անհանդուրժելի հասանէին աղէտքն – 85. 

ԱՆՀԱՒԱՆԱԿԱՆ - Որ ոչ միայն է անհաւանական` զոր ասեսդ, այլ և  անհաւաստի: - 

66. 

ԱՆՀԱՒԱՍԱՐ- օտար ապաքէն ի ներքս ածես բնութիւն, և յանհաւասարս 

զզուգահաւասարն դնես գոյացութիւն: - 63. 

ԱՆՀԱՒԱՍՏԻ  - ոչ միայն է անհաւանական` զոր ասեսդ, այլ և անհաւաստի: - 66. 

ԱՆՀԱՒԱՏ - որ մանաւանդ անհաւատիցն` քան թէ մեզ ի դէպ էր ըմբռնիլ հիացմամբ - 

44. զի «Նշանք անհաւատից և ոչ հաւատացելոց» ասէ Առաքեալ: - 44.  վարկանիմ 

անհաւատ հեղգութիւնս: - 104. 

ԱՆՀԱՒԱՏՈՒԹԻՒՆ - Բայց գիշեր` ոչ այնքան զժամանակն, որքան թէ զհրէական 

զանհաւատութիւնն անուանելով որ զաղջամղջին խաւարի արդարև բերէ զօրինակ - 

30. Այլ և կենդանագրեալ պատկերաւ մարդացելոյ բանին աստուծոյ, պախարակել 

զմեզ անամօթին, յիմարեալք և խելագարեալքն յայսոյն անհաւատութենէ - 35. Եւ մի’ 

համառեսցիս` անհաւատութեան խորհրդովք ի վայր անկեալ - 44. Արդ խնդրեմ ի Հօրէ, 

զի մերկացուսցէ ի կարծեաց մարդկան զանհաւատութեանն անարգանս - 79. Իսկ 

գիշեր ոչ եթէ զժամանակն ասէ, այլ զհրեական անհաւատութիւնն առակէ - 104. 

ԱՆՀՆԱԶԱՆԴԵԼ -  զի եղիցիս ի կորուստ անհնազանդեալ որդիդ հարանց: - 50. 

ԱՆՀՆԱՐ - դարձցուք և զկարելւոյն բուռն հարցուք` ի բաց դնելով զանհնարիցն 

մտածութիւն – 3. 

ԱՆՀՆԱՐ Է - զի չև գործեցելոցն ի Քրիստոսէ պատմութիւն առնել անհնար է - 30. իբր 

թէ անհնար է աստուծոյ յամենայնսս լինել ի նմանէ գոյացելոցս տեսակս - 44. Այլ 

անհնար է մշտնջենաւորի էութեանդ գոլ առանց փառաց - 78. զի թէ չէր ծնեալ` և թաղէր 

իսկ ոչ, և եթէ ոչ էր թաղեալ` և յառնել անհնար էր: - 102. 



71 
 

ԱՆՀՈՒՆ - իսկ զհեթանոսս անհուն և անթիւ պաշտամամբք մոլորեցոյց  սատանայ: - 

35. 

ԱՆՁԱՄԲ - որք յիմաստ և ի բան հասեալք` կարօղ էին անձամբք իւրեանց  լսել - 9. 

ԱՆՁՆ - աւասիկ ես այժմիկ հարկանեմ զանձն իմ և նուաստանամ - 3. անճանաչօղք 

բարեացն անձինք` հակառակացն ամենայն իրօք բանայցեն յինքեանս տեղի: - 11. ոչ 

տան թոյղ ամուսնացելոցն զհանդերձեալ կենացն օրինակել յանձինս զխորհուրդ - 11. 

մանկունքն յայնժամ ի փրկութենէ անձանցն ծանուցեալք առ իւրեանս զփրկիչն, իբր 

առ երկին ... կոչէին զարարածս յօրհներգութիւն նմա - 19. և երկնային յօրինուածով 

հաստատեալ յանձնն յանմեղութեան, ընդ նոսա և զուգաձայնեալ  երգաբանէ: - 19. և 

ժողովք հզօրաց  խնդրեցին զանձն իմ»: - 21. «Հանցես, ասէ, ի բանտէ զանձն իմ - 22. 

գտանիցիմք եղեալ պարտականք արեան անձանց և յանձնեցելոցս: - 24. հնար լիցի 

ամենայն անձին Երրորդութեանն  երկրպագուաց ժառանգել զերկնից արքայութիւնն ի 

Քրիստոս Յիսուս ի տէր  մեր - 24. յորս պարտ է աղօթել և  հսկել, և հոգևորական 

կարգօք  մխիթարել անձինս - 24. Քեզ յանձն առնեմք զանձինս մեր, աստուած 

ամենակալ, հայր տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի - 31. գտին չարութեանն իւրեանց 

էն խողխողիչ  քրիստոսասիրաց անձանց - 34. ինքն անձին իւրում երկրպագու և 

պաշտօնարար լեալ - 36. Այսպէս ազգի ազգի խաբկանաց բանիւք զանձինս ծածկեն - 

38. ի ձեռագործ արուեստէն զառաջիկայ յուսոյն խորհուրդ երաշխաւորեալ, 

սեպհականէ անձինն և իւրայոցն: - 40. Եւ այս է... մեզ ի նոցանէ վտանգ. բանիւ առ 

ընկերն մղել ... օսոխին վիրօք խարել զսիրտն, և ի ծածուկ ընդ ինքեան յարահիւսեալ  

ջանալով. զայն միայն գտեալ անձին յաղթութիւն - 46. ի գերազանց և  ի սքանչելի  

միաւորութենէն ոչ ինչ է արգել միութեան`  զամենայնսն խոստովանել ի Քրիստոս,  մի 

դէմ, մի անձն, և մի նորա  բնութիւն - 51. արդեւք  վարդապետեցար ի  քում 

արուեստարանիդ ա’յլ գոլ զանձն, և այլ դէմս - 64. Քանզի զումեմնէ ասի, թէ անձն և. և 

այս հասարակաբար զհետ երթիցէ մարմնական և անմարմին տեսակացն - 64. որ 

իմաստասիրեսդ և ասես, թէ որ  ի Հօրէ անձնն էր` նոյն անձնաւորեցաւ ի սուրբ կուսին: 

- 64. Իսկ  այժմ երկուցեալ ... անձն ի Հօրէ նա անուանեցեր: - 64. Իսկ մինչ  անձն ասես, 

ընդէ՞ր  հրաժարես զնա դէմ ասել - 64. զառաջինն մեր իսկ գտեալ և անձին մատուցեալ 

զմեղսն - 77. «Բազումք ասէին զանձնէ իմէ թէ չիք փրկութիւն սորա առ աստուած իւր»: 
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- 82. և ասէ «Օրհնեա’ անձն իմ զտէր - 83, 83. «Ես աղաչեմ, տէր, ողորմեա ինձ, և 

բժշկեա’ զանձն իմ ես մեղայ քեզ: - 88. ժողովք հզօրաց խնդրեցին զանձն իմ ի 

հակառակամարտ զօրութեանն - 95. զուսումնասիրաց անձանց իմով աշխատութեամբ 

սիրով կամեցայ հանգուցանել զբազմախոյզ խնդիրս: - 116. 

ԱՆՁՆԱԿԱՆ-Սոյնպէս զձայնս զանձնականս, և զչարչարանս  զանձնականս, 

զտրտմութիւնն և զզոփալն, աստուծոյ Բանին ասեմ. ոչ բնութեամբ աստուածութեանն, 

այլ միաւորութեամբ տնօրէնութեանն – 58 

ԱՆՁՆԱՒՈՐԵԼ - որ ի Հօրէ անձնն էր` նոյն անձնաւորեցաւ ի սուրբ կուսին: - 64. 

ԱՆՁՐԵՒ - Գոյ հնար թուել զխիճս հեղեղատի, և զաւազ  ծովու, և զշիթս անձրևի, և ոչ 

զստեղծեալն առ ի քէն նորագիւտ բանս և իրս: -  65. 

 ԱՆՃԱՆԱՉՕՂ - անճանաչօղք բարեացն անձինք` հակառակացն ամենայն իրօք 

բանայցեն յինքեանս տեղի: - 11. 

ԱՆՃԱՌ - Արժան է գիշերապաշտօն առնել յայգ կիւրակէ ... ակն ունել  ամենայն 

զուարթութեամբ և փութով տեռնագալուստ փողոյն,  և անճառ  յաւիտենական 

արքայութեան: - 28. ըստ առատ քում բարերարութեանդ արժանաւորս արա զմեզ 

ծառայս քո անճառ լուսոյդ երկնից արքայութեանդ - 31. զայս ի Հօրէ իսկ 

անժամանակաբար յինքեան բերէր Բանն աստուած. այլ ըստ անճառ տնօրէնութեանն 

ի կուսէն: - 56. ուր անմարմնոցն տօնքն, և անտրտում ուրախութիւնքն և ճառագայթք 

անճառ լուսոյն – 97. 

ԱՆՃԱՌԱՊԷՍ - Բանն աստուած` գոյութիւն հանդերձ մարդկային բնութեամբ 

ընկալեալ յանարատ արգանդէ կուսին` ընդ ինքեան միաւորեաց անճառապէս 

գոյութեան և բնութեան, ոչ յառաջագոյն  գոյացեալն – 55. 

ԱՆՃԱՌԵԼԻ - Զի զանճառելի խոստացելոց կենացն յղանայ ի միջի մերում 

զճշմարտութիւն: - 13. որք ... բաղձացան ի վտանգիցն ապրել, և  անճառելեացն 

հասանել պարգևաց - 16. ըստ այժմու մեզ աւանդեցելոյ բանին` անճառելի և անասելի 

միաւորութիւնն` մի մեզ եցոյց  որդւոյ  բնութիւնն: - 51. և այնպէս յարատևողագոյն 

գոյացութեամբ` անճառելեաց երթեալ հանդիպանայր կենաց:- 69. 
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ԱՆՄԱՀ - Անվիշտ և անմահ է Բանն որ  յաստուծոյ Հօրէ - 59. ապա զմեծ  և 

զանպարագրելի  զեզն, զանմահ  իւր Որդին և զԲանն տայ ի զենումն և փրկութիւն 

աշխարհի - 86. «Սուրբ աստուած, սուրբ և հզօր, սուրբ և անմահ, որ խաչեցեր վասն 

մեր, ողորմեա’ մեզ»: - 89.  զառ ի նոցանէ ասացեալն զաղօտաբար հնչումն առեալ 

մարդկան` շարակապեցին ընդ  աստուծոյ հզօրի և անմահի - 90. Իսկ քահանայն 

միջնորդէ աղօթիւք առ կենացն անմահից յոյսն Քրիստոս – 114. 

ԱՆՄԱՀԱՑՈՒ - անմահացու բնութիւնդ հաճեցար վասն մեր համբերել մահու խաչի - 

90. 

ԱՆՄԱՀՈՒԹԻՒՆ - Սա է անմահութեան պտղոյն պտղաբերիչ: - 14. զիա՞րդ կարասցես 

մարդ զնա եղեալ ասել և մեռանել, և մահուամբն զանմահութեան ի մեզ 

աղբիւրացուցանել շնորհ: - 57. ի մահուանէ անտի զանմահութիւնն կորուսեր - 79. 

պարտ է ... ի մահուանէս  զոր ճաշակեմ, ստանալ  զանմահութիւն – 79. 

ԱՆՄԱՐՄԻՆ - Որպէս թէ ի ստորուստ ի հրեշտակական դասուէ առ երիս երիս դասս 

անմարմնոցն զմի մի կշռեալ յեկեղեցականացն, վերոտնելով առ սակաւ սակաւ երթալ 

հասանել մինչև ի թագաւորական գահոյսն - 20. զի որ ի Հօրէ անմարմին բանն էր ... 

մարմին զգեցաւ - 51. Այլ անմարմին բնութիւն աստուածային Բանին` զանմարմնական 

բնութիւն ի կուսէն ընկալեալ, ընդ ինքեան միաւորեաց - 54. և այս հասարակաբար 

զհետ երթիցէ մարմնական և անմարմին տեսակացն - 64. իսկ յանմարմնոցն` Գաբրիէլ 

առանձնացեալ դէմ անուանի - 64. հարկ էր և մարմին ասել գոլ զպարզն և զանմարմին 

զօրութիւնն: - 67. և ընդ անմարմնոց բնութեանցն պար առեալ, զերգս օրհնութեանն - 

87. զոր և անմարմին զուարթութիւնն ի գերեզմանին ի սփոփանս մխիթարութեան 

տրտմեցելոց կանանցն աւետաւորէ - 90.  ուր անմարմնոցն  տօնքն, և անտրտում 

ուրախութիւնքն և ճառագայթք անճառ լուսոյն - 97. այնպիսիքն հրեշտակօք եղեալ ի 

մարմնի` զանմարմին զուարթնոցն բերեն զնմանութիւն - 102. զմեզ զարթոյց 

յօրհնութիւնս անմարմնոցն – 104. 

ԱՆՄԱՐՄՆԱԲԱՐ - Մի’ բաղդատեր զյոյժ ի միմեանց տարբերեալսն. քանզի անդ 

անմարմնաբար և միայն ձևացութեամբ ներգործութիւն - 60. 
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ԱՆՄԱՐՄՆԱԿԱՆ - այժմ թողլով զզգալիսս և զնիւթեղէնսս, վերաթևեալ ելանէ 

յանմարմնականացն դադարս - 19. ընդ ձեռն բանից` յանմարմնականացն մտօք 

սլացեալ մտանեն ի բնակութիւնս – 22. 

ԱՆՄԱՐՄՆԱՊԷՍ - եթէ անմարմնապէս զմարմնականսն կամելի էր կրել  Քրիստոսի, 

ընդէ՞ր և մարմին  զգեցաւ ի կուսէն - 49. 

ԱՆՄԱՐՄՆՈՒԹԻՒՆ - Որպէս երանելին Եփրեմ ասէ. «Ոչ փոփոխելով մարմինն 

յանմարմնութիւն, այլ ունի զինքեան զմարմինն - 51. կերակրեցաւ առ  Աբրահամու. 

ճաշակեաց և ընդ աշակերտսն. անդ յանմարմնութեան, և  երանելին Եփրեմ ասէ. «Ոչ 

փոփոխելով մարմինն յանմարմնութիւնն, այլ ունի զինքեան զմարմինն - 51. 

կերակրեցաւ առ Աբրահամու. ճաշակեաց և ընդ աշակերտսն. անդ յանմարմնութեան, 

և աստ ի մարմնաւորութեան – 60. 

ԱՆՄԵՂ - Եւ գառն անմեղ վարեալ ի սպանդ – 91. 

ԱՆՄԵՂՈՒԹԻՒՆ - երկնային յօրինուածով հաստատեալ յանձնն յանմեղութեան, ընդ 

նոսա և զուգաձայնեալ երգաբանէ: - 19. Սա անմեղութեամբ  մերձեցեալ զմեղսն 

դատապարտեաց – 74. 

ԱՆՄԵՐԿԱՆԱԼԻ - Ի սմա և Հոգին սուրբ առաքեալ ի Հօրէ, զանմերկանալին մեզ 

զգեցոյց մխիթարութիւն: - 13. 

ԱՆՄԻՏ - «Տիրեսցէ, որպէս Սողոմոն ասէ, ծառայն իմաստուն` տերանց անմտաց»: - 9. 

ԱՆՄՈԼԱՐ - որք ոչն են անմոլարք, հակառակին անհասանելի մարդեղութեան բանին 

հասանել: - 47. 

ԱՆՄՈՌԱՆԱԼԻ - Եւ դժոխադատելի յոյժ է պահանջիլ համարս այնմիկ`  որում 

ամենայնքն յայտնիք են և անմոռանալիք – 12. 

ԱՆՄՈՌԱՑԱԲԱՐ - անմոռացաբար հայցեմ ընդունել ի ձէնջ  զյիշողութեանն 

փոխարէնս – 116. 
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ԱՆՅԱՅՏՈՒԹԻՒՆ - Քանզի բազում ինչ անյայտութիւն և տարակուսանք 

յաւետարանականսն գտանի ձայնս և յառաքելականս – 61. 

ԱՆՅՈՂԴՈՂԴ - զնիւթս զայս տեսանեմ եղեալ. որպէս թէ զանյողդողդ և  

զանշարժահիմն փրկութեան մերոյ իրողութիւն կարծրագոյն և  դժոխաշարժելի 

գործարանաւ տնօրինել: - 7. 

ԱՆՅՈՂԴՈՂԴԵԼԻ - անյողդողդելի հաւատով զնորայն հիմնացուցին  զեկեղեցի: - 63. 

ԱՆՅՈՒՍՈՒԹԻՒՆ - յառաւել պընդութենէն յանյուսութեան ընկղմի  խորս: - 15.  

յանյուսութեան ի խորխորատ անկանէր – 98. 

ԱՆՆՄԱՆԻ - կարի յոյժ աննմանիք միմեանց  են տաճարն աստուծոյ և  մեհեանք կռոցն 

- 40. իւրաքանչիւրոցն նոցա  չարափառութիւն յոյժ աննմանիք են միմեանց և 

տարանջատականք: - 47. 

ԱՆՇԱՐԺ - Ոչ է արժան զսեղանն ... փայտեղէն կանգնել  և շարժուն. այլ  քարեղէն և 

անշարժ հիմնացուցանել: - 28. Արդ ի յատկութեան ըստ բնութեան ասել, զանշարժն 

մնալ ասէ յերկաքանչիւրսն` որոց էինն: - 51. զիա՞րդ անձնաւորութիւնքն կարեն 

անշարժ մնալ - 62. և վասն այնորիկ անշունչ և անշարժ նիւթոյն անփոյթ արարեալ` 

միայն բռնացեալ պահէր զկենդանական շունչն: - 76. Բազէն տարածեալ զթևսն 

անշարժ դիտէր ընդ  հարաւ - 97. Կայր լեզուն անշարժ ի խոստովանութիւն 

ապաշխարութեանն: - 98. Իսկ ալելուն նշանակեաց պատրաստ  գտանել առ ի 

վերուստ  ազդեալն ձայնին ահարկու և հիացուցանող անշարժ գիտել ընդ արևելս - 

105.  

ԱՆՇԱՐԺԱԲԱՐ - հարկ է ... և սեղան և աւազան քարեղէն  անշարժաբար  յամենայն 

եկեղեցիս արձանացուցանել: - 7. 

ԱՆՇԱՐԺԱՀԻՄՆ - զնիւթս զայս տեսանեմ եղեալ. որպէս թէ զանյողդողդ և 

զանշարժահիմն փրկութեան մերոյ իրողութիւն կարծրագոյն և  դժոխաշարժելի 

գործարանաւ տնօրինել: - 7. 
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ԱՆՇԱՐԺՈՒԹԻՒՆ - վարկանիմ երանելի հարցն մերոց զեօթն գոբաղայսն կանոն 

անուանեալ, այս ինքն է անշարժութիւն – 84. 

ԱՆՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒ – իսկ զխանտացօղն բարեվայելչականաց մերոց իրաց  

խնդացուցանելով զսատանայ, մանաւանդ թէ և  եղագ ներքսականութեան մնա`  

յանշնորհակալուս բազմերախտութեանն աստուծոյ ներհորդեսցի - 11. 

ԱՆՇՆՉԱՊԷՍ - համախմբելով ընդ փայտին անշնչապէս` զառ ի փայտէն  բառնայր 

զպատուհասն մեղացն Ադամայ – 98. 

ԱՆՇՈՒՆՉ - Դարձեալ` կռապաշտիցն զմեռելոց  ոմանց զնմանութիւն յանշունչ նիւթս 

կերպագործեալ տպաւորելով - 40. Ոչ կարէին անշունչ նիւթք ի կենդանի մարդիկ 

օգնականութեան մատուցանել շնորհ - 44. ոչ եթէ անշունչ փայտին զայնոսիկ 

համարիցիմք առնել զհրաշագործութիւն - 44. ի հնումն և ի նորումս կամք եղեն 

աստուծոյ  յանշունչ նիւթս լինել - 45. Մի’թէ յանշունչ  քարանց կոփեալ պնակի՞տքն  

զայսոսիկ առնելով,  եթէ ո՞չ ինքնին աստուած` որ ի նոսա միաւորելն էր - 44. անշունչ և 

անշարժ  նիւթոյն անփոյթ արարեալ` միայն բռնացեալ պահէր  զկենդանական շունչն: 

- 76. զանշունչ  գաւազանն Ահարովնի պտղաբերեալ ի խորհուրդ եկեղեցւոյ: - 81. 

անշունչ և լռութեամբ կան ի սպասու բանից տէրունականացն: - 106. 

ԱՆՇՓՈԹ - ծանիցի անբաժանելի և անշփոթ միութիւն մարմնացելոյ Բանին աստուծոյ: 

- 60. 

ԱՆՈՐՈՇԱԲԱՐ - Արդ այսպէս բազմերջանիկ հարանցն անորոշաբար յիշել ի վերայ 

միոյ Քրիստոսի – 59. 

ԱՆՈՒԱՆԱԿՈՉՈՒԹԻՒՆ - համագործութիւն իրի յանդիմանակաց եղեալ, ոչ  

կարօտանայ անուանակոչութեան: - 37. 

ԱՆՈՒԱՆԵԼ - Քանզի և նոյն ինքն Քրիստոս վէմ անուանեցաւ - 7.  Քահանայից ձէթ 

ընդունել յԵրուսազեմէ բերեալ, խաչի ձէթ զնա անուանելով - 7. Զինչ զսոսա 

անուանեցից - 11. զոր մարգարէն աւագափոխ զնա անուանէ - 13. նուագեմք 

զօրհնութիւն ... ասելով. «Օրհնեալ եմ տէր աստուած հարցն մերոց»: Հարս` ըստ 

հաւատոյն որ առ աստուած` զվախճանեալս անուանելով - 18. երկուքս ի սոցանէ 
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իմաստասէրք անուանին - 20. ձեռք առ հնարագիտութիւնսն հպելով, արարչականք 

անուանին - 20. Բանտ` զկեանս աշխարհիս անուանէ - 22. օգնեաց մեզ, փրկելով զմեզ ի 

մահուանէ ... բայց գիշեր` ոչ այնքան  զժամանակն, որքան թէ զհրէական 

զանհաւատութիւն անուանելով - 30. որ ինչ միանգամ ի տարերցդ յերկնէ և յերկրէ 

գեղեցիկ ինչ առ երեսս հանդիպեցաւ` աստուածս անուանեցին - 35. նախատել զմեզ 

յանդգնին պղծալիցս իւրեանց շրթամբք, կռապաշտս անուանելով տէրունեան 

աղագաւ նշանապաշտութեամբ - 35. ի պաշտօն նոցին դարձան, և աստուած 

անուանեցին - 35. իբրև զախտաբոյժս  և զցաւահալածս մեծարեալ զնոսա աստուածս 

անուանեցին: - 36. յորոց անուն և զկուռս պատկերակերպս քանդակեալս աստուածս 

անուանեցին: - 37. վասն այլոց այլով իւիք քաջահաճութեանցն պատահմանց ի 

զարմացումն եկեալք` աստուածս անուանեցին. զԿռոնոս ... զԱրէս ... զՀերմէս - 37.  

դիւաբնակք և դիւաշունչք կռոցն  լինէին սպասաւորք. այլ և դիւցազունք անուանեալ, 

գեր ի վերոյ մարդկայնոյս համբառնային բնութեան: - 37. յաշխարհամէջս և ի 

ժողովրդաբնակս համարձակեցան յարձակել տեղիս. ի հեղեղական հեղձուցիչ ջուրցն 

մասն հասեալ նմա, Ջրկայ անուանելով: - 39. զոր մոլորեցուցիչ և Նեռն անուանէ մեծն 

Յովհաննէս: - 49. և աստուածանալով մարդս և անուանելով` ոչ երբէք զիւրն ի բաց 

կորոյս գոյացութիւն: - 51. զորս ճարտարս  Յունաց անուանեցեր - 6. զայլս ոչ 

անուանէիր գիտունս: - 63. իւրաքանչիւր առանձնաւորեալքն ի տեսակին` դէմ 

անուանի. որպէս ի մարդկանէ Պաւղոս յատկացեալ դէմ առկոչի. իսկ յանմարմնոցն` 

Գաբրիէլ առանձնացեալ դէմ անուանի - 64. Իսկ այժմ երկուցեալ ... անձն ի Հօրէ զնա 

անուանեցեր: - 64. երկատեսակ իմն սոցայն կարծեսցի գոլ տրամադրութիւն, որ մին 

հոգւոյն անուանի - 68. զանուանեալն ի  բոլոր գոյացելոցս պատկեր արարչին 

խափանել կարացեալ - 76. եղեալն  վասն մեր մարդ ` և անուանեալն երկրորդ Ադամ 

մեղս ոչ արար - 77.  վարկանիմ երանելի հարցն մերոց զեօթն գոբաղայսն կանոն 

անուանեալ, այս ինքն է անշարժութիւն - 84. զոր մարգարէն աւագափող անուանէ: - 

101. մարգարէական աւետեօքն զօրացեալ մանգունք եկեղեցւոյ` երգ նոր  երգեն,  

միսիդի անուանելով - 105. Եւ ժողովուրդն զքահանայն տէր անուանելով` աղաչէ յիշել  

յաղօթսն զպաշտօնեայսն – 114. 
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ԱՆՈՒՆ -   Հի՞մ ջանաս փոփոխել զմակարդութիւն անուանն և դնել զայլոց  ուրուք 

անուն, յորում հեռի են ասացուածքն - 6. ըստ նմին և տեղիքն որոշին ի միմեանց` որովք 

փրկեալն լինիմք, և անուանք տեղեացն: - 8. Զկնի որոց ապա և զորդեգրութեանն 

աստուծոյ անուն ժառանգել - 9. քանզի  և հինգ անուանս  ի գրոց ուսաք գոլ 

զտանջարանացն - 14. Եւ նախ քան զայլսն` զառանձնական զիւր ինքեան զիսկագոյնն 

և զհարազատագոյնն, առանց  որոյ ոչ անուն և ոչ փառք առ սա ասասցին - 14.  

գոհանամ զանուանէ քումմէ»: - 22. ինքեան յօրինեաց մարմին, զբոլորեցուն զանուանս 

գրելով ի դպրութեանն կենաց: - 23.  Եւ զկնի ամենեցուն` զԱրևագալին նուագել 

սաղմոս, զոր Եղիցի անուն տեառն ասել սկսեալ են ի ժամանակացն Եզրի  

կաթողիկոսի: - 30. Մի’ թողուր տէր զժողովուրդս քո, և մի’ մատներ ի սպառ   վասն  

անուան  քո - 31.  սորա խաւար չարապաշտութեանն  զբոլոր տիեզերս ընդ իւրեւ 

կալեալ կուրացոյց: Ըստ իւրաքանչիւր լեզուաց այլաձևելով զնորա զանուն - 36. յորոց 

անուն և զկուռս պատկերակերպս քանդակեալս աստուածս անուանեցին: Եւ վասն զի 

յաղծապղծից անուն և ի վատթարագործաց կուռքն կանգնեալ լինէին, դևն չարասէր և 

ճշմարտատեաց ի ներքս մտեալ դարանէր - 37. Եւ յիւրաքանչիւրոցն անուն երդմունս 

կատարել զառածանին - 38. Ոչ նուաստանամ որով նախատել վարկուցեալք 

անուամբս - 39. և զանուանն  քո իւրեանց աղտախինս յանդգնեցան կախել զայնցանէ - 

39. անունն և նմանութիւնն զերկոսին հարկեցուցանէ - 42. որ ծամածռեալ խաթարել 

զմիտս մեր խորհին կռապաշտութեան անուամբ: - 45. յանուն նորա խրախոյս 

բառնամք - 48. «Մի’ եկեսջիք, փոխանակ զի սուտ խօսեցայք յանուն տեառն» - 48. 

Հարցանե՞ս զծաղկէն, արմատոյն անուամբ նշանակեսցի. եթէ անունն ի միջոյ բարձցի, 

ապա  և  Բանն. և շարաբարձումն անուանն և բանի վերաձգեալ ածցիս. անուամբ 

արմատոյն, տեսութեամբ գունոյն ... Ըստ նմին օրինակի և առ փրկչական մարմինն 

վերաթևեալ համբարձցիս. դաւանելով զնա տեսակին անուամբ` մարդ Յիսուս 

Քրիստոս ասելով: - 57. Իսկ մին ըստ բնութեան նա ասացեալ` որպէս և ասէքդ իսկ, 

բացարձակ անուամբն ևեթ նշանակեալ լինի - 57. Հի՞մ ջանաս փոփոխել 

զմակագրութիւն անուանն, և դնել զայլոց ուրուք անուն - 61. յանուանէ մեզ զասացօղս 

բանիցդ այդոցիկ ցուցանէ: - 63. Եւ եթէ` ոչ անգոյք են անուանքն, կամ միոյ դիմաց. մինչ 

ի լինել ճոխութիւն մեր անուամբք, այլ ոչ իրօք: - 63. ի հանուր իսկ էակացս ի  բաց 

բարձեալ տարար զանուն բնութեան - 65. ճշմարտութիւն կոչեմ զիրն,  և ոչ զանունն 
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միայն: - 71. յայտ է` թէ հաւաստապէս  բնականացն թոյլ  տուեալ`  զանցնիւր 

իրողութիւնս առ իւրն անապականապէս ազդել  մարմին և հոգի ինքնիշխանական 

կամօք` յորժամ և կամեցաւն. ոչ անուանն և ձևոյն ևեթ, այլ առաւել իրացն` որոց և 

անունն` յիւրաքանչիւրսն  համբերեալ - 73. Արդ են ծայրքն պարզաբար ասացեալ չար` 

և անուամբ  և իրօք - 77. «Օրհնեա’ անձն իմ տէր, և ամենայն ոսկերք իմ զանուն սուրբ 

նորա» - 83.  «Արի’ տէր, օգնեա’ մեզ, և փրկեա’ մեզ վասն  անուանդ քո - 103. «Եթէ ահա 

կոյս յղասցի և ծնցի որդի, և կոչեսցի անուն նորա Եմմանուէլ» - 105. մատուցանի 

խոստովանութիւն սրբոյ անուան նորա ի պտղոյ շրթանց - 113. ըստ հրամայողական 

անուանն առընթեր կացցեն և հրամանացն գումարութիւնք – 116. 

ԱՆՈՒՇ - պատուիրէ ի կենցաղումս արթուն և զուարթուն լինել առաջի  նորա, և 

մատուցանել նմա զբանաւոր զպատարագս ի հոտ անուշից – 85. 

ԱՆՈՒՇԱՀՈՏ - պաշտամունք մեր` սովաւ իբրև զանուշահոտ խնկոց բուրմունս 

յընդունելութիւն աստուծոյ մատուցանէին - 90. միածին Որդին աստուծոյ զանարատ 

մարմինն ի հաճոյս Հօր պատարագեաց իբրև զանուշահոտ խնկոց բուրմունս - 95. ըստ 

որում համաձայնեալ  Եսայեայ ազդարարող բարբառովն լնու անուշահոտ 

գիտութեամբն տիեզերս – 105. 

ԱՆՈՒՇԱՀՈՏՈՒԹԻՒՆ - պարտ և արժան է զսուրբ միւռոնն, այս ինքն զեւղն 

անուշահոտութեան, հայրապետին օրհնել – 26. 

ԱՆՉԱՐԱԲԱՐՈՅԱԿԱՆ - այլ յերկոսին անչարաբարոյական կամօք  բարեպաշտեալ 

մերձենայ – 58. 

ԱՆՉԱՐՉԱՐԵԼԻ - այլ յերկոսին անչարաբարոյական կամօք բարեպաշտեալ 

մերձենայ. ըստ չարչարելին ըստ հասարակականին անչարչարելի ի միաւորութեանն 

խոստովանելով և զանչարչարելին ըստ գոյացութեան` բազմաչարչարելի ըստ 

միաւորութեան: - 58. և թէ` Չարչարելի մարմնով, և անչարչարելի աստուածութեամբն: 

Եւ համենայն սա` որ այժմ անչարչարելի ասաց աստուածութեամբն, յայլում տեղւոջ 

մակաձայնէ Աստուած չարչարեալ: - 58. Անչարչարելին, ասէ, չարչարի չարչարելեաւն 

– 71. 
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ԱՆՉԱՓ -  միայն թէ զգուշանայցեմք, ի չափաւորագունիցն` ոչ  յանչափիցն ելանել 

սահման: - 14. 

ԱՆՉԱՓԱԲԱՐ - Եւ մեւսն անչափաբար ընդարձակեալ, թողութեանն յուսով 

զբովանդակ զերկիւղին ի բաց լուծանէ զկապ: - 15.  որք անչափաբար գիջական 

ախտին հոգ տարան – 35. 

ԱՆՊԱՏԿԱՌԱՑՈՅՑ - սոյնպէս ևն ասացեալքս այսոքիկ, տղմասէրք և ժանտագործք, 

առ միմեանս անպատկառացոյցք են  պղծութեանն-38. Այսորիկ աղագաւ 

անպատկառացոյցք սուրբ հարքն երկուց բնութեանց Քրիստոսի աստուածայնոյն և 

մարդկայնոյն լիեալք – 57. 

ԱՆՊԱՏՇԱՃԱԳՈՅՆ - թողլով զպատշաճն ըստ իս` յանպատշաճագոյնն իմ ընկղմեցան 

խորհուրդս – 79. 

ԱՆՊԱՏՈՒԵԼ - հաճոյ թուեցաւ նոցա ի մեռանելն, զմարմինս իւրեանց  գազանաց և 

թռչնոց ծախել տալ` քան թէ ընդ երկրաւ  ծածկել, և  նեխութեամբն անպատուել 

զյիմարաբար պատուեալն: - 36. զպարունակօղսն անպատուեալ`  զտաճարն և 

զսեղանն, պատուեցին յատուկ զպարունակեալսն - 45. զմեղօք զանպատուեալ 

զբնութիւնն հրեշտակս առնէ ի մարմնի – 102. 

ԱՆՊԱՐԱԳՐԵԼԻ - ապա զմեծ և զանպարագրելի զեզն, զանմահ իւր Որդին և զԲանն 

տայ ի զենումն և փրկութիւն աշխարհի – 86. 

ԱՆՊԱՐԱՊ - որք անպարապ լինելով ի մարմնամոլութեան յղփութենէ,  

հանապազափակ զդուրս խորանին աստուծոյ ընդդէմ եկելոց անդր  ուխտաւորացն 

պահէին – 10. 

ԱՆՊԱՐԱՊՈՒԹԻՒՆ - Եւ պատճառ ոչ ունիմ ասել, զանփո՞յթն առնելոյ զառաջնոցն 

այսպիսի խառնաբնդոր և եղծագործ սովորութեանց ... եթէ անպարապութիւն 

յաշխարհակալացն  հարստահարութենէ – 8. 

ԱՆՊԱՐԻՄԱՆԱԼԻ - Ահաւասիկ ըստ անճառելի և անպարիմանալի խառնմանն և 

միաւորութեանն  համարձակիմք ասել մի բնութիւն Քրիստոսի – 52. 



81 
 

ԱՆՋԱՏԵԼ - ու՞մ գոյժ տացուք զանջատելոյդ ի կաթանէ – 65. 

ԱՆՍԻՆ - զորս ի դէպ է անսին խոստովանել զնոսա ծնունդս – 9. 

ԱՆՍՈՒԱՂ - Քանզի անսուաղ ասէ  զքառասուն օր մնացեալ` յետոյ  քաղցեաւ – 70. 

ԱՆՍՈՒՏ - իբրև թէ զի ամենայն ուրեք աստուած, ապա ամենայն գոյքս  պաշտելիք. 

անսուտ ուրեմն զարարածս փոխանակ արարչին մեծարօղք: - 45. անհնար է անսուտն  

աստուծոյ ստութեամբ  իւիք կեղծաւորել ի  գործս իւր - 54. ուրանային զանսուտ նորա 

մարդեղութեանն խորհուրդ: - 59. Սուտ համարեսջիր  լինել զքոյինդ ջաղջախ և 

սխալականդ խորհրդոյ  իմաստ, և մի’ զաստուածայինն  անսուտ գիր: - 60. 

ԱՆՍՊԱՌ - ակն ունէի հասանել անսպառ բարութեանցն: - 96. 

ԱՆՍՏԱՑԱԿԱՆ - Զառաջինն Եւտիքէս, որ յերկնից և անստացական ասէր զմարմինն 

Քրիստոսի և մի բնութիւն - 59. 

ԱՆՍՏԵՐԻՒՐՈՂ - Իսկ որ յերկաքանչիւրոցն  զանգիտեալ հրաժարիցէ ծայրայեղ  

խոտորմանց, միջին իմն արդարակ և անստերիւրող ճանապարհաւ բերիցին: - 15. 

ԱՆՎԱՅԵԼՉԱԳՈՅՆ - փոխանակ այնոցիկ զանվայելչագոյնսն ի ներքս ածէ 

զորպիսութիւնս - 77. 

ԱՆՎԱՒԵՐ- Իսկ եթէ ոք գտցի զայս արարեալ, պսակն անվաւեր լիցի - 24. 

ԱՆՎԹԱՐԵԼԻ - սուրբ հարքն ... էն անվթարելի  երկոսին զսոսա ընդ  ինքեանս 

բարձեալ բերէին – 56. 

ԱՆՎԻՇՏ - Եւ եթէ Անվիշտ և անմահ է Բանն որ յաստուծոյ Հօրէ. յաղագս այնր 

իւրացոյց  իւր մարմին – 59. 

ԱՆՏԱՌԱՆԱԼ - դժուարագիտելի է յոքնազան և բազմախուռն ի նոսա անտառացեալ 

չարութիւնն: - 39. 

ԱՆՏԱՐԱԿԱՐԾ - սուրբ հարքն ... աներկևան և անտարակարծ խոհականութեամբ` զէն 

անվթարելի զերկոսին զսոսա ընդ ինքեանս բարձեալ բերէին ըստ  պիտոյիցն 

իրակութեան – 56. 
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ԱՆՏԵՍ - Իսկ մեզ իբրև հայրասիրաց ոմանց որդւոց` զառ ի նոցանէ անտես  մնացեալն, 

ձեռն տալովն աստուծոյ, տեսանել արժանի է - 8. Այլ  ուրեմն անտես և անլուր 

ճշմարտութեանն սիրէ լինել  անբան յամառութիւն: - 13. աղաչէ` օգնական լինել 

տկարութեան բնութեանս` առ ի խորտակել զյարձակումն լլկողացն, և ոչ անտես լինել 

մարդկային բնութեանս ի բարեգթութենէն տեառն – 82. 

ԱՆՏԵՍԱՆԵԼԻ - որ և քերոբէիցն է անտեսանելի - 41. ոչ յերկուանամ` նմին ինքեան 

բազմեցելոյն ի նոսա Քրիստոսի զերկրպագութիւնն մատուցանել, ոչ հայելով յերևելին 

առաւել` քան թէ զանտեսանելին ի նմա գանձեալ ընդ միտ ածելով: - 42. 

ԱՆՏԵՍԵԼ-  զայն ... ժամանակն ստիպէր առնել այնպէս. իսկ այս ... զի մեծութիւն  

առաջի անկեալ իրաց`  զփոքումբքն զանց առնել և անտեսել վարդապետէ: - 6. 

ԱՆՏԵՍ ԼԻՆԵԼ - տե’ս` ԱՆՏԵՍ-էջ 13,82. 

ԱՆՏԵՍ ՄՆԱԼ - տե’ս` ԱՆՏԵՍ էջ-էջ 8. 

ԱՆՏԵՐՈՒՆՉ -  անտերունչ ի Քրիստոսէ առ մի հաւաքեալ գաւիթ շրջէին հօտիցն 

բազմութիւն – 66. 

ԱՆՏԻ/նախադր./ - ի գալստենէ նորոյ շնորհին զհնացեալն ի բաց մերժել յամանոյ  

անտի: - 7. Քանզի պարտ է` նախ ի բաց կալ ի ծառայեցուցանօղ տեռնէ, և յապստամբ 

ծառայէ անտի - 9. Զկնի որոց ապա և  զորդեգրութեանն աստուծոյ անուն ժառանգել` 

յետ ելանելոյ ի ջրոյ անտի: - 9. Եւ այս յորդւոց անտի Հեղեայ յայտ է - 10. Այլ և 

յերկրաքարշական զբոսանաց անտի դատարկանալն մեր, և զուարթագին իրօք ի 

վերայ ելանել ողբալեացն` պատուոյն սորա է առաւելութիւն - 14. «Արժանի լինիցիք, 

ասէ,  զերծանել ի նեղութեանց անտի` որ գալոցն է - 16.  ի զանազան տուընջենային 

տաժանմանց անտի աշխատեալ և խոնջեալ լինի  մարդկայինս կազմած - 21. Մի զմին 

ասելով` զբնութեանցն խցանել կամակորեսցուք զաղբեւրս, և մի յասելոյ անտի 

զերկախումբն` պատառել կամելով զմիաւորութեան պատմուճան. այլ 

բարեպաշտաբար առ երկոսինն գալ գիտացեալ, միութեամբն ճանաչել զբնութիւնսն, և 

ի բնութեանց անտի ելանել առ միաւորութիւնն: - 52. Ի պտղոյ անտի ծառն ճանաչի, և 

յարմատոյ անտի ասի ծաղիկն: - 56. շարաբարձումն անուանն և բանի վերաձգեալ 
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ածցիս. անուամբ արմատոյն, տեսութեամբ գունոյն, ի բուրմանէ անտի հոտոյն - 57. Ի 

տեսութենէ անտի.  «Շոշափեցէք զիս և տեսէք, զի ոգի մարմին և ոսկերս ոչ ունի, որպէս 

զի տեսանէք` զի ունիմ»: - 57. ի չարաչար արմատոց անտի ոչ ես չարագոյն ընծիւղեալ 

շառաւիղ - 60. յանդգնիս աներկիւղաբար ի գրեցելոց անտի ... ի բաց ջնջել զբանն - 66. և 

յուսումնասիրութենէ անտի կանխեալք` ելանէին առ  յիմարութիւնն - 66. Իսկ զքնոյն 

ունակութիւն բացայայտակի ի գրեցելոց անտի  բանից ծանեաք - 68. ի մարմնոյ անտի 

բանից ծանեաք - 68. ի մարմնոյ  անտի հնձեսցէ զապականութիւն. և սերմանելով ի 

հոգին` ի հոգւոյ անտի հնձեսցէ զկեանսն յաւիտենից: - 69. Արդ յայտ է ասացելոց անտի 

- 69. Եւ զայս գտեալ մեր զազատութիւն ի տեառնէն` ոչ այլով իւիք  օրինակաւ, այլ ի 

ծառայական կրիցն անտի - 75.  իսկ ի պատուհասէ անտի ոչ հրաժարէր: - 78. զնոսա ի 

բնութենէս հալէր և ի բաց ջնջէր` որպէս  յոսկւոյ անտի հուր զժանգն: - 78. ի մահուանէ 

անտի զանմահութիւնն  կորուսեր - 79. ոչ եթէ ես յիմոց անտի փոփոխեցայ - 79. պարտ 

է ... յանարգանաց անտի իմոց վերստին գտանել զոր կորուսին մարդիկ զփառս - 79. 

մեղաւորաց և անարժանից թողացուցանէ  աստուած փոքր ինչ մասն խորհրդոյ քննել 

յեկեղեցւոջ, ի հնգից անտի բանիցն Պաւղոսի - 81. «Ի վեցերորդ ժամէ անտի խաւար 

կալաւ ի վերայ երկրի – 98. 

ԱՆՏԻ /մկբ./ - Սովորեցին ոմանք զկիւրակէն օր մինչև ցճաշն  պատուել, և անտի 

յառաջ լուծանել զաւուրն խորհուրդ: - 33. 

ԱՆՏՈՒՆ – յաղագս նորին տրտմէր ընդ իւրն միայն անտուն ամայութիւն և զրկանս: - 

68. 

ԱՆՏՈՒՍՏ - որք ... ելին ի պատկերամարտութենէ ի խաչամարտութիւն և ի 

քրիստոսատեցութիւն, և անտուստ  յանաստուածութիւն  և ի  դիւապաշտութիւն: - 34.  

դու յոյժ ագահելով` և ոչ զմի քո անտուստ  ի կողմանէ թողլով տենչացար - 64.  

ԱՆՏՐՏՈՒՄ - ուր անմարմնոցն տօնքն, և անտրտում ուրախութիւնքն և ճառագայթք 

անճառ լուսոյն – 97. 

ԱՆՑԱՆԵԼ - ո՞վ զիս անցելոցն առաջի դնէր ամանակաց - 1. ընդ երկոսեանն 

անցանէին խորհուրդս: - 5.  Այլ և ոչ ընդ դրունս երկնից կարողութիւն է ումեք անցանել 

աստստին կենօք ի մարդկանէ - 6. ծածկաբար ընդ էսն անցանելով` անբաղայապէս 
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հանդիպեսցի: - 11. որք ի սուրբ  քառասներորդս պահոցն, զշաբաթ և զկիրակէ օրն ... 

արկանեն, որպէս և  զայլ ևս հինգ աւուրսն  զանցեալս: - 13. ընդ նմին և նա անցեալ ի 

բաց գնայ մղեղեալ և լուծեալ: - 18. Արժան է ... հսկմամբ և աղօթիւք և յոտանաւոր 

տքնութեամբ զանցեալ շաբաթուն աւուրց զյանցանս ջնջել -27. այլ  ինքն իսկ Բանն 

աստւած էր` որ ընդ երկոսին անցանէր - 49. յայլմէ առ այլ վազեալ անցանես 

տարապարտ մտածութիւնս: - 56. ընդ որս  ինքն  անցանելով ըստ նմանութեան գլխոյ` 

զբոլոր զառ ի յեկեղեցւոյ զհետ հրաւիրեալ կոչէ զպատշաճեալ իւր անդամսն - 61. Արդ 

ընդ այս ամենայն կիրս փորձութեանց անցեալ եկեղեցւոյ, սակայն  ոչ լքանի 

յարարչական  խնամոցն - 83. յետ անցանելոյ ձմերանւոյն և լինելոյ գարնանւոյն ... 

զյարութիւն մարդկան ի գերեզմանացն նշանակեն: - 92. որով յայտնի է ի նմին ժամու 

անցանել ընդ սահմանս պատուիրանացն - 94. Եւ  ի տասներորդ ժամուն  լուցմունք 

ճրագացն, որ նշանակէ զկնի զգալի լուսոյս անցանելոյ, իմանալի լուսովն առաջնորդել 

ի հանդերձեալ կեանսն: - 96. 

ԱՆՑՆԻՒՐ - որով իւիք զքահանայսն և զթագաւորսն ի նախնումն աստուածեղէն Հոգին 

յանցնիւրսն շարժէր ներգործութիւնս: - 43. Ուստի յայտ է` թէ հաւասարապէս 

բնականացն թոյլ տուեալ` զանցնիւրսն իրողութիւնս առ իւրն անապականապէս 

ազդել մարմին և հոգի ինքնիշխանական կամօք - 73. ի վայր քարշեալ` անցնիւրցն 

մատուցանէ զնա յորոց բաղկացաւն տարերց - 77. ընդ նմին և զգլուխս անցնիւրոց 

համառօտեալ բանիւք ի սկզբան անդ նախակարգեցաք – 116. 

ԱՆՑՈՒՑԱՆԵԼ - արժան է ... իսկ զսուրբ աստուածն` հանդերձ սրբոյ աստուածածնին 

կցըրդիւն ի վերջն անցուցանել - 30. կարծեաց Եւտիքէս առաջին  յերկնից բերեալ, և 

յաստուածային բնութենէն հայթայթեալ Քրիստոսի մարմինն, և  իբրև ընդ խողովակ 

զնոյն անցուցեալ ընդ մէջ կուսին – 62. որք հսկմամբ և ազօթիւք զբոլոր զգիշերս զայս 

բաղձան անցուցանել – 102. 

ԱՆՓՈՅԹ - Քանզի անփոյթ առնել ծանունցն` համանգամայնցն է ի բաց  բարձումն - 6. 

Եւ պատճառ ոչ ունիմ ասել, զանփո՞յթն առնելոյ զառաջնոցն այսպիսի խառնաբնդոր և 

եղծագործ սովորութեանց, եթէ ժամանակի  կարճութիւն ... զայս ի նոսա և յաստուած 

թողլի է - 8. յորժամ ոչ  զոգեկանն` որ յառաքինութենէն է` պինդ պահիցեմք 
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զազատութիւն, անփոյթ առնելով զառ ի մեղացն պարգևեալ մեզ հանգիստ: - 18. 

վարձկանք և ոչ  հովիւք լինելով` անփո՞յթ արարին զոչխարացն: - 66. անշունչ և 

անշարժ նիւթոյն անփոյթ արարեալ` միայն բռնացեալ  պահէր զկենդանական շունչն: - 

76. 

ԱՆՓՈՅԹ ԱՌՆԵԼ - տես` ԱՆՓՈՅԹ 

ԱՆՓՈՐՁ - և աղաչէ զի յապագայսն անփորձ պահեսցէ զեկեղեցի իւր – 89. 

ԱՆՓՈՐՁԱԲԱՐ - կատարեն զկարգն: Բերելով տարացոյց իւրեանցն սխալանաց 

տղայապէս և անփորձաբար - 5. 

ԱՆՔԱԿԱԲԱՐ - Իսկ Բանն աստուած ընդ ինքեան անքակաբար զմերն միաւորեաց - 

72. 

ԱՆՕԳՈՒՏ - յորում կարեն օգնել կաշառացն ակնառութիւնք և յանօգուտս 

բազմախօսիցն  հասցէ պերճաբանութիւն: - 12. 

ԱՆՕԹ - պարտ է ըստ առաքելական բանին` զպիտանի և զընտրեալ անօթ լնուլ 

պատուական գանձու - 3. այլ զսեղանն  փայտեղէն և շարժուն առնելով, իսկ զաւազանն 

ըստ պիտոյիցն` ըստ ժամուն և ըստ տեղեացն  որ  ինչ անօթով և ի ձեռն գայցէ - 5. 

Բազումք ի Բաբեղոնի պատուական անօթք ոսկւոյ և արծաթոյ, այլ միայն յաղագս 

աստուածային անօթոցն կրեալ զպատուհասն Բաղտասար արքայի - 45.  որք և ամօթ 

ևս վարկանին զփրկութեան մերոյ  անօթ – 113. 

ԱՆՕՐԷՆ - անօրէնք յարեան  ի վերայ իմ - 21. Տղայոցն արեամբ զանգեալ ալեւր, 

զանօրէնն ժուայթելով զօրէնս, անդր ևս քան զխոզի գտանին զանզգայ 

ծննդակերութիւն: - 38. անօրէնք յարեան   ի վերայ իմ ի  դրախտին - 95. 

ԱՆՕՐԷՆՈՒԹԻՒՆ - ըստ բազում գթութեան քում քաւեա զանօրէնութիւնս իմ»: 

Այսուիկ ուրախարար զոհագործութեամբ ապրեցուսցես զիս  յորոգայթէ յայսմէ, որ 

թագուցաւ ինձ ի գայթակղութենէ գործողին զանօրէնութիւն: - 21. և մի’ ըստ 

անօրէնութեան մերում հատուցանէր մեզ - 31. Կամ խոնարհագոյն քան զինքն զէշ 

նորուն մարդկեղէն բարբառովն բարբառեալ, արգելլով զմարգարէին զանօրէնութիւնն: 
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- 81. Իսկ Ողորմեա  սաղմոսն ունի  զնախամօրն ազատութիւնն սրբոյ աստուածածնի 

ծնընդեամբն, ոչ ևս անօրէնութեամբ յղանալ և որդիս ծնանել յանէծս – 86. 

ԱՆՕՐԻՆԵԼ - պարտ է ... Յառաջագոյն ասել, «Մեղաք անօրինեցաք» - 19. Առ որս 

ասելի է. «Որ անօրինելոցն է, անօրինէ – 45. 

ԱՇԱԿԵՐՏ - ճաշակեաց և ընդ աշակերտսն - 60. յառաջ մատուցեալ յաշակերտացն ի 

ձիթենեաց լերինն, եդ ծունր, կայր յաղօթս - 102. Որ նկարագրի խորհուրդ իմաստիցն 

աշակերտացն տեառն – 104. 

ԱՇԽԱՏԵԼ - աշխատեալ և խոնջեալ լինի մարդկայինս կազմած - 21. 

ԱՇԽԱՏՈՒԹԻՒՆ -  Եւ եթէ երբէք ուրէք խորհէի արդեւք զհրամանացն  խորտակել 

զլուծ, և խզել զաշխատութեանն սամետէս .... աստուածայինն շնորհ անդրէն ձգեալ 

բերէր զիս կապանօք սիրոյ իւրոյ - 2.  որ եւթներեակ և յիսներեակ աւուրբք և ամօք  

զաշխատութիւնն ի բնութենէս լուծանէ: - 18. որքան կամեցաւն, այս է` ծննդեան ի 

կնոջէ, աճման հասակի, ամաց թուոյ, աշխատութեան, ծարաւոյ և քաղցոյ, և քնոյ, և 

տրտմութեան, և մահու և յարութեան»: - 54. ոչ աստուածութեանն աշխատութեամբ 

տաժանեալ, այլ մարմնոյ որ ի բնութեանն յարմարագոյն էր` զպատահումնն ընկալեալ: 

- 58. իսկ քաղց և ծարաւ և աշխատութիւն և տրտմութիւն ... համանգամայն ընդ 

ներլինելութեանն բանի առեալ լինի մարդումս - 67. Առաջինն զաշխատութիւն, և 

երկրորդն զհոգալն ընդ ինքեան շարամանեալ ունի: - 68. ընդ մարմնումս են 

յարահիւսեալ  աշխատութիւնն և քաղցն և քունն - 70. և վաստակեաց մարմնոյն և 

ջղացն յուղեգնացութենէն ձգեցելոյ ոչ աստուածութեանն աշխատութեամբ 

տաժանեցելոյ, այլ մարմնոյն - 73. ոմանք ի նոցանէ բնականք ասին` ըստ բնութեան ի  

մեզ տրամադրեալք. որպէս քաղցն և ծարաւն և քունն և աշխատութիւնն - 75. 

զուսումնասիրաց անձանց իմով աշխատութեամբ սիրով կամեցայ հանգուցանել 

զբազմախոյզ խնդիրս: - 116. 

ԱՇԽԱՐՀ - զոր ի վեցն հունուարի ի միասին տօնել սովոր  է աշխարհս մեր - 12. Ի սմին 

աւուր և զերկրորդն իւր խոստացեալ է առնել Քրիստոսի յաշխարհ զգալուստն - 13. 

Բանտ` զկեանս աշխարհիս անուանէ. և հանելն ի սմանէ` առ հանդերձեալ աշխարհին 

կեանս զելանելն ասէ - 22. զի և աշխարհիս մերոյ մարդկան, և ամենայն քրիստոնէից 
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աւանդութեամբ կալեալ է զսոյն: - 32. «Բազումք են ելեալ յաշխարհ նեռինք - 34. զկնի 

նորուն մահուանն խուսեալք չոգան ղօղեցին յոլորտս ուրեք աշխարհիս մերոյ: - 39. 

Ուրանօր ի միասին ընթացեալ կուտեցան ամենայն  ուստեք, որպէս անգեղք 

աշխարհաց ի նեխաշաղիղ ինչ գեշ - 39. «Աշխարհս ոչ ընդունի զնա - 43. մարմնաւոր 

տեսլեամբ ի սկզբանն ի վերայ ազգակցին իւրոյ իջեալ հանգչիւր, առհաւատչեայ 

զայնպիսաբար երևելն աշխարհի կամեցեալ գործել աներևութապէս իւրոյ 

գալստեանն. որում աշխարհ ոչ կամեցաւ զաչացն տեսութիւն սրտին կազմել 

տեսութեան ճանապարհ: Եւ այս է, զոր ասէր տէրն` եթէ «Աշխարհս ոչ ընդունի զնա - 

43. Ոչ էր ինքն տրտմութիւնն մահ, այլ աշխարհի տրտմութիւնն ներգործէ  զմահն - 69. 

Փառաւորեա’ զՈրդի քո առ ի քէն փառօքն, զոր ունէի յառաջ քան զլինել աշխարհի առ 

ի քէն»: - 78.  յառաջ  քան զլինելն աշխարհի ունէի: Իսկ մինչ զառ ի նմանէ  փառսն 

ունէիր ի սկզբանէ  աշխարհի - 78. և ինքն սկիզբն լինելութեան աշխարհի: - 84. բարձան 

ամենայն պատճառք մեղաց, որ յանիծիցն մտին յաշխարհս - 86. ապա զմեծ և 

զանպարագրելի  զեզն, զանմահ իւր Որդին և զԲանն  տայ ի զենումն և փրկութիւն 

աշխարհի - 86. «Ահա գառն աստուծոյ, որ բառնայ զմեղս աշխարհի» - 91. ծանեաք 

զնոյն ինքն զտէր մեր Յիսուս  բարձօղ մեղաց ամենայն աշխարհի - 91. աւանդեաց 

զոգին փրկիչն աշխարհաց - 95. Բանդ զկեանս աշխարհի առակեաց - 96. զլուսաւորսն 

ի խաւարէն փարատէր ... ընդ երեկս աւուրն լոյս առնելով աշխարհի - 99. «Ելի ի Հօրէ և 

եկի յաշխարհս» - 106. Տէր պահեսցէ զմուտ քո ծննդեամբ յաշխարհ - 113. Ուրանօր և 

զիս  աստուածային Հոգին վերակարգեաց յաթոռ սրբոյն Գրիգորի ի կաթողիկոսութիւն 

աշխարհիս Հայոց – 115. 

ԱՇԽԱՐՀԱԿԱԼ - Եւ պատճառ ոչ ունիմ ասել, զանփո՞յթն առնելոյ զառաջնոյն 

այսպիսի խառնաբնդոր և եղծագործ սովորութեանց ... եթէ անպարապութիւն 

յաշխարհակալացն հարստահարութենէ – 8. 

ԱՇԽԱՐՀԱԿԱՆ - Աշխարհական ոք զնա առնելով, մի իշխեսցէ առանց զղջման և 

ապաշխարութեան հաղորդել - 24. Իսկ եթէ ոք հակառակեալ ընդդիմասցի մերում 

հրամանիս, կամ բանիւ կամ գործով, թէ ուխտաւոր է`  լուծցի, և թէ աշխարհական` 

որոշեսցի: - 25. 
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ԱՇԽԱՐՀԱՄԷՋ - յաշխարհամէջս և ի ժողովրդաբնակս համարձակեցան յարձակել 

տեղիս – 39. 

ԱՇԽԱՐՀ ՀԱՅՈՑ - Ուրանօր և զիս աստուածային Հոգին վերակարգեաց յաթոռ սրբոյն 

Գրիգորի ի կաթողիկոսութիւն աշխարհիս Հայոց: - 115. 

ԱՇԽՈՅԺ - Ըստ այսմ օրինակի քաղդեացւոցն  տեսեալ զտիտանեանն այն  վիթխարի և 

աշխոյժ – 36. 

ԱՉՔ - իմանալի լուսոյն ճառագայթիւք  զսրտին խնդրեն լուսաւորել  զաչս: - 22. որում 

աշխարհ ոչ կամեցաւ աչացն տեսութիւն սրտին կազմել տեսութեան ճանապարհ: - 43. 

քանզի այնքան նրբեն նուաղեցուցանեն նոքա ... մինչ զի աչս երևութեան կարծիս 

արկանել մարմնացելոյ բանին - 49. ամենայն քրիստոսասիրաց  լուսաւորեալ են մտաց 

աչք - 50. ոչ առաջնորդեսցես մտացն աչաց - 62. «Ամբարձ զաչս յուղղութիւն - 64. «Լոյս 

տուր , տէր, աչաց իմոց - 87.  բանայ զաչս կուրաց-103.  համբառնամք զմտաւորական 

աչս – 113. 

ԱՊԱ/մկբ./ - Յաղագս որոյ ապա հաւանեալ իմ այսոքիւք - 3. Յաղագս որոյ ապա հարկ 

է հաւանութեամբ և հաւատովք հետևել զկնի բոլոր քրիստոսականացս - 7.  յետոյ ապա 

արժանի լինէին ընդունել զլուսաւորութիւն - 9. Յետ այնորիկ ապա հաւատալ սրտիւ, և 

խոստովանել բերանով - 9. Իսկ ապա յետ այսորիկ զհրեշտակայինն ձայն 

միաբանաբար նուագել - 19. ապա ըստ նոցին իմն կարգին  ձևանալով, սկսանի 

այնուհետև աստիճանաւոր պատուովք զնախապատուելին բարեպաշտել.  յառաջ 

մատուցանելով  նախկին զփսաղտն, և զկնի նորա հետևեալ ըստ կարգի սարկաւագն. 

յետոյ ապա իբրև զվեհագոյն` գերաստիճանեալն ի նոցանէ եպիսկոպոսն: - 20. Եւ 

այսպէս ապա Արևագալոյն ըստ դասուց վերաձայնելով զսաղմոս կատարեն: - 20. 

Ապա զմտաւ ածեալ` թէ և ոչ մի ինչ իրօք զորոգայթս զայս  փշրել կարիցեմ - 21. Զկնի 

որոյ ապա զճրագացն նուագեն զկցուրդ - 22.  իսկ ապա զերկրորդն` որ 

աղօտաճաճանչն է` ի ներքս ածելով լոյս ...  իմանալի լուսոյն ճառագայթիւք զսրտին 

խնդրեն լուսաւորել զաչս: - 22. Արդ զկնի Հարցինն և Ողորմեցւոյն և Տէր  յերկնըցւոյն`  

զՓառս ի  բարձունսն  պաշտել. ապա ըստ իւրաքանչիւր աւուր զկցուրդսն - 28. Ապա 

զկնի քարոզութեան և աղօթիցն` զերեքսրբեանն երգել զփառաբանութիւն ... ապա 
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Արևագալին սաղմոսսն ասել-29. ապա հարկ է մեզ` որ զմին  միայն ընտրեցաք ունել 

զօրագլուխ և վերակացու կենաց մերոց-48. Իսկ  ի կուսին ասացեալ` ինքն ապա , ասեն, 

Բանն  աստուած  մարմնացեալ լինի յարգանդի կուսին: - 49. Զի ևս ապա ընդ քեզ 

հարազատապէս  մաքառեսցուք - 60. աստուստ ապա զմարդկայինն ի բաց կրճատեալ 

եհան ի մարմնոյն Քրիստոսի զբանական հոգին - 62. ապա զմեծ և զանպարագրելի 

զեզն, զանմահ իւր Որդին և զԲանն տայ ի զենումն և փրկութիւն աշխարհի - 86. զոր 

ապա կարողութիւն է միայն ամենազօր ձեռինն` միւսանգամ զքայքայեալն նիւթ առ 

նոյն հաւաքելով հաստատել տեսակ: - 77. Իսկ աստ ապա եդից ի բանիս մերոյ 

տեսութիւն, և լուծումն առաջիկայիս: - 90. յորում ապա ոչ է պարտ թափուր թողուլ - 

116. ապա և աղօթքն և գործառնութիւնն ոչ ամենայն զմիոյ մատուցանէ մեզ 

փրկութեան պարգև - 8. Զկնի որոց ապա և զորդեգրութեանն աստուծոյ անուն 

ժառանգել` յետ ելանելոյ ի ջրոյ անտի: - 9.  Զկնի ամենեցուն, ապա և զկենացն ... 

ճաշակել կերակուր - 9. Յաղագս այնորիկ ապա և  հանրականացդ համարձակի  

հրաման տալով  երկնայնոց և երկրայնոց  արարածոց ի փառաբանութիւն կանխել 

արարչին - 19. Յաղագս նոցուն ապա և մեր աստուածայնովն զինազարդեալ 

սպառազինութեամբ, հաւաքեսցուք - 46.  Աստուստ ապա և Մանի և Մարկիոն 

կենդանասցին  - 61. բարձեալ լինի  և իւրաքանչիւր ուրուք  և նոցա գոյութիւնն. ընդ 

որով ապա և ոչ Աստուած, և  մնալ քեզ անաստուած - 63. և ապա զկնի այսորիկ 

զհոգևորն  ծնանել  ծնունդ յաւազանին - 9. Նախկին թոյղ տալով պղծութեանն յառաջել 

և յափշտակել զօրինաւորն զայն անկողինս, և ապա զգիշերայինն իբրև  

զտուընջենայինն ի լոյս բերել համարձակութիւն առեալ - 11. պարտ է  մեղուցելոցն` 

նախկին արդարանալ ապաշխարութեամբ, և ապա իշխել և հրաման տալ արարածոց: 

Յառաջագոյն ասել, «Մեղաք  անօրինեցաք». և ապա ասել «Օրհնեցէք ամենայն գործք 

տեառն զտէր» ... Եւ ապա համարձակել և վերաձայնել, թէ - 19. սրբեսցէ զինքն 

ապաշխարութեամբ, պահովք և աղօթիւք. և ապա համարձակեսցի մատչել ի կարգն 

իւր և ի  հաղորդութիւնն: - 24. Պարտ և արժան է զերախայիցն ձեռնադրութիւնն և 

զօծումնն և խոստովանելն առ դրունս մկրտարանին կատարել, և ապա տանել ի ներքս 

- 27. Արժան է յերեկորինս և յառաւօտինս զկնի ամենայն պաշտամանն` նուագել 

զՍուրբ աստուածն. և ապա զհետ բերել  յերեկորինսն զհանգստեանն սաղմոս և 

յառաւոտինսն` զԱրևագալին սաղմոս: - 28. Եւ ապա ի շար արկեալ թուեն 
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զկատարելութիւն բնութեանս մերոյ: - 55. Եւ ապա քահանայական աղօթքն հայրաբար 

զփրկեալսն իբրև զորդիս լուսոյ կենաց մատուցանէ  առաջի Հօրն երկնաւորի - 83. 

վասն ի՞նչ  պատճառի  իբրև զթերի իմն խորհրդով զայլոց   մարգարէիցն ի վերայ 

բերելով  օրհնութիւն ձայնեն. և ապա յետոյ քարոզ և քահանայական աղօթքն: - 84. 

վասն ի՞նչ պատճառի ... երգեն ի գիշերին. և զկնի ողորմեա սաղմոսն  ... և ապա քարոզ 

և քահանայական աղօթք - 85. Եւ ապա զմտաւ ածեալ` եթէ ոչ իւրով զօրութեամբ կարէ 

զորոգայթն զայն մերժել յիւրմէ - 95. Եւ ապա յաղքատութիւն բնութեանս նայեցեալ ... 

նախկին մատուցեալ խնդրեաց յաստուծոյ - 95. Եւ ապա յետ այսր յոբեղինի, տեսանեմք  

յերրորդ ժամու զշնորհս Հոգւոյն սրբոյ հեղեալ յառաքեալսն - 97. Եւ ապա այլ աւուրցն ի 

կարգն ելանեն, և զկնի Փառս ի բարձանցն` Եղիցի ասեն - 104. թուի եթէ որք ցրուեալքն 

էաք յօտարէն. զանդրէն զդարձումն նշանակէ ի ձեռն երկնաւոր հովուապետին: Եւ 

ապա սկիզբն պաշտմանն - 104. Եւ ապա սաղմոսօղքն հասարակ մաղթեն ընդ 

հովանեաւ  բարձրելոյն լինել – 113. 

ԱՊԱ /շղկպ/ - Եթէ ամենայնք ի Քրիստոսէ եղեալքն, ո՛վ դուք  յօրինակ մեզ  բերելի է, 

ապա հարկ է և երեսնամեայ մկրտել - 5. իբրև թէ զի ամենայն  ուրեք աստուած, ապա 

ամենայն գոյքս պաշտելիք - 45. Եթէ յարգանդի կուսին բնաւորեցաւ, ապա ի Հօրէ ոչ էր 

բնաւորեալ: Դարձեալ` թէ յարգանդէ կուսին սկիզբն էառ լինել մի բնութիւն ընդ Հօր, 

ապա նախ քան զխոնարհելն յարգանդ կուսին` օտար գոյր բնութեանն Հօր: - 55. Զի եթէ 

ըստ աստուածութեանն  հնար էր զմարդկայինսս կրել Քրիստոսի,  ապա թերևս  ոչ 

մարմին  էր զգեցեալ ի կուսէն ի մերմէ բնութենէս - 70. Եթէ այդպէս է ասեն, ապա 

փոփոխելի էր Քրիստոս - 72. Ապա չեն ինչ  զարմանք եթէ մեղաւորաց և անարժանից 

թողացուցանէ աստուած փոքր ինչ մասն խորհրդոյ քննել յեկեղեցւոջ - 81. Ապա եթէ ոք 

գտցի զայս  արարեալ, քահանայն զօրն ի բաց փոխեսցէ - 25. Ապա եթէ դարձեալ 

վերստին ի նմին գտցին, զայնպիսիսն հրամայեմք  ամենևին հատանել - 33. Այսոքիկ 

ամենեքին` նմանութի՞ւնք և երևոյթք թուիցին քեզ եղեալքն ի Քրիստոսէ, թէ 

ճշմարտութիւն: Ապա եթէ ճշմարտութիւն, որպէս և իսկ է - 54. Ապա եթէ և մեռաւ և ոչ 

փոփոխեցաւ, ըստ նմին և ընկալաւ զկիրսն, և ոչ այլայլեցաւ ի կրիցն - 73. Զի եթէ ոչ էր 

ծնեալ, ոչ էր  հնար և ոչ թաղել. և եթէ ոչ էր թաղեալ, ապա և ոչ յառնել - 29. եթէ անունն 

ի միջոյ բարձցի, ապա և Բանն - 56. մերկացա՞ր արդեւք յանարգանացն զփառսն. եթէ 
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այդ է, ապա և ի մահուանէն անտի զանմահութիւնն կորուսեր - 79. զի թէ փառքն ոչ են 

առ քեզ, ոչ է ապա և էութիւնն. և եթէ առ քեզ ոչ են, ապա և յորմէ  ունէիրն ի Հօրէ 

բարձեալ եղեն: - 79. Աշխարհական ոք ... մի իշխեսցէ առանց զղջման և 

ապաշխարութեան հաղորդել. ապա թէ ի նմին ղեզխութեան մնացեալ յերկարեսցէ, 

որոշեսցի: - 24. Ապա թէ յերկիւղէ տարակուսանաց է թերաբանելդ ձեր, զնմանսն 

առնէք այնոցիկ - 50. Ապա թէ ի չարաչար արմատոց անտի ոչ ես չարագոյն ընծիւղեալ 

շառաւիղ, խոստովանեսցիս ընդ մեզ - 60. Ապա ուրեմն զայն`  նորագիւտ և 

դեռահաւակ ժամանակն ստիպէր առնել այնպէս - 6. Ապա ուրեմն ոչ է ըստ բնութեան 

նոյնութեան` մի բնութիւն. զի - 50. Ապա ուրեմն մի բնութիւն և մի դէմ Քրիստոսի - 52. 

Ապա ուրեմն` ոչ բնութիւնն աստուածային բնաւորեցաւ յարգանդի կուսին, որպէս դու 

դանդաչես. այլ - 56. Ապա ուրեմն թէ և միովն ոչ զգաստացար, առ այլսն մի ըստ միոջէ 

ընթացեալ հարցջիր - 57. տրտմութիւն և հոգք և երկիւղ ... համանգամայն  ընդ 

ներլինելութեանն բանի առեալ լինի մարդումս. ապա ուրեմն ոչ են այսոքիկ 

ապականութիւն - 67. Ապա ուրեմն ըստ օրինի մարմնոյն իւրոյ` զոր ի մէնջն ընկալաւ, 

մերն կրէր կիրս - 70. Իսկ եթէ այն նմանութիւնք և օրինակք էին ճշմարտութեան, իսկ 

այս նոյն ինքն  ճշմարտութիւնն և ոչ օրինակ, ապա յայտ է  ուրեմն, թէ ճշմարտութիւն 

էր և  երևումնն - 71. Կոչես, ո՛վ տէր, Հայր  քեզ աստուած. ապա ուրեմն էութեան նորա 

ես Որդի – 78. 

ԱՊԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ - և մի’ զքոյդ արդարացուցաներ ի բազմաց կրեալ ստգտանս և 

ապաբանութիւն: - 61. 

ԱՊԱԳԱՅ  - և աղաչէ զի յապագայսն անփորձ պահեսցէ զեկեղեցի իւր – 89. 

ԱՊԱ ԵԹԷ - Ապա եթէ ոք գտցի զայս արարեալ, քահանայն զօրն ի բաց փոխեսցէ- 25. 

Ապա եթէ դարձեալ վերստին ի նմին գտցին, զայնպիսիսն հրամայեմք ամենևին 

հատանել: - 33. Այսոքիկ ամենեքին` նմանութի՞ւնք և երևո՞յթք թուիցին քեզ եղեալքն ի 

Քրիստոսէ, թէ ճշմարտութիւն: Ապա  եթէ ճշմարտութիւն, որպէս և իսկ է ... զիա՞րդ 

իշխես ասել զաներևոյթ  և զանմարմին անձնն Որդւոյ մարմնաձևապէս  անձնանալ 

յարգանդի կուսին - 54. ապա եթէ և մեռաւ և ոչ փոփոխեցաւ, ըստ նմին և ընկալաւ 

զկիրսն, և ոչ այլայլեցաւ ի կրիցն – 73. 



92 
 

ԱՊԱ Եւ /մկբ./ -  Զկնի որոց ապա և զորդեգրութեանն աստուծոյ անուն ժառանգել` յետ 

ելանելոյ ի ջրոյ անտի: - 9. Զկնի ամենեցուն, այսինքն յղութեանն և ծննդեանն և 

ժառանգաւորութեանն, ապա և զկենացն` որ յերկնիցն իջեալն է` ճաշակել կերակուր, 

զմարմին և զարիւն կենագործողին Քրիստոսի: - 9. Յաղագս այնորիկ ապա և 

հանրականացդ համարձակի հրաման տալով երկնայնոց և երկրայնոց արարածոց ի 

փառաբանութիւն կանխել արարչին: - 19. Յաղագս նոցուն ապա և մեր 

աստուածայնովն զինազարդեալ սպառազինութեամբ, հաւաքեսցուք ի հեղեղագնաց 

կենցաղոյս՝ զգայութեանցն - 46. Աստուստ  ապա և Մանի և Մարկիոն կենդանասցին - 

61. բարձեալ լինի և իւրաքանչիւր ուրուք նոցա գոյութիւնն,  ընդ որով ապա և  ոչ 

Աստուած, և մնալ քեզ անաստուած - 63. 

ԱՊԱ ԵՒ /շղկպ./ - Ապա և աղօթքն և գործառնութիւնն ոչ ամենայն զմիոյ մատուցանէ 

մեզ  փրկութեան պարգև - 8. Զի եթէ ոչ էր ծնեալ, ոչ էր  հնար և  ոչ թաղել. և եթէ ոչ 

թաղեալ, ապա և յառնել - 29. եթէ անունն ի  միջոյ բարձցի, ապա և  Բանն - 56.  

բարձեալ լինի և իւրաքանչիւր ուրուք  նոցա գոյութիւնն. ընդ որով ապա և ոչ Աստուած, 

և մնալ քեզ անաստուած - 64. մերկացար արդեւք յանարգանացն զփառսն. եթէ այդ է, 

ապա և ի  մահուանէ անտի զանմահութիւնն կորուսեր - 79. զի թէ փառքն ոչ են  առ քեզ, 

ոչ  է ապա և էութիւնն. և եթէ առ քեզ ոչ են, ապա և յորմէ ունէիրն ի Հօրէ բարձեալ եղեն: 

- 79. 

ԱՊԱ ԹԷ - Աշխարհական ոք զնոյն առնելով, մի իշխեսցէ առանց զջման և 

ապաշխարութեան հաղորդել, ապա թէ ի նմին զեղխութեան մնացեալ յերկարեսցէ, 

որոշեսցի: - 24. Ապա թէ յերկիւղէ տարակուսանաց է  թերաբանեալդ ձեր, զնմանսն 

առնէք այնոցիկ - 50. Ապա թէ ի չարաչար արմատոց անտի ոչ ես չարագոյն ընծիւղեալ  

շառաւիղ, խոստովանեսցիս ընդ մեզ – 60. 

ԱՊԱԿԱՆԱՀԱԼԱԾ - ներկայ ամանակիս գիշերային հանգիստս`  զապականութեանս  

ոչ կարէ յինէն մերկանալ զբռնութիւն, եթէ ոչ վերջնումն այնմիկ ապականահալած և 

մահալուծօղ  գիշերին երթեալ հանդիպանամ – 22. 

ԱՊԱԿԱՆԱՑՈՒ - յապականացուս անկեալ կեանս` հակառակաւն այսոցիկ 

վտանգիմք - 70. 
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ԱՊԱԿԱՆԵԼ - որ ապականէ զիրն - 76. քանզի է այս գանձ՝ ոչ զոր ցեց և ուտիճ 

ապականէ – 116. 

ԱՊԱԿԱՆԻՉ - որպէս առ նոսին իսկ, զորոց բանս, կատուապաշտութիւնն է մեծարգի 

եղեալ` կերակուր իւրեանց զկերակրոցն ապականիչս  առնելոյ աղագաւ: - 36.  

Դարձեալ զի և որ ի մեզ բնաւորականք են` հոգեկանք  և մարմնականք, ոչ են 

ապականիչք և կամ ապականութիւն  բնութեանս մերում: - 67. 

ԱՊԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ - զորս ի պատուիրանազանցութենէ  եբարձ` զբեռինս  մեղաց, 

մահու և ապականութեան: - 13. ներկայ ամանակիս գիշերային հանգիստս` 

զապականութեանս ոչ կարէ յինէն մերկանալ զբռնութիւն - 21. Դարձեալ զի  և որ ի մեզ 

բնաւորականքն են` հոգեկանք և մարմնականք, ոչ են ապականիչք և կամ 

ապականութիւն բնութեանս մերում: Քանզի ապականութիւն`  ներլինելութեանն 

ներհականայ - 67. ապա ուրեմն ոչ են  այսոքիկ  ապականութիւն - 67. Զի մարդումս 

քաղցնուլն զապականութիւն ներգործէ, և նոյն ինքն քաղցն ոչ է այլ ինչ, եթէ ոչ 

ապականութիւն: - 67. զի եթէ էր ապականութիւն, ոչ էր ի միասին ընդ գոլոյն  

բաղկանալ - 67. Արդ ոչ եթէ  ներքսածողականք են մեզ մահուն և  ապականութեան  

քաղցն և տրտմութիւնն և այլքն ամենեքին, և կամ ինքեանք սոքա ապականութիւնք 

իցեն - 69. ի մարմնոյ անտի հնձեսցէ զապականութիւն - 69. ի բաց յինքենէ հալածէր 

զմահն և զապականութիւն - 69. ընդ լծով մահու և ապականութեան մտեալ 

հնազանդիւր: - 69. ինքնակամութիւն  ստեղծուածոյն և պատրանք բանսարկուին 

զմահն և զապականութիւնն ի  մերումս յարադրեաց բնութեան: - 70.  զնոյն ինքն 

բնաւորականս` ապականութիւն թարգմանեցեր - 70. որք են ոչ այլ ինչ, այլ 

բնաւորականք և բնութիւնք մարդկային կազմածիս, հակառակամարտք զինեալք  

պատուիրանապահութեամբն առ մահն և ապականութիւն - 70. ոչ մեղք և ոչ  

ապականութիւնք հոգեկանացն և մարմնականացն մերոց լինելոց կրից, այլ - 70. 

Ահաւասիկ յայտնի բանիւ երևեցոյց սուրբ հայրս` ոչ մասունս գոլ մեղաց և 

ապականութեան ... այլ - 72. ոչ յոյժ գայթագղեսցիս բանիւս, զապականութեանն ընդ 

միտ ածելով տեսակս - 73. յորոց միովն` զմահուն ընկալաք լուծումն, և միւսովն` 

զապականութեանն զքակտումն: - 74. «Համբարձեալ Բանին ծննդեան մարմնապէս. և 

զնորին արարածն ի մեղս և յապականութեան և ի մահու ցնդեալն` ինքեամբ ժողովեալ 
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նոր  պատկերաւ - 74. վասն որոյ զմեղացն դատապարտութիւն յերկրի արար ... և 

զապականութեանն քակտումն ի գերեզմանին - 74. այս է զմեղսն և  զապականութիւն և 

զմահ - 74. այս է զապականութիւն և զայլայլութիւն: - 73. Իսկ ապականութիւն 

հետևանք ասին մահուն - 75. և ապականւթեանն խափանեսցէ զյափշտակութիւն - 76. 

Բայց կամիմ սակաւուք ևս ձգտել` որ յաղագս ապականութեան իցէ բանս - 76. Սորին 

աղագաւ ոչ տուեալ թոյլ  ապականութեանն առ իւրն մերձենալ մարմին - 76. զիա՞րդ 

եղև փոյթ արարչին մերոյ սակս մերոյն փրկութեան մարդ լինել, և արեամբ խաչին 

իւրոյ ազատել զմեզ միանգամայն ի մեղաց և յապականութենէ ... Արդ է 

ապականութիւն բոլոր իրի քակտութեան պատճառ - 77. և զբաղկացեալն ի մասանց 

քակտէ ապականութիւն - 77. առ որ մերձեցեալ ապականութեան` փախուցանէ ի 

նմանէ - 77. Իսկ զվերջինս` հետևանս ասացաք լինել մահուն զապականութիւն - 77. Եւ 

ծայրիցն` մարդն եղև գտօղ, և բանսարկուն. ոմն զմեղսն, և ոմն զապականութիւնն 

բնութեանս առթելով: - 77. «Վասն զի ոչ գտաւ նենգութիւն ի բերան նորա. և ոչ մարմին 

նորա ետես զապականութիւն» - 77. ոչ էր մեղք և ոչ ապականութիւն պատուհասն - 78.  

զտարերց ապականութիւնն ... խաղացուսցէ իւրով մաքրողական չարչարանօքն: -96. 

ԱՊԱՀՈՎԱՑՈՒՑԱՆԵԼ - զկենդանիս ի պատիւ առեալ պաշտեցին ... Որպէս 

հիւսիսայինքդ զձի և զշուն. զմին վասն երագաշարժութեան ոտիւքն ... և զմիւսն` ի 

գազանացն յափշտակութենէ զտէր իւր  յապահովացուցանելոյն սակս: - 36. 

ԱՊԱՇԽԱՐԵԼ - պսակադիրքն ընդ պատժօք եղիցին, մինչև ապաշխարեսցեն - 24. 

ԱՊԱՇԽԱՐՈՒԹԻՒՆ - որք ի սուրբ քառասներորդս պահոցն, զշաբաթ  և զկիրակէ օրն 

ընդ տրտմութեամբ և ընդ ապաշխարութեամբ արկանեն - 13. Մինն յանդգնաբար 

յապաշխարութեան հոսելով վտանգս, յառաւել պնդութենէն յանյուսութեան ընկղմի 

խորս: - 15. Յորմէ ոչ փոփոխեսցի նախահարցն  հաստատեալ սահմանք. այս ինքն` ոչ 

տէրունականն աւուր  զապաշխարութեանն  ի վերայ ածել զնսիր - 15. պարտ է 

մեղուցելոցն` նախկին  արդարանալ ապաշխարութեամբ - 19. Իսկ ապա յետ այսորիկ 

զհրեշտակայինն ձայն միաբանաբար նուագել. որպէս թէ ապաշխարութեամբ զինքն 

մաքրեալ - 19. Զերկուսն ապաշխարութեան և աղօթից, սակս ողբաձայնեալ հոգեկան 

մասինն` որ ընդ աղախնացելոցն որ ի մեզ դաշնաւորեցաւ  հեշտութեամբ ճաշակելեաց 
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և հոտոտելեաց: - 20. սրբեսցէ զինքն ապաշխարութեամբ, պահովք և աղօթիւք - 24. 

Աշխարհական ոք զնոյն առնելով, մի իշխեսցէ առանց զղջման և ապաշխարութեան 

հաղորդել - 24. Իսկ եթէ ոչ առնուցուն յանձն մեկնել ի միմեանց, յետ տասն ամի 

ապաշխարութեան` ողորմութեամբ և արտասուօք արժանաւորեսցին  խառնել 

յեկեղեցի աստուծոյ: - 27. Կայր լեզուն անշարժ ի խոստովանութիւն 

ապաշխարութեանն: - 98. 

ԱՊԱ ՈՒՐԵՄՆ - Ապա ուրեմն զայն` նորագիւտ և դեռահաւակ ժամանակն ստիպէր 

առնել այնպէս - 6.  Ապա ուրեմն ոչ է ըստ բնութեան նոյնութեան` մի բնութիւն. զի - 50. 

Ապա ուրեմն մի բնութիւն և մի դէմ Քրիստոսի - 52. Ապա ուրեմն` ոչ բնութիւնն 

աստուածային բնաւորեցաւ յարգանդի կուսին, որպէս դու դանդաչես - 56.  Ապա 

ուրեմն թէ և միովն ոչ զգաստացար, առ այլսն մի ըստ միոջէ  ընթացեալ հարցջիր - 57. 

տրտմութիւն և հոգք և երկիւղ ... համանգամայն ընդ ներլինելութեանն բանի առեալ 

լինի մարդումս. ապա ուրեմն ոչ են այսոքիկ ապականութիւն - 57.  Ապա ուրեմն ըստ 

օրինի մարմնոյն իւրոյ` զոր ի մէնջն ընկալաւ, զմերն  կրէր կիրս - 70. Իսկ եթէ այն 

նմանութիւնք և օրինակք էին ճշմարտութեան, իսկ  այս նոյն ինքն ճշմարտութիւնն և ոչ 

օրինակ, ապա յայտ է ուրեմն, թէ ճշմարտութիւն էր և երևումնն - 71. Կոչես, ո’վ տէր, 

Հայր քեզ զաստուած. ապա ուրեմն էութեան նորա ես Որդի - 78.  

ԱՊԱՌՆԻ - իսկ Փառք ի բարձունսն զապառնեաց և զհանդերձելոցն օրհնութեանցն 

բերէր նմանութիւն – 87. 

ԱՊԱՑՈՅՑ -  ապացոյցք բանի գործք ի տեառնէն վկայեալ - 60. 

ԱՊԱՒԻՆԵԼ - որ և զի նոյն ինքն Հոգւոյն սրբոյ առհաւատչեայն վստահացուցանէ զմեզ, 

իբրև ի գերազանցեալս ոմանս և յաստուածաբնակս ի  նոսա մերձենալ և ապաւինել - 

43. յոր ապաւինեալ մանկանց եկեղեցւոյ ի նոցա կարող բարեխօսութիւնն, աղաղակեն 

ողբերգագին ձայնիւ  - 89.  

ԱՊԱՔԷՆ - Սոցա ապաքէն և աղօթքն և քարոզութիւն և օծմունքն` բաժանաբար ըստ 

իւրաքանչիւրոցն վայելէ լինել խորհրդոյ: - 8. Դարձեալ` զմի բնութիւնդ ապաքէն 

ընդդէմ երկուս բնութիւնս ասողացն ասես գոլ - 55. Աբրահամ հայր մեր ո՞չ ապաքէն ի 

գործոց արդարացաւ - 61. եթէ ոչ աստուածութեամբն միաւորես, օտար ապաքէն ի 
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ներքս ածես բնութիւն - 62. Այս` ո՞չ  ապաքէն ըստ բնութեանն պատշաճեալ 

կերակրողականին առաջի դնէր զպէտս – 67. 

ԱՊԱՔԻՆԵԼ - որդի թագաւորազնւոյն յետ եօթներորդ ժամու աւուրն ապաքինէր 

յախտէն - 84. 

ԱՊԻՐԱՏ  - և լուաւ զապիրատ պատասխանին - 99. 

ԱՊՈՂԻՆԱՐ - յիշել ... զԱպողինար և զՍոփրոնիոս և զՅուղիանէ, որ  կիսաբաժ և ոչ 

կատարեալ զմերն ասացին բնութիւն առեալ Բանին ի  կուսէն, և մի բնութիւն - 59. 

Որպէս յիմարամիտն Ապողինար` լսելով յառաքելոյ ... և ինքն իսկ մերձաւորութեամբ 

կցորդ եղև նոցուն» - 61. 

ԱՊՍՏԱՄԲ - Քանզի պարտ է` նախ ի բաց կալ ... յապստամբ ծառայէ անտի – 9. 

ԱՊՍՏԱՄԲՈՒԹԻՒՆ - ուստի ապստամբութեամբ խրատուն խոտորեցաւ ի 

ճշմարտութենէն – 97. 

ԱՊՏԱԿ - Անարգանս ինձ կրել առաջի կայր, զթուք և զապտակ ընդունել - 79. 

ԱՊՐԵԼ - որք ... բաղձացան ի վտանգին ապրել-16. «Ետուր երկիւղածաց քոց նշան, զի 

ապրեսցին յերեսաց աղեղան» - 44. զօրութեամբ սքանչելեաց քոց ոմանք ապրեցան 

մարդիկ, առաւել ևս - 79. յարևու փորձութեանցն մի’ խորշակահար լինիցիմք, այլ 

պահելով զմեզ` ի մեղանաց ապրիցիմք – 113. 

ԱՊՐԵՑՈ - Յառաջագոյն պաշտել զԽոնարհեցո ... Զկնի նորա զԱպրեցո` մի ըստ միոջէ 

զերեսին սաղմոսսն զմիմեանց զհետ, ըստ դասուց  վերաձայնութեամբ: - 29. 

ԱՊՐԵՑՈՒՑԱՆԵԼ - Այսուիկ ուրախարար զոհագործութեամբ ապրեցուսցես զիս 

յորոգայթէ յայսմանէ – 21. 

ԱՊՐԻԼ - «Յիմարութեամբ քարոզութեանն ապրիլ հաւատացելոց» - 79. 

ԱՋ - մի’ խոտորեսցիս, մի’ աջ և մի յահեակ»: - 14. նա և համարձակիմ իսկ ասել`` եթէ 

ընդ աջմէ Հօր նստեալք: - 86.  պահպանիցիմք  տէրունական աջովն աստուծոյ -113. 

ԱՋԱԿՈՂՄՆ- զաջակողմանն այնպիսին տենչացաւ գտանել զխոտորումնն: - 15. 



97 
 

ԱՌ /նախդիր տր. հոլ. / - առ հարկի ի սկզբանն յումեքէ երագազրաւելի ինչ  ցուցեալ 

եղև գործ: - 5. որ առ վտանգի խոշտանգանաց` մարմնանալ ասես ամենայն բանի - 59.  

կերակրեցաւ առ Աբրահամու - 60.  զայն առ ուժի գործէիր: - 65.  զոր և առ նմին առեալ  

քահանային զաղօթըս ժողովրդեանն մատուցանէև առ աստուած, հաստատուն կալ և 

մնալ ի կամս  պատուիրանապահութեան նորա - 89. որ նստէր առ դրան տաճարին: - 

99. Որպէս սուրբն Բասիլիոս ասէ յառ գոհութեանն ճառի -73. 

ԱՌ /նախդիր հայց. հոլ/ - զոր իբրև մաքուր հայելեաւ առ իս զփրկչականն ձգելով դիմի 

զնմանութիւն - 2. պատրաստէր լինել բազմաց  պիտոյից նիւթ, ծածկաբար 

զաստուածոյսն առ իս բարբառելով - 2.  որ զզառամացեալն իւր Միդիայ առաջի առնէր 

առ ի յօշել զմարմինն` որպէս թէ ի մեռելութենէ առ մանկութիւն զծերութիւնն փոփոխել 

յուսալով - 3. Այսքանք և այսպիսիք յիսկզբանն առ իս աստուծոյ նախախնամութեանն 

մեծութիւն: - 3. Առ որս ի դէպ է ասել - 5. Քանզի և արդարև իսկ սովաւ զյաւիտենական 

կենացն առ մեզ երաշխաւորեալ տեսանեմ բարութիւնս: - 7. պատշաճագոյն իսկ առ 

յարմարութիւն խորհրդոյս` զնիւթս  զայս տեսանեմ եղեալ - 7. զոր առ եգիպտացիսն 

պատգամաւորեալ  խօսի - 7. և զնոյն նովին ամանօք առ մի ըստ միոջէ մկրտեալսն 

իւրաքանչիւր  ումեք վերստին օրհնել: - 7.  խաչն մարտնչի ընդ մեր առ թշնամիսն - 8. 

այլ միայն առ մկրտութիւն աւազանին վաղվաղեալ` ի ներքս արկանեն: - 8. Այս  

յերեխայութեանն  կարգի առ դուրս մկրտարանին պատշաճեսցի լինել նմա - 9. յայնմ 

ժամանակի առ կատարելահասակս  ոմանս կատարիւր երախայութեանն կարգ - 9. 

Սակայն նոյն խորհուրդ նմանապէս առ նոսա և առ մեզ մատակարարի - 10. Զի՞նչ 

զսոսա անուանեցից. հովիւս հօտավատնի՞չս, եթէ գազանս կեղեքիչս խաշանց ... 

զերկեակսն ի պոռնկութենէ և ոչ յամուսնութենէ ածելով առ զուգաւորութիւնն: - 11. 

յաղագս աստուածայնոյն վերջանալով հրամանի` առ իւրն երագոտնագոյնս ընթասցի 

ցանկութիւնս - 11. Առ որս ոչ են մեզ յերկարագոյնս տողել բանս. ուր մարգարէն 

Եզեկիէղ զդսրովականսն և զսպառնալիսն կարգաւ առ սոսա` զոր առ հովիւսն 

Իսրայէղի յաստուծոյ պատգամաւորեալ բարբառի - 11. այս նախնական սովորութիւն 

ի վաղնջուց հետէ նախահաւեալ, և մինչև առ մեզ հասեալ ... օրհնէին զջուրն - 12. առ 

երեսս առաքինութեան կեղծաւորին լինել ջատագով, և սրտիւք ի չարաչար  աղանդաց 

կործանէին խորխորատս: - 13. մեք ընդէ՞ր դիմեալ անկանիմք առ նոյն - 13. Սա է առ 
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երկս զիւրն կոչօղ ճարտարապետ և առ հանգիստ: - 14. Եւ նախ քան զայլսն` 

զառանձնական զիւր ինքեան զիսկագոյնն և զհարազատագոյնն, առանց որոյ ոչ անուն 

և ոչ փառք առ սա ասասցին - 14.  ոչ միայն ի  միտս, այլ և առ երեսս բարեպաշտից 

կերպացեալ  ձևանան երևմունքն: - 14. Եւ սոցա երկոցուն վախճանն խորհրդոց` առ 

հանգիստ և ոչ առ տանջանսն  զմեզ հրաւիրեալ ձգէ - 14. Որ առ պատուիրանադրեալն 

ոչ ձգի հասանել կանոն, նա յահեկակողմանն դանդաչէ խոտորել ճանապարհի - 14. 

Քանզի գիշերս այս, որ  առ միաշաբաթիս լուսանայ, եղև յարուցողին զմեզ  Քրիստոսի 

յարութեան ժամանակ: - 16.  յարէ առ նոյն ասելով - 16. անընդհատաբար առ աստուած 

յերկինս ի վեր առաքել զփառաբանութիւն յերեկորեայ - 17. ի փրկութենէ անձանցն  

ծանուցեալք առ իւրեանս զփրկիչն, իբր առ երկին ի հնոցն վերաձայնեալ կոչէին 

զարարածս յօրհներգութիւն նմա - 19. նուագեմք զօրհնութիւն ... ասելով, «Օրհնեալ ես 

տէր  աստուած հարցն մերոց»: Հարս` ըստ հաւատոյն որ առ աստուած` 

զվախճանեալսն անուանելով - 19. և ընդ նոսա զխաղաղասիրելն առ միմեանս և  

զզուգաբնական  լինել երգակցէ - 19. Իսկ ձեռք առ հնարագիտութիւնսն  հպելով, 

արարչականք անուանին - 20. Որպէս թէ ի ստորուստ ի հրեշտակական դասուէ առ 

երիս երիս դասս անմարմնոցն զմի մի կշռեալ յեկեղեցականացն, վերոտնելով առ 

սակաւ սակաւ երթալ հասանել մինչև ի  թագաւորական գահոյսն - 20. Բանտ` զկեանս 

աշխարհիս անուանէ. և հանելն  ի սմանէ` առ հանդերձեալ աշխարհին կեանս 

զելանելն ասէ - 22. որք միանգամ հաղորդք եմք միմեանց առ աստուած 

խոստովանութեամբն և նախագահութեամբ, այլ և սիրով առ իրեարս եռացեալք-23. Է և 

եռանգիւնի,  ի միակէն առ չորսն վերանալով. ա, բ, գ, դ - 23. որ առ մահն զմեզ ածէ - 23. 

առ մկրտեալսն մատուցանել միայն յորդեգրութեանն օծումն որ յետ մկրտութեանն 

լինի - 26. և նոյն ժամայն առ մկրտեալսն մերձեցուցանելով` զօրհնեալն սպառել - 26. 

Պարտ և արժան է զերախայիցն ձեռնադրութիւնն և զօծումնն և խոստովանելն առ 

դրունս մկրտարանին կատարել - 27. խանծեսցին և պղծեսցին առ իրեարս - 27. Ես առ 

քեզ տէր աղաղակեցի: - 29. ի ծննդենէն առ յարութիւնն զհետ երթեալ միաւորին, իսկ ի 

յարութենէն առ ծնունդն վերջադարձիլ  անկարելի - 30. «Գիշերաց կանխէ հոգի իմ 

առաւօտել առ քեզ աստուած» - 30. ի միջոյ ամբարշտաց համարձակիմ բարեպաշտել 

առ քեզ աստուած: - 30. արտաքուստ ի գերեզմանն առ նա աղաղակիցեմք - 30. արա առ 

մեզ զողորմութիւն քո ի հազարս և ի բեւրս: - 31. Ոչ կարացեալ տեսանել խաւարեալքն 
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մտօք, թէ զինչ նմանութիւն է աստուածպաշտութեանս մերոյ առ 

բազմաստուածութիւնն հեթանոսաց - 35. որ ինչ միանգամ ի տարերցդ  յերկնէ և յերկրէ 

գեղեցիկ ինչ առ երեսս հանդիպեցաւ` աստուածս անուանեցին - 35. որպէս առ 

բաբեղոնացիսն վիշապն պատուեցաւ, առ եգիպտացիսն կրոկոդիղոսքն - 35. Այլք 

դարձեալ զօգտակարս և զպիտանի ի տարերաց այտի առ կենցաղական պէտս 

ընտրեալ աստուածացուցին - 35. զի որ առ ընկերսն մոլորեցաւ աստուածութեան 

կարծեօք ինքն իւր ինքեան խոնարհեալ երկրպագէ յիմարաբար: Ի համեմատութիւն 

գալով առ միմեանս մարդիկն,  որով իւիք  նուազեալ գտանէին առ ընկերն - 36. Եւ կամ 

որպէս առ նոսին  իսկ, որոց բանս, կատուապաշտութիւնն է մեծարգի եղեալ - 36. և 

զկռապաշտիցն, ընդ ձեռն երևելի անդրեացն առ ինքն ձգեալ, ընդունէր 

զերկրպագութիւնն - 37. աստուածս անուանեցին. զԿռոնոս վասն  յոխորտաբար առ 

կռուարարութիւնսն յարձակելոյ. զԱրէս ... զՀերմէս - 37. զմանուկն ի ձերբաձգութենէ 

առ իրեարս չարամահ առնելով ... յաղանդապետական կարգեալ պատուի մեծարեն: - 

38. սոյնպէս և ասացեալքս այսոքիկ, տղմասէրք և ժանտագործք, առ միմեանս 

անպատկառացոյցք են պղծութեանն - 38. Ոչ գիտեն` թէ որպէս հոտոցն  

անկարածածկելիք են, ընքեամբ առ հոտոտելիսն բերեալ, բուրմունքն - 38. սիրէ առ 

համանմանիսն իւր հասանել  վրիպեալն ի ճշմարտութենէն: - 39. որոց առ աստուած 

մերձենալ կամիցին: - 40. Նոյնպէս յերկրի առ փայտն աղաղակել վարդապետէր - 41. 

առ իւրեանցս գրգռին պաշտօնեայս յարձակել չարարարութեամբ և 

վնասահարութեամբ: - 41. Եւ ամենայն ուրեք առ ամենեսին պարգևաբաշխ Հոգին 

իւղովս այսուիկ զիւրն գտանի կատարեալ խորհուրդ: - 43. բայց դուք տեսանէք, զի առ 

ձեզ բնակէ»: - 43.  երկպատկաբար  և նորոգօղ սուրբ Հոգին առ մեզ մերձենայ - 43. Եւ 

նշանակ հաւատարմութեանն այս է մերումս բանի. զզօրութիւնսն և զնշանսն ի նոցանէ 

առ մարդիկ կատարել - 44. առ ներգործելն այնոքիւք միայն տնօրինել - 44. կամք եղեն 

աստուծոյ յանշունչ նիւթս լինել, և ի նոցանէ առ մարդիկ օգտութեանն  մատակարարել 

զպէտս - 45. Առ որս ասելի է - 45. և մերումս ոչ հաւատան`  զուգահաւասար առ 

երկոսին ունելով թշնամութիւն - 46. Եւ այս է քան  զամենայն դժնդակագոյն մեզ ի 

նոցանէ վտանգ. բանիւ առ ընկերն մղել և ձեռամբ առ ինքն յանգուցանել - 46. Արդ զմեզ 

յառաջ կոչէ նա ինքն  ընդդէմ յառնել երկակաց ոմանց առ միմեանս - 46. Բայց է և ոչ 

սուղ ինչ և զոր առ միմեանս ունիցին նոքա զթշնամութիւն - 47. Յոյժ տենչալի էր ինձ և 
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փափաքելի ... զբարեաց զհետ երթալ ըստ առաքելական հրամանին` առ միմեանս և 

առ ամենեսին, ի բոլոր սրտէ առ համօրէն մարդիկ զխաղաղութիւնն ունել խնդրելով: - 

48. վերստին այժմ աւասիկ ի ձեռն առնելով մարդիկ պատերազմին առ միմեանս - 48. 

Այլ և ասացից առ նոսա - 48. այնքան նրբեն նուաղեցուցանեն նոքա ... մինչ զի առ աչս 

երևութեան կարծիս արկանել մարմնացելոյ բանին - 49. Ըստ բնութեա՞ն 

զմարմնանալս տայք բանին, հարցանեմ զձեզ, եթէ ըստ առ ինքն զառ ի  մէնջն 

միաւորելոյ: - 49. Քանի առ այս` ամենայն քրիստոսասիրաց  լուսաւորեալ են մտաց 

աչք - 50. այլ ըստ ամենայնի կատարեալ առնլով` առ իւրն միաւորեաց կատարելութիւն 

Բանին - 51. բարեպաշտաբար առ երկոսինն գալ գիտացեալ, միութեամբն ճանաչել 

զբնութիւնսն և ի բնութեանց  անտի ելանել առ միաւորութիւնն: - 52. Առ երկոսին 

հաւասարապէս ունի երանութեանս բան - 52. «Որ ասէ մարմինն առնելի առ անեղն 

աստուած միաւորութեամբ աստւածային և երկրպագեալ - 52. առ կատարելութիւն ի 

վեր ընթանայր  աճմամբ հասակի - 54. Տեսանե՞ս, որպէս համաձայնք առ միմեանս 

գտանիք յամպարշտելդ - 54. Զի եթէ այս երկուք գեղեցկագոյն հաւատոյ ոտիւք առ 

ճշմարտութիւնն ի վեր կանգնեալ ոչ հաստատիս, առ որ և յենուցուս առ մինն ի 

նոցանէ` կաղ գտանիս առ խոստովանութիւն ճշմարտութեանն - 55. Առ որ դու 

հակառակաբար ընդդէմ յարուցեալ`  գրեցեր - 55. և աղամողիս ի բանս քո, և յայլմէ առ 

այլ վազեալ անցանես տարապարտ մտածութիւնս: - 56. Առ այնոսիկ ... չարապէս զմին 

իմացեալ ասէին - 56. քանզի իւրաքանչիւր ոք սոքա` առ միմեանս բարեփառագունին 

առաջնորդեսցեն մտաց: - 56. Ըստ նմին օրինակի և առ փրկչական մարմինն 

վերաթևեալ համբարձցիս - 57. առ այլսն մի ըստ միոջէ ընթացեալ հարցջիր - 57. այլ 

ոմն զբարձրութիւն աստուածութեանն, և ոմն առ նուաստութիւն մարդկութեանս 

զիջանելն նշանակեն - 58. այլուր ըստ միաւորութեանն առ Բանն աստուած զայսոսիկ 

վերաբերէ - 58.  ուղղապաշտութեան շաւղօք  առ խորհուրդ մարմնաւորութեան Բանին  

վերերթալ գիտացեալք սուրբ հարքն` համարձակէին և զբնութեանցն արժանաւոր 

բարբառել բանս - 58-59. այլ զառաւելագոյն աստուստ զամրութիւն առ ճշմարտութիւն 

հաւատոյն տնտեսել կամեցեալք - 59. յայնժամ պատուեալ երևի իրն, յորժամ առ 

հոմատեսակն իւր ասասցի - 60.  Քանզի  այլ առ այլ  ասի փառքն և փառաւորելն, և ոչ 

առ նոյն: - 60. Ընդէ՞ր լինիս իբրև զջուր հոսեալ ընդ զառ ի վայր ... կամ իբրև զկարկուտ 

հատեալ  յամպոց` առ հալելն  հուպ լինելով, քան թէ առ վերստին կապիլն յամպս: - 60. 
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Տու’ր զքեզ ներխորհրդումն բանի, և մի’ խորհուրդ բանին առ քեզ բռնադատեալ 

թիւրեսցես: - 61. առ որ եթէ խաւարազգած ոք ի ներքս յառեալ նայիցի հոգւոյն ակամբ - 

61. զգործ առ գործն տարեալ հաւասարեսցես - 61. եթէ զտեսանելս զայս` առ 

բնութեանն տեսութիւն ... ոչ առաջնորդեսցես մտացն աչաց - 62. ոչ իմանալով` թէ 

յաղագս առ երկնայինն միաւորութեան որ յերկրէն էր` ասիւր այս այսպէս: - 62.  Առ որ 

դու կուրացեալ մտօք հայելով` ոչ գիտացեր զանազանել - 62. առ նոյն ինքն վեհագոյն 

բնութիւնն անամօթեցար զհայհոյութեանդ քո ձգել բան - 63. սակայն առ մի և նոյն 

առեալ իրակութիւն զնոյն երկոքին ակնարկեսցեն: - 64. զնոյն զմարգարէին առ քեզ 

բարբառեալ իրաւացի է - 64. առ ամենեսեան անամօթեալդ ... լցեր զհայհոյութեանդ 

չափ: - 64.  անտերունչ ի Քրիստոսէ առ մի հաւաքեալ գաւիթ  շրջէին հոտիցն 

բազմութիւն - 66. և առ ձե՞զ միայն եհաս աւետարանն: - 66. յուսումնասիրութենէ անտի 

կանխեալք` ելանէին առ յիմարութի՞ւնն - 66.  երբեմն առ ինքն ամփոփեալ` 

թողացուցանէ զմտաւոր և զբանական հոգին - 68.  սերմանելով նոքօք առ մարմին` ի 

մարմնոյ անտի հնձեսցէ զապականութիւն - 69.  փոխանորդենն զնոսա  հակակայքն` 

նոյնաձևապէս իմն երբեմն առ կեանս, և երբեմն առ մահ պարաբերելով ածանին. 

քանզի ուրախութեամբ փոխանորդի տրտմութիւնն, և զուրախութիւնն` որ 

չարութեամբն է շարամանեալ առ սուգ և տրտմութիւն - 69. և նովին այսուիկ 

ուրախւթեամբս` որ առ աստուած,  սիրովն  ընդարձակեալ հոգին, յամենայն ժամ 

ուրախանալ հրամայի ի Պաւղոսէ:-  69.  առ պատուիրանազանցութիւնն ի վայր 

սողոսկեալ անկաւ - 70.  դժուարաշարժ առ մեղսն յայնժամ, և դիւրաշարժագոյն առ 

բարին. որպէս և այժմիկ ապականացուս անկեալ կեանս` հակառակաւն այսոցիկ 

վտանգիմք, դիւրաշարժ առ մեղսն, և դժուարաշարժ առ առաքինութիւն փոփոխելով: - 

70. որք են ոչ այլ ինչ, այլ բնաւորականք և բնութիւնք մարդկային կազմածիս, 

հակառակամարտք զինեալք պատուիրանապահութեամբն առ մահն և 

ապականութիւն - 70.  առ որս կամաւ և ըստ կանխատեսւթեան խորհրդոյ յայնոսիկ 

խոնարհէր տէրն - 72. յայտ է` թէ հաւասարապէս բնականացն թոյլ տուեալ` 

զանցնիւրսն  իրողութիւնս առ իւրն անապականապէս ազդել մարմին և հոգի 

ինքնիշխանական կամօք - 73. առ յագեցութիւն երկնային բարութեանն զմեզ 

փոխաբերեաց: - 73.  այժմ առ երկոսին միանգամայն բաւական լիեալ - 74. Մեռաւ ըստ 

մեզ` թաղման տալով զիւրն մարմին, և ստուգապէս մարդկային շնչովն առ 
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դժոխականսն ժամանեալ - 74. ի խոնարհութենէն գործել ճանապարհ առ 

բարձրութիւնն: - 75. մի’ զամենայն զմարդկական կարիսն ի միում շարի հարեալ ընդ 

մի համարիցիս. իբրու թէ նմանապէս ամենեցուն զբնաւորելն սոցա  առ մեզ 

վարկանելով - 75. յարութեամբն կոչեսցէ զմեզ առ վերին կեանսն: - 76. որում ոչ իցէ 

հնար լուծեցելոյն առ նիւթն` յորմէ գոյացաւ` վերստին միւսանգամ գոյանալ 

վստահանայր - 76. ոչ տուեալ թոյլ ապականութեանն առ իւրն մերձենալ մարմին - 76. 

առ որ մերձեցեալ ապականութեան` փախուցանէ ի նմանէ - 77. զոր ապա 

կարողութիւն է միայն ամենազօր ձեռինն` միւսանգամ զքայքայեալն նիւթ առ նոյն 

հաւաքելով հաստատել տեսակ: - 77. ասաց ստեղծիչն հողածնիցելոյն, «Հող էիր և ի 

հող դարձցիս» ոչ հրաման տալով, այլ առ որ ինչ երթալոցն էր զկնի մահուն, 

մակաձայնելով զայն ասէր: - 77.  «Առ ժամանակն ոչ ուրախութեան թուի, այլ յետոյ 

պտուղ խաղաղութեան նովաւ կրթելոցն հատուցանէ յարդարութիւն»: - 70. Եւ այս է` 

որպէս ինձ թուի ասելն Որդւոյ առ Հայր: - 78. զի թէ  փառքն ոչ են առ քեզ, ոչ է ապա և 

էութիւնն. և եթէ առ քեզ ոչ են, ապա և յորմէ ունէիրն ի Հօրէ  բարձեալ եղեն: - 79. Մի’ 

հայեսցին առ  այս - 79.  որոց իմաստութիւնն իւրեանց առաջնորդեաց նոցա առ 

մոլորութիւնն - 79. աղաչէի զՀայր` որպէս անարգեալ զոք, զի վերստին առ իս 

դարձուսցէ զփառսն: - 79.  կրետացւոց սուրբ մարգարէին վկայութիւնն առ  Տիտոս 

զարմանալի - 82.  ներէ նոցա և առաջնորդէ առ բարեացն գիւտն - 82.  չիք փրկութիւն 

սորա առ աստուած իւր»: - 83. և առ ութերեակն ճախրել զխորհուրդն առ Քրիստոսի 

յարութեան օր: - 84. վարկանիմ և զղևտացւոցն օրէնսն և քահանայիցն 

զկատարելութիւնն ութօրեայ դեգերեալ առ դուրս խորանին վկայութեան - 84. որ առ 

ութերեակն հանեն քրիստոսեան խորհուրդն - 84. գաղափարին մի մի գոբաղայ  առ օր 

մի - 84. «Եւ առ քեզ  տէր աղաղակեցի, առաւօտիս աղօթքս իմ ժամանեսցեն առ քեզ» - 

88. զոր և առ նմին առեալ քահանայիցն աղօթըս ժողովրդեանն մատուցանէր առ 

աստուած - 89. առ մեզ պայծառանայ երեքկին սրբասացութիւնն - 89. զոր և առ նմին 

առեալ քահանային զաղօթըս  ժողովրդեանն մատուցանէր առ աստուած, հաստատուն 

կալ և մնալ ի կամս պատուիրանապահութեան նորա - 89. առ Որդի վերաբերի 

եկեղեցւոյ սրբասացութիւնն - 90. առ Տիմոթէոս  գրեալ, եթէ - 90. հրաւիրեն զմեզ առ 

հոգևոր սեղանն - 91. որ գթացաւ առ հողանիւթեայ և անարգ բնութիւնս - 91. որով 

մերձենամք առ աստուած - 99. «Աստուած աստուած իմ, նայեա’ց  առ իս - 99. «Ի 
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գիշերաց կանխէ հոգի իմ առաւօտ առնել  առ քեզ, աստուած» - 104. Իսկ ալելուն  

նշանակեաց պատրաստ գտանել առ ի վերուստ ազդեցեալն ձայնին ահարկու և  

հիացուցանող անշարժ գիտել ընդ արևելս - 106. ուստի հրեշտակագունդ  

խառնուածով` տուն առ տուն երգ առեալ ընդ վերին զօրացն միաւորին: - 104.  

աղերսեմք ի բարեխօսութիւն առ այն - 113. յայսմ գիշերի առ քեզ համբառնամք 

զմտաւորական աչս իբր ծառայ առ տէր ... և ընդունիցիս զոգիս  մեր անխարդախ 

կանխել առ քեզ ի մէջ գիշերոյ - 114.  քահանայն միջնորդէ աղօթիւք առ կենացն 

անմահից յոյսն Քրիստոս - 114. Լուսաշաւիղ ճանապարհ առ աստուած 

հնազանդութիւն ընդհանուր  հաւատացելոց Քրիստոսի կազմեցին սուրբ հարքն 

զկանոնական բանից դիտաւորութիւն - 115.  ոմանք առ ոմանս և ոչ ամենեքին առ 

ամենեսեան սոքա սերմանեալք – 115. 

   որ զզառամացեալն  էր իւր Միդիայ առաջի առնէր առ ի յօշել  զմարմինն - 3.  Եւ եթէ 

առ ի վնաս մեզ է յիշել զփրկչական մկրտութեան ճառս, թերևս չէր իսկ մկրտեալ 

Քրիստոսի: - 12. Արդ են թանց սորա առաւօտին ասացեալ սաղմոսքն թուով վեց. 

զուգաքանակ առ ի մեզ տպաւորեալ զգայարանացս: - 20. Իսկ չորքն ի նոցանէ` 

պարզաբար առ ի նուագերգութիւնսն առաքեալ - 20. զոր առ ի յանդիմանութիւն  

հեթանոսական  կռամոլութեանն  է  ասացեալ: - 35.  այս այնքան առաջի անկեալ 

ձգտեցաւ բանս, որքան թէ զլեզուագարիցն առ ի պապանձեցուցանել 

զաւելաբանութիւնս - 45. յիշէին զհասարակականսն. ոչ առ ի բաժանել զմին Որդի 

յերկուս որդիս - 58. Արդ այսպէս բազմերջանիկ հարանցն անորոշաբար յիշել ի  վերայ 

միոյ Քրիստոսի, ոչ առ ի բաժանել զմի Քրիստոս յերկուս դէմս - 59. և այնքանս մեր ըստ 

քեզ, ստուեր և երևութիւնք առ ի յոյսն ակնկալութիւնք: - 61. զիւրեանցն ի ձեռս նոցա 

տային առ ի թիւրել  զուղղասացութիւն: - 66. Դարձեալ թիւրահաւատք առ ի թիւրել 

յանդգնեալք  զհաւատս ուղիղս: - 73. փոքր ինչ մասն խորհրդոյ քննել յեկեղեցւոջ, ի 

հնգից անտի բանիցն Պաւղոսի, առ ի  յօգուտ ուսումնասիրաց եկեղեցւոյ մանկանց: - 

81. հրամայէ երկնային զօրացն, առ ի յօգնականութիւն փառաբանութեանն իւրեանց 

տեառն օրհնել զտէր: - 83. աղաչէ` օգնական լինել տկարութեան բնութեանս` առ ի 

խորտակել զյարձակումն լլկողացն - 82. որ և առ նմին առեալ քահանային զաղօթըս 

ժողովրդեանն մատուցանէր առ աստուած ... առաքելական խաղաղական 
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քարզոութեամբն վարիլ ի կենցաղումս, առ ի լինել տաճար մսքրութեան սրբոյ 

Երրորդութեանն - 89. հանէր զգիշերն ի գլուխ յաղօթս աստուծոյ, առ ի մեր  

վարդապետութիւն զայն առնելով: - 102. նա տացէ ձեզ միշտ ծարաւաբար մերձենալով 

ճաշակել ի հոգեկանս այս աղբիւրէ, յարաբաց ունելով զբերան մտաց առ ի լնուլ սովաւ 

զորովայն ներքին մարդոյն - 116. «Օրհնեա’ անձն իմ զտէր, և մի’ մոռանար զամենայն 

սքանչելիս նորա զառաջինսն և առ յապայսն - 83. զի ոմանք զառ ի մկրտութիւնն գալ 

հանդերձելոցն` զհրաժարելոյն ի սատանայէ` նոցա հարցմամբ ի վերայ ոչ բերեն  

զերդմունս - 8. Եւ ոչ դարձեալ յառ գերազանցագոյնն սոցա ումեք վերանալ ելանել – 15. 

ԱՌ/նախդիր բացառ. հոլ./ - պատուեցին յատուկ զպարունակեալսն առ ի նոցանէ-45.  

ախորժեսդ հեթանոսաբար առ ի  մէնջ մեկուսանալ - 60. ճշմարտեա’ զոր առ ի Փրկչէն 

կատարեցան իրագործութիւնքն - 60. Գոյ հնար թուել զխիճս հեղեղատի, և զաւազ 

ծովու, և  զշիթս անձրևի  և ոչ զստեղծեալն առ ի քէն նորագիւտ բանս և իրս:-65. 

յայնժամ ակնարկէր մարմնոյն իւրոյ յառաջ ունել զբնականսն, առ ի ճշմարտելոյ 

զբովանդակն ընդ ինքեան միաւորել զմարդկայինն զոգի և զմարմին:-72. Փառաւորեա’ 

զՈրդի քո առ ի քէն փառօքն, զոր ունէի յառաջ քան զլինել  աշխարհի առ ի քէն:» - 78. 

«Փառաւորեա’ զՈրդի քո առ ի քէն փառօքդ». և զայդ ճշմարտես` թէ զփառսն. և առ ի 

քէն ունէի - 78.  

Դարձեալ Առաքեալքն  զյոլով ժամանակս ի տաճարին զառ ի Քրիստոսէ նոցուն 

կատարէին աւանդեալ խորհուրդս - 6.  Իսկ մեզ իբրև հայրասիրաց ոմանց  որդւոց` 

զառ ի նոցանէ անտես մնացեալն ... տեսանել արժանի է - 8.  օրէնսազանցութիւն 

կարծելով զայս, եթէ զառ ի հնոցն զթերի ինչ ըստ խորհրդոյն խնդրոյ` 

կատարելագործել ումեք  հրմայէ Հոգին սուրբ: - 12. իսկ այլք զառ ի նոցանէ թողեալսն 

բերել, և զբերեալսն ի բաց տանել: - 16. ոչ զոգեկանն` որ  յառաքինութենէն է` պինդ 

պահիցեմք զազատութիւն, անփոյթ առնելով  զառ  ի մեղացն  պարգևեալ մեզ հանգիստ 

- 18.  ի ձեռն այնորիկ յիշատակել զառ ի  փրկչէն վասն մեր ի Յորդանան զմկրտութիւն: 

- 32. Ըստ բնութեա՞ն զմարմնանալս տայք բանին ... եթէ  ըստ առ ինքն զառ ի մէնջն 

միաւորելոյ: - 49.  զբոլոր զառ ի յեկեղեցւոյ զհետ հրաւիրեալ կոչէ զպատշաճեալ զիւր 

անդամսն - 61. Իսկ մինչ ճարտարս  զնոսա խոստովանեցեր, զառ ի նոցանէ 

իմաստաբար ասացեալսն իբր ոչ ընդունիցիս: - 63.  Ո՞ւր տարցուք զառ ի քէն հասեալ ի 
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մեզ  աղէտս - 65.  Իսկ զառ ի յերկուց բնութեանցն ասել` ոչ միայն թէ  լսել ոչ  

կարասցես, այլ և - 65.  Իսկ մինչ զառ ի նմանէ փառսն ունէիր ի սկզբանէ աշխարհի, 

այժմ ո՞ր է`  զոր խնդրեսդ - 78.  զառ ի նոցանէ ասացեալն զաղօտաբար հնչումն առեալ 

մարդկան` շարակապեցին ընդ աստուծոյ հզօրի և անմահի - 89.  և զառ ի նոցանէ 

ասացեալս զաղօտաբար զհնչումն առեալ ճշմարտապէս նուագեսցուք ասելով - 90. և 

համախմբելով ընդ փայտին անշնչապէս` զառ ի փայտէն բառնայր զպատուհասն 

մեղացն Ադամայ - 98. կամեցայ զբովանդակ զառ ի նոցանէն կանոնական սահմանեալ 

բան ... արձանացուցանել: - 115. որ ոչ զառ ի յինքենէն ևեթ բաւականանայր 

շտեմարանել յիմումս ոգւոջ զբարին - 2. և գրեթէ յազդմանէ Հոգւոյն`  զլինելոցս 

նախատեսեալ զառ ի յոգունցն հաւաքեալ պատրաստէր լինել բազմաց պիտոյից նիւթ - 

2.  զառ ի յերկնից ասեմ իջեալ կենսատուն կերակուր - 14. ոչ ինչ է արգել զմին ասելով` 

յիշել և զառ ի  յերկուց - 56.  այլ յիսրայեղեանն ազգ յառ ի նմանէ շինեալն ևեթ 

ժողովեալք ամենայն  ուստեք ի խնդրել զաստուած: - 45. 

ԱՌ /նախդիր գործ. հոլ./ - զոր և տեսաք իսկ առ մերով ժամանակաւս: - 7. Զի 

տեսանեմք առ այսոքիւք և զայս ևս - 8. Բայց առ սոքօք և զայս ևս տեսանեմք յոմանս 

անկարգութիւն սովորութեամբ  հիմնացեալ - 10. Բայց  տեսանեմք առ այսոքիւք և զայն 

ևս - 12. Առ այսոքիւք են ոմանք դարձեալ - 13. յորժամ առ վաղիւ պսակ ընդունելոց են - 

25. Որք և զնոցին  դիակունս առ երդովքն ուրեմն ի տանիս զեղչեալս բարձրահայեաց և  

երկնապիշ լինելով, երդնուն այլ ընդ այլոյ ասացեալք-38. Ոչ ինչ պակաս  և առ 

Սողոմոնիւ գեղեցկակերտեալք  ի տեղիս տեղիս տաճարք-45. առ աչօք և ձևով ևեթ 

ցուցեալ  զմերն ի կուսէ - 53. սակայն առ վերջնովս  զառաջինսն յիշեցեալ զերևմունս և 

զկիրս` նմանութիւն և օրինակ զնոսա ասելի է - 71. Որպէս առ Աբրահամաւն եկեր – 71. 

ԱՌԱԳԱՍՏ - Եւ ամենևին զամենայնն ընդ իս բերէի զհարսնական յօրինուածոյն 

զգեստ, պատշաճ լինելով յերկնայնոյն պարփակիլ փեսայի առագաստ: - 1. փեսայն ընդ 

ինքեան ի ներքս ի լուսեղէնն տանի յառագաստ  զհարսնացեալն իւր եկեղեցի - 13. 

ԱՌԱԾԱՆԻ - Եւ յիւրաքանչիւրոցն անուն երդմունս կատարել զառածանին. Երդուեալ, 

ասեն  ի միածինն որդի: - 38. 
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ԱՌԱԿ - յայնմ ժամու լինելոց է յարութիւն ամենայն մարդկային բնութեանց … ըստ 

տերունական առակի: - 92. իմ պսակաւորն և հայրապետն սուրբն Գրիգոր, ըստ 

տերունական առակին զյարութիւն մեռելոց  բուսոց և տնկոց օրինակ էր ի գարուն 

բուսաբեր – 92. 

ԱՌԱԿԵԼ - Բանդ զկեանս աշխարհի առակեաց - 96. Իսկ գիշեր ոչ եթէ  զժամանակն 

ասէ, այլ զհրէական  անհաւատութիւնն առակէ – 104. 

ԱՌԱՆՁԻՆ  - Եւ  եթէ լոկ առանձինն քննիցին, կարիք կոչին – 72. 

ԱՌԱՆՁՆԱԲԱՐ - Զոր ի սուրբ քառասներորդս պահոցն առանձնաբար ի վերայ նոցա 

կատարելով ... արժանի լինէին ընդունել զլուսաւորութիւն սրբոյ աւազանին - 9. 

ԱՌԱՆՁՆԱԿԱՆ - զառաւելագոյնն ի մէնջ  պահանջէ պատիւ: Եւ նա քան զայլսն`  

առանձնական զիւր ինքեան  զիսկագոյնն և զհարազատագոյնն - 14. 

ԱՌԱՆՁՆԱԿԻ - սապէս յանեղագոյն էութենէն, Հայր կամ Որդի կամ Հոգի  

առանձնակի յիշեալ` դէմ առասի: - 64. 

ԱՌԱՆՁՆԱՆԱԼ - իսկ յանմարմնոցն` Գաբրիէլ առանձնացեալ դէմ անուանի-64. 

առանձնանալ ընդ երրորդութեանն փառաց – 84. 

ԱՌԱՆՁՆԱՒՈՐԱԿԱՆ - Ոչ ծանօթութիւնքն յիւրաքանչիւր ումեքէ բարձեալ լինի, և ոչ  

առանձնաւորական նմանութիւնքն յայլում ումեք երևեալ – 63. 

ԱՌԱՆՁՆԱՒՈՐԵԼ -  քանզի իւրաքանչիւր առանձնաւորեալքն ի տեսակին` դէմ  

անուանի – 64. 

ԱՌԱՆՁՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ - Ոչ ըստ ինքեան ասի մի բնութիւն և առանձնաւորութիւն - 

56. ոչ ըստ դիմաց և առանձնաւորութեան զմին ասէր գոլ, այլ ըստ  բնութեան: - 62. որք 

ասեն զԵրրորդութիւնն դիմօք և առանձնաւորութեամբ բաժանեալս - 62. զիա՞րդ 

առանձնաւորութիւնքն կարեն անշարժ մնալ - 62.  Ասացեր, թէ դիմօք և 

առանձնաւորութեամբ բաժանեն - 63. առ նոյն ինքն վեհագոյն բնութիւնն անամօթեցար 

զհայհոյութեանդ քո ձգել բան, ոչ խոստովանելով ի միում անեղ բնութեան զերիս 

դէմսն և զերիս առանձնաւորութիւնսն, զՀայր և զՈրդի և զսուրբ Հոգին: - 63. Եւ նոյն սա 
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է առանձնաւորութիւն. զի որով իւիք նշանակեսցի դէմն, նոյն և առանձնաւորութիւն 

նմին եղիցի: Արդ զիա՞րդ դու մոլորեցար` կամ ոչ ինչ ասել դէմ և առանձնաւորութիւն 

երեքանձնական զօրութեանն և կամ թէ ասել`  չարաչար ասել ընդ Լիբէացւոյն ելանել 

սուր. փոխանակ երից դիմաց և առանձնաւորութեան` մի ասել դէմ և 

առանձնաւորութիւն: - 64. 

ԱՌԱՆՑ - և դարձեալ, «Ի լեռնէ վէմ առանց ձեռին հատեալ» գուշակէր զնա Դանիէլ -7. 

Այլ առանց ժամու և աղօթից, և առանց օրհնելոյ և հաղորդութեան, արտաքոյ մնան` ուր 

կամք իցեն: - 10. առանց որոյ ոչ անուն և ոչ փառք առ սա ասասցին: - 14. Այլ և հանդերձ 

յոտանաւորութեամբ առանց ծունր կրկնելոյ կատարել զասացեալսս - 17. մի ‘ իշխեսցէ 

առանց զղջման և ապաշխարութեան հաղորդել - 24. Արդ չորք են ընդ  ամենայն 

երեկոյին աղօթից սաղմոսք, առանց հանգստեան սաղմոսին - 22.  միայն գոհանալով 

զաստուծոյ` առանց խղճի և հակառակութեան, և առանց բամբասելոյ զընկերն, զոր 

կամեսցի և արասցի հանդերձ պարկեշտութեամբ - 25. Ոչ եթէ անգոյ և կամ առանց 

մըտաց և անձին, և թանց բնութեան զմերն ընկալաւ ի կնոջէ, այլ - 51. Քրիստոս առանց 

միաւորութեանն ոչ  ասի Քրիստոս Յիսուս, այլ աստուած Բան: - 53. Ընկա’լ առանց  

խարդախութեան զգրեցեալսն - 60. առանց ամենեցուն հոլանեալ, և զամենեցուն ի  

տեղի արարեալ լցեր զհայհոյութեանն չափ: - 65. Այլ անհնար է մշտնջենաւորի 

էութեանդ գոլ առանց փառաց - 78. առանց միջնորդի յետոյ  Փառք  ի բարձունսն 

յօրինեն - 85. կարգեցան ի ժամուն յայնմիկ աղօթք իբրև արժանի լինել մեծի առաւօտի 

լուսոյ ծագմանն. և զսէր փառաց  առանց ամօթոյ տեսանել ի նոր յաւիտենին – 92. 

ԱՌ ԱՉՍ ԵՐԵՒՈՒԹԻՒՆ - Քանզի այնքան նրբեն նուաղեցուցանեն նոքա ... մինչ զի առ 

աչս երևութեան կարծիս արկանել մարմնացելոյ բանին, որքան ի զօրութենէ բանից 

նոցա ի միտ առնուլ է: - 49. 

ԱՌԱՋ - հաւանեալ իմ այսոքիւք` իբրու թէ ձայնիւ կոչողին զիս  աստուծոյ, 

զյառանձնականն ընդ  առաջ տանելով բան - 3. Զի այսանակ  ճոխագունիցն վերջոյ և 

առաջոյ պատուադիրքն յաճախեն զփառս: - 15. այլ ընդ առաջ ելանէ նմա 

մարգարէական քարոզութեամբն – 86. 
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ԱՌԱՋԱԲԱՆ - յորժամ ժողովին ի պաշտօնն, նախ զառաջաբանիցն ասել զչորեսին 

սաղմոսսն միաբանութեամբ ի թիւ` խոնարհ ձայնիւ -  28. 

ԱՌԱՋԱԴՐԵԼ - ինքնայօժար ընթացիւքն ըմբռնեսցէ զառաջադրեալ զխորհուրդսն: - 

85. 

ԱՌԱՋԱԿԱՅ - Իսկ աստ ապա եդից ի բանիս մերոյ տեսութիւն, և լուծումն  

առաջակայիս: - 90. 

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹԻՒՆ - երկակի ասացուածով զբանիցն իւրեանց յօրինէին 

զառաջարկութիւն - 56. 

ԱՌԱՋԻ /նախադր./ - «ՈՒղղեսցին, ասէ, աղօթք իմ որպէս խունկ առաջի քո - 21. 

երկոքին ընդունելի են առաջի աստուծոյ - 25. Մտցեն աղօթք իմ առաջի քո տէր: - 29. 

Անկեալ եմք առաջի քո - 31. և որպէս յանդիմանս կալով առաջի մեծի թագաւորի, 

նախկին համարձակութիւն հայցէ ի բանալ բերանոյ իւրոյ - 82. քահանայական 

աղօթքն հայրաբար զփրկեալսն  իբրև զորդիս լուսոյ կենաց մատուցանէ առաջի Հօրն 

երկնաւորի - 83.  պատուիրէ ի կենցաղումս արթուն և զուարթուն լինել առաջի նորա - 

85. «Տէր աստուած փրկութեան իմոյ, ի տուէ կարդացի, և գիշերիս առաջի քո». և եթէ 

«Մտցեն աղօթք իմ առաջի քո» - 89. որ վկայեացն առաջի Պիւղատոսի  պոնտացւոց 

զբարւոք վկայութիւնն»: - 90. գառն մի երեկորին, և գառն մի առաւօտին հանապազորդ 

առաջի աստուծոյ ողջակիզեալ մշտնջենաւորապէս - 91. և ոչ համարեցան զքեզ 

աստուած առաջի իւրեանց» - 95. «ՈՒղեղ եղիցին աղօթք իմ որպէս խունգ առաջի քո - 

96. բայց կաքաւելն և նուագել միայն տապանակին աստուծոյ առաջի ի Դաւթէ լեալ: - 

45. 

ԱՌԱՋԻ/մկբ./ - որ զզառամացեալն իւր Միդիայ առաջի առնէր առ ի յօշել զմարմինն - 

3. մեծութիւն առաջի անկեալ իրաց` զփոքումբքն զանց  առնել և անտեսել 

վարդապետէ: - 6.  Այլ այս այնքան առաջի անկեալ  ձգեցաւ բանս - 45.  զորոյ 

զկենարար զգալստեանն զփորձ առեալ մանկունք եկեղեցւոյ, առաջի անկանելով 

աղաղակեն - 88.  ոչ ինչ արգելու զառաջի արկեալսս ի գլուխ բերել մեզ հոգևորական 

ջան: - 23. և զմերն իսկ առաջի արկանելով բնաւորականս` թուղացուցեալ  մարմնոյն 

կրել  զիւրսն: - 70. իսկ առաջի բռնարկեալս ի վեր է քան զմեր կարողութիւնս - 104. ո՞վ 
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զիս անցելոցն առաջի դնէր ամանակաց, վերստին զմանկականն տիոցն 

զգեցուցանելով զհասակ: - 1. Եւ կամ թէ որում ծնանել առաջի կայցէ, զծնունդն առաջի 

դիցէ յղանալոյն և երկնելոյն - 9. զնոյն սա  տարրաբար տեսանելեաց առաջի դնէ: - 20. 

Այս` ո՞չ ապաքէն ըստ բնութեանն պատշաճեալ  կերակրողականին առաջի դնէր 

զպէտս - 67. Եւ կամ թէ  որում ծնանել առաջի կայցէ - 9. Զոր և հրաւիրեալ առաջի 

կալցուք բարձրագոյն և ամենազօր բազկին - 46. սուրբ աւուրք յարութեանն  առաջի 

կան - 24. զի մեծագոյն այնպիսւոյն առաջի կայ յոյս - 32. որպէս  թէ առաջի կայցէ բանիս 

- 77. Անարգանս ինձ կրել առաջի կայր - 79. «Արժանի լինիցիք, ասէ,  զերծանել ի 

նեղութեանց անտի` որ գալոցն  է, և կալ առաջի որդւոյ մարդոյ»: - 16.  յորում աւուր 

յանդիման լինել մեզ կայ առաջի բեմին Քրիստոսի - 94. որով կարասցուք յամենայն  

ժամ պտղաբեր մտօք կալ առաջի նորա - 100. «Արժանի լինիցիք կալ  առաջի որդւոյ 

մարդոյ»: - 102. 

ԱՌԱՋԻ ԱՆԿԱՆԵԼ -  մեծութիւն առաջի անկեալ իրաց` զփոքումբքն զանց  առնել և 

անտեսել վարդապետէ: - 6. Այլ այս այնքան առաջի անկեալ ձգեցաւ բանս - 45. զորոյ 

զկենարար զգալստեանն փորձ առեալ մանկունք եկեղեցւոյ, առաջի անկանելով 

աղաղակեն – 88. 

ԱՌԱՋԻ ԱՌՆԵԼ - որ զզարմացեալն իւր Միդիայ առաջի առնէր առ ի յօշել զմարմինն – 

3. 

ԱՌԱՋԻ ԱՐԿԱՆԵԼ - ոչ ինչ արգելու  զառաջի արկեալսս ի գլուխ բերել մեզ 

հոգևորական ջան: - 23. և զմերն իսկ առաջի արկանելով բնաւորականս` 

թուղացուցեալ մարմնոյն կրել զիւրսն: - 70. 

ԱՌԱՋԻ ԲՌՆԱՐԿԵԼ - իսկ առաջի բռնարկեալս ի վեր է քան զմեր կարողութիւնս-104. 

ԱՌԱՋԻ ԴՆԵԼ - ո՞վ զիս անցելոցն առաջի դնէր ամանակաց-1. զծնունդն առաջի դիցէ 

յղանալոյն և երկնելոյն-9. զնոյն սա տարրաբար  տեսանելեաց առաջի դնէ:-20. Այս` ո՞չ 

ապաքէն ըստ բնութեանն պատշաճեալ կերակրողականին առաջի  դնէր զպէտս – 67. 

ԱՌԱՋԻ ԿԱԼ - Եւ կամ թէ որում ծնանել առաջի կայցէ - 9. Զոր և հրաւիրեալ առաջի 

կալցուք բարձրագոյն և զամենազօր բազկին - 46. սուրբ աւուրք յարութեանն առաջի 
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կան - 24. մեծագոյն այնպիսւոյն առաջի կայ յոյս - 32. Օրինակ իմն որպէս թէ առաջի 

կայցէ բանիս` տունկ ինչ ի  տնկագործողէն իւրմէ  խլեալ - 77. Անարգանս ինձ կրել 

առաջի կայր - 79.  

ԱՌԱՋԻԿԱՅ - Վասն զի և չէ իսկ առաջիկայս մեզ զստեղծեալն եղծանել  

հակաճառութեամբ տարօրէն սովորութիւն - 23. ի ձեռագործ արուեստէն զառաջիկայ 

յուսոյն խորհուրդ երաշխաւորեալ, սեպհականէ անձինն և իւրայոցն:-40 

ԱՌԱՋԻՆ - Ո՞վ առնէր  զիս ըստ աւուրցն առաջնոց - 1. Եւ պատճառ ոչ  ունիմ ասել, 

զափո՞յթն առնելոյ զառաջնոցն այսպիսի խառնաբնդոր և եղծագործ սովորութեանց, 

եթէ ժամանակի կարճութիւն ... զայս ի նոսա  և յաստուած թողլի է: - 8. վերստին 

զառաջին զիշխանական պատիւն յարմարագոյն է զգենուլ այնմիկ - 19. զորս 

ծուղութիւնն զրկեաց յառաջնումն - 19. որ է առաջին կատարեալ թիւ  ի միակէն սկսեալ 

- 22. Իսկ զերկեակսն նոյնպէս պարտ է ըստ առաջին  կարգին միջնորդօք և 

խօսնականօք հաւանեցուցանել յիրերաց յօժարութիւն - 27. Արժան է ... նախ 

զառաջաբանիցն ասել զչորեսին սաղմոսսն ... Առաջին` զերրորդ սաղմոսն -28. 

զարդարեսցի գեղեցկագունութեամբ յօրինեալ պատկերն ըստ առաջին 

աստուածատեսակ նմանութեանն: - 42. ցանկայ միշտ բանական բնութիւնս 

գերագունի և առաջնոյ պատճառին հասանել տեսութեամբ - 41. Ոչ մարմինն յերկնից 

իջեալ` ըստ առաջին Եւտիքեայ բաջաղանացն ... այլ - 50.  զառաջինն ըստ  բնութեան 

տրամաբանէ, իսկ երկրորդս` ըստ միաւորութեանն բանի: - 58. Զառաջինն Եւտիքէս, որ 

յերկնից և անստացական ասէր զմարմինն Քրիստոսի - 59. հաւասարեալ լինէին և 

երևմունքն` առաջինն և վերջինս: - 61. Կարծեաց Եւտիքէս առաջին յերկնից բերեալ - 

62. մեղադիր եղեալ առաջնոցն աստուածխօսութեան` գրեցեր և ասացեր - 62. Եւ կամ 

զորս ի մէնջից աստի Հոգին սուրբ զարթոյց` լինել զկնի առաջնոյն լուսաւորիչք - 66.  

Առաջինն զաշխատութիւն, և երկրորդն զհոգալն  ընդ ինքեան շարամանեալ ունի: - 68. 

սակայն առ վերջնովս զառաջինսն յիշեցեալ զերևմունս և զկիրս` նմանութիւն և 

օրինակ զնոսա ասելի է - 71. Եւ այսպէս  երկրորդս Ադամ  առաջնոյն գտաւ նորոգօղ - 

74. զառաջինն մեր իսկ գտեալ և անձին  մատուցեալ զմեղսն - 77. պատմուճան փառաց 

և մատանի հրամայէ ագուցանել նմա զառաջինն - 86. Եւ այսպէս ազատեալք ի 

նախամօրն անիծից մանգունք եկեղեցւոյ. և յառաջին յօրհնութիւնսն հաստատեալք - 
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87. որք զմարմինս իւրեանց ի խաչ հանին ... խաչակից լինելով առաջին վկային ի խաչ  

ելելոյն - 89. և լինելոց է այն  յառաջին ժամուն մեծի աւուրն. վասն  զի յայնմ ժամու 

վարկանիմ ստեղծեալ զմարդն առաջին - 92. նշանակէ ... յարութիւն մարդկան ի 

գերեզմանացն, յաւուր միաշաբաթու յառաջին ժամուն - 92. յորում ժամու յանցեաւն 

Ադամն առաջին - 94. Իսկ աստանօր մեզ վերստին դառնալի է ի կարգն առաջին - 96. 

ամենայնի ասեմք յերրորդ ժամու գլորեալ զմարդն առաջին - 97. սոյն օրինակ և մարդն 

առաջին, պարփակեալ ի միջօրէի իբրև ի մէջ գիշերի կայր ի տարակուսի - 98. Որ 

առաջին միջօրեայն եղև նսեմ նախնի մարդոյն յանցանօքն - 99. «Կէս նորա ի ծովն որ 

առաջին» - 100. երուսաղեմայեցիք  տակաւին  մինչև ցայսօր զօր միաշաբաթին 

պայծառացուցանեն գիշերապաշտութեամբ իբրև Յակովբայ հրամայելով նոցա, 

յառաջին իւրեանց պատրիարգէն -  103. 

ԱՌԱՋԻՆՔ -  Այլ առաջինքն մեր և մինչև ցառաւօտ երկշաբաթւոյն ոչ լուծանէին 

զհանգստեանն կապ: - 15. «Օրհնեա’ անձն իմ զտէր, և մի’ մոռանար զամենայն 

սքանչելիս նորա» զառաջինսն և առ յապայսն – 83. 

ԱՌԱՋՆԱԾԻՆ - Դոյնպէս և զասացեալ զառաջնածին կնոջ զմանուկն ...  

յաղանդապետական կարգեալ պատուի մեծարեն: - 38. 

ԱՌԱՋՆՈՐԴ - խնդրեաց յաստուծոյ զսուրբ Հոգւոյն զշնորհսն  յօգնականութիւն, 

առաջնորդ լինել յերկիր բարութեանցն - 83. աղաչեն զաստուած առաքել զՀոգւոյն 

օգնականուրիւնն, առաջնորդ լինել յերկիր բարի - 97. 

ԱՌԱՋՆՈՐԴԱԿԱՆ - և զարդարեալ հրճուէի եւթնամասնեայ Հոգւոյն պատմուճանաւ 

... և զառաջնորդականին իմոյ կախեալ զպարանոցէ զոսկետեսակ քայռամանեկին 

զգեղեցկութիւն: - 1. զուգիւք ներգործել բնաւորեաց զառաջնորդականն որ ի մեզ միտք - 

23. Բայց վասն զի մի և նոյն  անձնիշխանութիւն առաջնորդականիս` յերկուս կողմանս 

հակամիտեսցի յարձակմամբ  ցանկութեանն - 68. այլ ի ձեռն առնլով 

առաջնորդականին ... ի մարմնոյ անտի  հնձեսցէ զապականութիւն – 69. 

ԱՌԱՋՆՈՐԴԵԼ - անհասանելի միաւորութիւնն, և ոչ բնութեանցն այլայլութիւն 

առաջնորդեն մեզ - 51.  առ միմեանս բարեփառագունին առաջնորդեսցեն մտաց:-56. ոչ 

առաջնորդեսցես մտացն աչաց - 62. որոց իմաստութիւնն իւրեանց առաջնորդեաց  
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նոցա առ մոլորութիւնն - 79. ներէ նոցա և առաջնորդէ առ բարեացն գիւտն - 82. «Հոգի 

քո բարի առաջնորդեսցէ  մեզ յերկիր ուղիղ» - 83. նոքա առաջնորդեսցեն ինձ 

մոլորելոյս ի գիտութիւն ճշմարտութեան - 89. Եւ ի տասներորդ ժամուն լուցմունք 

ճրագացն, որ նշանակէ զկնի զգալի լուսոյս անցանելոյ, իմանալի  լուսովն առաջնորդել  

ի հանդերձեալ կեանսն: - 96. և որպէս ի փապարաց ձորոց առաջնորդեաց  աշտիճանօք  

ի վեր ելանել ի բարձրագոյն յիմաստն – 97. 

ԱՌԱՋՆՈՐԴ ԼԻՆԵԼ - խնդրեաց յաստուծոյ զսուրբ Հոգւոյն զշնորհսն  

յօգնականութիւն, առաջնորդ լինել  յերկիր բարութեանցն - 83. աղաչեն զաստուած 

առաքել զՀոգւոյն օգնականութիւնն, առաջնորդ լինել յերկիր  բարի – 97. 

ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹԻՒՆ - աղօթիւք ձերովք տացին բան ի միտս մեր,  տեղակացեալ 

առաջնորդութեամբ Հոգւոյն աղօթից խնդիրսն: - 104.   

ԱՌԱՍԵԼ - որովք բանիւք դու հերձուածօղս առասես զնոսա - 63. սապէս յանեղագոյն 

էութենէն, Հայր կամ Որդի կամ Հոգի առանձնակի յիշեալ` դէմ առասի: -  64. 

ԱՌԱՍՊԵԼԱԿԱՆ - Ընդ ձեռն որոյ երթեալ հանդիպիս զոր միշտն խնդրես, Եւտիքեայ 

առասպելականին: - 67. 

ԱՌԱՍՊԵԼԱՊԱՏՈՒՄ - ի հմտութիւն ածեալ նոցուն ստուերագիր  

առասպելապատում մատենիցն զհամբակացն իւրեանց խմբաւորութիւն: - 35. 

ԱՌԱՏ - և շնորհեա ամենեցուն մեզ զքո առատ ողորմութիւնդ և գթութիւնդ - 31. ըստ 

առատ քում բարերարութեանդ արժանաւորս արա զմեզ – 31. 

ԱՌԱՏՈՒԹԻՒՆ - Յորում ճոխացեալն էի հայրենատուր հոգեկան ընչիցն  

առատութեամբ – 1. 

ԱՌԱՒԵԼ - Մինն ... յառաւել պընդութենէն յանյուսութեան ընկղմի  խորս: - 15. ոչ 

յերկուանամ ... ոչ հայելով յերևելին առաւել` քան թէ զանտեսանելին ի նմա գանձեալ 

ընդ միտ ածելով: - 42. յայտ է` թէ  հաւասարապէս բնականացն թոյլ տուեալ` 

զանցնիւրսն իրողութիւնս առ իւրն անապականապէս  ազդել մարմին և հոգի ... ոչ 

անուանն և ձևոյն ևեթ, այլ առաւել իրացն - 73. Որով առաւել խնդայր - 76. Իսկ 
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զթագաւորական զպատկերն յետոյ ի պատիւ տէրութեանն իւրոյ զարդարէր, ինքեան  

ստեղծանելով զձեռամբն` առաւել մեծարեալ – 85. 

    «Ես եկի` զի զկեանս ունիցիք , և առաւել ևս ունիցիք» - 50.  եթէ կորուսանէ բանն, 

առաւել ևս գործն ընձեռէ կորուստ: - 61. առաւել ևս զկնի կամաւոր մահուն քո 

բազմասցին հաւատացեալք ի քեզ - 79.  զյաղթութեանն առնուցուն ի գլուխ զպսակ, 

թագընկեց առաւել քան թէ թագառուք լինելով: - 11. և առաւել քան զմեզ, ըստ որում 

յաստուածն Բան միաւորեցաւ»: - 51. բղխեսցէ ջուր կենդանի յԵրուսաղէմէ» ի խաչելոյ 

մարմնոյն արիւն և ջուր. մինն իբր և զմարդոյ, և միւսն  առաւել քան զմարդոյ: - 100. 

ո՞րչափ  ևս առաւել որ ուղղափառ հաւատով  խորհրդաբերին, ներէ նոցա - 82. 

զամենայն գոլ բարեօք տեսանեմք. ևս  առաւել զգերազանց զպայծառ և զանեղ լոյսն 

զսահմանօղ տուընջեան  և գիշերի - 83. և ևս առաւել մեզ քան թէ  յայնժամ 

մարգարէիցն եկեալ ի յերևումն - 90. և յիշատակ տէրունական պատուիրանին  ևս 

առաւել  խոցոտէր – 98. 

ԱՌԱՒԵԼԱԳՈՅՆ - զառաւելագոյնն ի մէնջ պահանջէ պատիւ: - 14. Իսկ ձեռք  առ 

հնարագիտութիւնսն հպելով, արարչականք անուանին. բայց առաւելագոյն բանին ի 

պէտս օգտակարութեան ներկազմեալք և յարառոցեալք: - 20. այլ զառաւելագոյն 

աստուստ զամրութիւն առ ճշմարտութիւն հաւատոյն տնտեսել կամեցեալք - 59. 

ԱՌԱՒԵԼԱԶԱՆՑ - որ յառաւելազանցն նկրտի հրամայեցելոցն հասանել - 15.  արժան 

իսկ է զառաւելազանցս զայս չար մարդկայինս ազին` յոլովագունիւք հրապարակել 

բանիւք - 76. 

ԱՌԱՒԵԼԱՇՆՈՐՀ - Զորմէ առաւելաշնորհն Սևերիանոս ասէր գաբաղացւոց 

եպիսկոպոսն ի տնօրէնութեան Փրկչին բանի – 71. 

ԱՌԱՒԵԼ ԵՒՍ - «Ես եկի` զի զկեանս ունիցիք, և առաւել ևս ունիցիք» - 50. եթէ 

կորուսանէ բանն, առաւել ևս գործն ընձեռէ կորուստ: - 61. առաւել ևս զկնի կամաւոր 

մահուն քո բազմասցին հաւատացեալք ի քեզ – 79. 

ԱՌԱՒԵԼՈՒԹԻՒՆ - զուարթագին իրօք  ի վերայ  ելանել ողբելեացն` պատուոյն  սորա 

է առաւելութիւն - 14. ոչ ծանիցի առաւելութիւնն որում եհասն փառաց – 60. 
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ԱՌԱՒԵԼՈՒԼ - Այլ ոչ եթէ Հոգին սուրբ փոփոխեալ գտանի յիւրմէն  խորհրդոյ կամ 

առաւելեալ և նուազեալ: - 10. 

ԱՌԱՒԵԼ ՔԱՆ -  այնպէս ըստգիւտ և գաղտագողի զյաղթութեանն առնուցուն ի գլուխ 

զպսակ, թագընկէց առաւել քան թէ թագառուք լինելով: - 11. ունի զինքեան զմարմինն ... 

և առաւել քան զմեզ - 51. «Յաւուր յայնմիկ  բղխեսցէ ջուր  կենդանի յԵրուսաղէմէ  ի 

խաչելոյ մարմնոյն արիւն և ջուր. մինն իբր և զմարդոյ, և միւսն առաւել քան զմարդոյ: - 

100. 

ԱՌԱՒՕՏ - Այլ առաջինքն մեր և մինչև ցառաւօտ երկշաբթւոյն  ոչ լուծանէին 

զհանգստեանն կապ: - 15. Արդ  են  թանց սորա առաւօտին ասացեալ  սաղմօսքն թուով 

վեց - 20. Արժան է յերեկորինս և յառաւօտինս զկնի ամենայն պաշտամանն` նուագել 

զՍուրբ  աստուածն. և ապա զհետ բերել յերեկորինսն զհանգստեանն սաղմոս և 

յառաւօտինսն` զԱրևագալին սաղմոս: - 28. Իսկ կիւրակէին աւուր  առաւօտինքն` 

այսգունի խորհրդով յօրինեալ բերէ զկարգն իւր: - 29. Եւ այս  յաղագս Մեծացուսցէ 

ասելոյ յառաւօտինսն յաւուր կիւրակէի: - 30. վասն այնորիկ առաւօտին աղաղակեն 

ողբերգագին ձայնիւն, եթէ - 87. աղաղակեն առաւօտին յասելն. թէ - 88. զլուսաւորսն ի 

խաւարէն փարատէր ... նոր առաւօտ ծագելով նստելոցն ի խաւարի - 88. գառն մի 

երեկորին, և գառն մի առաւօտին հանապազորդ առաջի աստուծոյ ողջակիզեալ 

մշտնջենաւորապէս: - 91. Այլ նա է առաւօտ և սկիզբն ծագման արեգականն 

արդարութեան - 92. հաւուցն լինելոյ մերձ յառաւօտն լիեալ ձայնք զյարութիւն 

մարդկան ի գերեզմանացն նշանակեն: - 92. կարգեցան ի ժամուն յայնմիկ աղօթք իբրև 

արժանի  լինել մեծի առաւօտի  լուսոյ ծագմանն - 92. Արդ պատշաճ է ամենայն 

քրիստոնէից  յերեկորեայ շաբաթուն մինչև ցառաւօտ միաշաբաթուն` արթուն և 

զուարթուն լինել - 102.  որք հսկմամբ և աղօթիւք  զբոլոր զգիշերս զայս բաղձան 

անցուցանել` յերեկորեայ շաբաթուն մինչև ցառաւօտ միաշաբաթին - 102. զի ոչ գիտէք, 

եթէ յորում ժամու տէրն ձեր գայ ... թէ ի հաւախօսի, թէ յառաւօտի» - 102. Եւ այսպէս 

փոխան օրինաւոր գառանցն առաւօտոյ և երեկոյի մատուցելոց` յեկեղեցւոյ աստի 

մատուցանի խոստովանութիւն - 113.  և շուրջ  արկեալ է ի գլխաւորական աղօթս 

առաւօտի-113. ընդունիցիս զոգիս  մեր  անխարդախ կանխել առ քեզ ի մէջ գիշերոյ և 

առաւօտի զկամաւորն  մատուցանել քեզ պատարագ բանաւոր: - 114. 
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ԱՌԱՒՕՏ ԱՌՆԵԼ - «Ի գիշերաց կանխէ հոգի իմ առաւօտ առնել առ քեզ,  աստուած»: - 

104. 

ԱՌԱՒՕՏԵԼ -   «Գիշերեաց կանխէ հոգի իմ առաւօտել առ քեզ աստուած» - 30. 

ԱՌԱՒՈՏԻՆ/ած./ - Եւ յաղագս այսորիկ օր ըստ օրէ յամենայն աւուր յառաւօտինսն... 

զնոյն զերից մանկանցն ի բերան առնլով նուագեմք զօրհնութիւն - 18. զոր ինչ արարին 

յառաւօտին աղօթսն - 22. յառաւօտին աղօթիցն յիշեցաք սաղմոսս - 22. Եւ այս մեզ 

յաղագս թուոյ քառակի և միակի, որովք առաւօտին և երեկորին աղօթք ասացեալ եղեն: 

-. Արժան է զառաւօտինսն` ամենեցուն նմանս միմեանց զնոյն և ըստ նմին կարգի 

կատարել - 28. Երկշաբաթին ըստ առաւօտին պաշտամանն  խորհրդեանն կարգեալ է - 

87. «Ես առ քեզ տէր աղաղակեցի, առաւօտիս աղօթքս իմ ժամանեսցեն առ քեզ» - 

88.ամենայն երեկորին և առաւօտին  պաշտամունք մեր ... յընդունելութիւն աստուծոյ 

մատուցանին - 90. Եւ եթէ զի՞նչ  խորհուրդ ունի առաւօտին աղօթքն - 92. Իսկ 

առաւօտին աղօթքն ոչ ըստ  այլոց խորհրդեանն կարգեալ են – 103. 

ԱՌԱՒՈՏԻՆ /գոյ./ - ոչ գիտէք յորում ժամու տէրն ձեր գայցէ. յերեկորեա՞յ, թէ ի մէջ 

գիշերի, թէ յառաւօտին»: - 16.  

ԱՌԱՒՕՏՈՒՆ - Եւ եթէ զի՞նչ խորհուրդ ունի Փառք ի բարձանցն աւուր  աւուր այլ այլ 

երգք առաւօտուն - 87. 

ԱՌԱՔԵԱԼ- սուրբ առաքեալն ասէ, թէ «Խորհուրդս այս մեծ է - 10. և  առաքեալն 

պատուիրէ - 27. գրեալ է զսրբոց առաքելոցն - 29. մեք բանիւ առաքելոցն 

հաւատացեալքս ամենասուրբ Երրորդութեանն, նկատեմք օծեալ իւղովն 

զփրկութեանն գործարանս: - 43. Որպէս յիմարամիտն այն Ապողինար` լսելով 

յառաքելոյ ... և ինքն իսկ մերձաւորութեամբ կցորդ եղև նոցուն: - 61. իսկ այն որ 

աստուածային փառացն է լրումն` սեղանն, բարբառեալ լինի, ըստ նորին իսկ առաքելոյ 

բանից - 69. որպէս ասէ առաքեալն: - 78. յորում ժամու գալուստ Հոգւոյն հեղաւ ի 

յառաքեալսնտեսանեմք յերրորդ ժամու զշնորհս Հոգւոյն սրբոյ հեղեալ յառաքեալսն - 

97. ասէ Առաքեալ: - 44. այլ մեզ  յայլ ինչ մի’ լիցի պարծել ըստ Առաքելոյ – 113. 



116 
 

ԱՌԱՔԵԱԼՔ - Նոյնպէս և վասն այլ առաքելոցն` ցուցանէ, ասեն,  պատմութիւնն-5. 

Դարձեալ Առաքեալքն զյոլով ժամանակս ի տաճարին  զառ ի Քրիստոսէ նոցուն 

կատարէին աւանդեալ խորհուրդս - 6. Եւ Առաքեալքն ընդ Հրեայս յիւրեանց 

ժամանակսն զսրբոյ պասեքին տօնախմբեցին զօր - 6. որ յարուցեալ ի մեռելոց փչեաց 

յԱռաքեալսն - 87.  որպէս և գրեալ է ի  պատմութիւն  աւետարանին, և ի պրակս 

Առաքելոցն – 104. 

ԱՌԱՔԵԱ  ՏԷՐ  ԶԼՈՅՍ  ՔՈ - Շաբաթուն, Առաքեա տէր զլոյս քո – 29. 

ԱՌԱՔԵԼ - զոր իբրև մաքուր հայելեաւ առ իս զփրկչականն ձգելով դիմի  

զնմանութիւն, հանգոյն արեգական ի խորս ուրեք ընդ յստակութիւն ջուրցն առաքելով 

զիւր ճառագայթսն: - 2. առաքեա զիս: - 2. Ի սմա և Հոգին սուրբ առաքեալ ի Հօրէ, 

զանմերկանալին մեզ զգեցոյց մխիթարութիւն - 13.  յերկինս ի վեր առաքել 

զփառաբանութիւն յերեկորեայ-17. Առաքեա տէր զլոյս քո: - 29.  զանդամս մարմնոց 

իւրեանց ի լիճսն սուզանելով, զձայնն ևեթ բերանովքն ի դուրս առաքեն - 38. Առաքեաց  

աստուած զորդին իւր ... և թէ «Առաքեցաւ աստուած յաստուծոյ, և առ  հոգի և մարմին ի 

կուսէ - 49.  զկատարեալ մեր բնութիւնս ի կնոջէ յինքն  ընկալեալ` ընդ ինքեան 

միաւորեաց Բանն աստուած առաքեալ ի Հօրէ: - 54. «Առաքեա’ տէր, զլոյս քո և 

ճշմարտութիւնդ քո» - 89. Ապա յիրաւի յայսմ ժամու աղօթից աղաչեն զաստուած 

առաքել զհոգւոյն օգնականութիւնն – 97. 

ԱՌԱՔԵԼԱԲԱՐ - Զի սուրբ Լուսաւորիչն ... առաքելաբար հրաման ետ կատարել իւրոց 

վիճակելոցն – 25. 

ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ - պարտ է ըստ առաքելական բանին` զպիտանի և զընտրեալ անօթ 

լնուլ պատուական գանձու - 3. զի դատարկ և ունայն է յաստուածային  զօրութենէն, և 

արտաքոյ աւանդութեան առաքելական եկեղեցւոյ: - 32. Յոյժ տենչալի էր ինձ և 

փափաքելի ... յամենայն ժամ զբարեաց զհետ երթալ ըստ  առաքելական հրամանին - 

48. բազում ինչ անյայտութիւն  և տարակուսանք յաւետարանականսն գտանի ձայնս և 

յառաքելականս - 61. զոր և առ նմին  առեալ քահանային  զաղօթըս ժողովրդեանն 

մատուցանէր առ աստուած ... առաքելական խաղաղական քարոզութեամբն վարիլ ի 

կենցաղումս - 89. բազումք վարին ի ներկայումս, ակն ունելով առաքելական 
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խոստմանցն - 92. Զիններորդ ժամուս զխորհուրդ տեսանեմք բարձրագոյն 

աւանդութեամբ քան զայլսն պատուեալ յառաքելական դասուցն: - 99. որք 

առաքելական քարոզութեամբն ժողովեցան ի մեղացն թափառմանէն - 100. ես իմոցս 

զնոյն  հրամայեցի ... առաքելական կանոնացն հնազանդել - 103. որ յերանելի  սուրբ 

հարցն Նիկիայ  տուաւ եկեղեցւոյ ... զբոլոր զտիեզերս հնազանդեցուցանել ընդ 

առաքելական քարոզութեամբն` ի Քրիստոս Յիսուս ի  տէր մեր – 106. 

ԱՌԱՔԻՆՈՒԹԻՒՆ - Քանզի արդարև զարդարի պատկերս առաքինութեանն  

երանգովք՝ ըստ նախատպին կերպաանեալ - 1-2. առ երեսս առաքինութեան  

կեղծաւորին լինել ջատագովք  - 13. ոչ  զոգեկանն` որ յառաքինութենէն է ` պինդ 

պահիցեմք զազատութիւն - 18. յապականացուս անկեալ կեանս` հակառակաւն 

այսոցիկ վտանգիմք,  դիւրաշարժ առ մեղսն, և դժուարաշարժ  առ առաքինութիւնն 

փոփոխելով: - 70. 

ԱՌ ԴՈՒՐՍ - Մերձ յասացեալսն վարկանիմ և զղևտացւոցն օրէնսն և զքահանայիցն 

զկատարելութիւնն ութօրեայ դեգերեալ առ դուրս խորանին վկայութեան – 84. 

ԱՌ ԴՐԱՆ - որ նստէր առ դրան տաճարին – 99. 

ԱՌ ԵՐԵՍ - առ երեսս առաքինութեան կեղծաւորին լինել ջատագով - 13.  ոչ միայն ի 

միտ, այլ և  առ երեսս բարեպաշտից կերպացեալ ձևանան երևմունքն: - 14. որ ինչ մի 

անգամ ի տարերցդ յերկնէ և յերկրէ գեղեցիկ ինչ առ երեսս հանդիպաւ` աստուածս 

անուանեցին – 35. 

ԱՌԸՆԹԵՐ - ըստ հրամայողական անուանն առընթեր կացցեն և հրամանացն 

գումարութիւնք - 116. 

ԱՌԹԵԼ - Եւ ծայրիցն` մարդն եղև գտող, և բանսարկուն. ոմն զմեղսն, և ոմն 

զապականութիւնն  բնութեանս առթելով: - 77. 

ԱՌ Ի/հայց հոլ/ - որ զզառամացեալն իւր Միդիայ առաջի առնէր առ ի յօշել զմարմինն՝ 

որպէս թէ - 3.  Եւ եթէ առ ի վնաս մեզ է յիշել զփրկչական մկրտութեան ճառս, թերևս չէր 

իսկ մկրտեալ Քրիստոսի - 12. Իսկ չորքն  ի նոցանէ` պարզաբար առ ի 

նուագերգութիւնսն առաքեալ - 20. Արդ են թանց  սորա առաւօտին ասացեալ 
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սաղմոսքն թուով վեց. զուգաքանակ առ ի մեզ  տպաւորեալ զգայարանացս: - 20.  զոր 

առ ի յանդիմանութիւն  հեթանոսական  կռամոլութեանն է ասացեալ: - 35. Այլ այս 

այնքան առաջի անկեալ  ձգտեցաւ բանս, որքան թէ զլեզուագարիցն առ ի 

պապանձեցուցանել զաւելաբանութիւնս - 45. յիշէին զհասարակականսն. ոչ առ ի 

բաժանել զմին Որդի  յերկուս որդիս, կամ յերկուս դէմս - 58. Արդ այսպէս 

բազմերջանիկ հարանցն անորոշաբար յիշել ի վերայ միոյ Քրիստոսի, ոչ առ ի բաժանել  

զմին Քրիստոս յերկուս դէմս, կամ յերկուս որդիս - 59. և ամենայնքս մեր ըստ քեզ, 

ստուեր և երևմունք առ ի յոյսն ակնկալութիւնք: - 61. զթիւրութեանն արտահալած 

առնելով զաւանդիչս, զիւրեանցն ի ձեռս  նոցա տային առ ի թիւրել զուղղասացութիւն: 

- 66. Դարձեալ թիւրահաւատք առ ի թիւրել յանդգնեալք զհաւատս ուղիղս: - 73.  

մեղաւորաց և անարժանից թողացուցանէ աստուած փոքր ինչ մասն խորհրդոյ  քննել 

յեկեղեցւոջ ... առ ի յօգուտ ուսումնասիրաց  եկեղեցւոյ մանկանց: - 81.  Վասն որոյ 

աղաչէ` օգնական լինել տկարութեան բնութեանս` առ ի խորտակել զյարձակումն 

լլկողացն - 82. հրամայէ երկնային զօրացն, առ ի  յօգնականութիւն փառաբանութեանն 

իւրեանց տեառնն օրհնել զտէր: - 83. զոր և առ նմին առեալ քահանային զաղօթըս 

ժողովրդեանն մատուցանէր առ աստուած, հաստատուն կալ և մնալ ի կամս  

պատուիրանապահութեան նորա ... առ ի լինել տաճար մաքրութեան սրբոյ 

Երրորդութեանն - 89.  յորժամ  ելեալ ի լեառն հանէր  զգիշերն ի գլուխ յաղօթս 

աստուծոյ, առ ի մեր  վարդապետութիւն զայն առնելով: -102. նա տացէ ձեզ միշտ 

ծարաւաբար մերձենալով ճաշակել ի հոգեկանս այս աղբիւրէ, յարաբաց ունելով  

զբերան մտաց առ ի լնուլ սովաւ զորովայն ներքին մարդոյն - 116, ոմանք զառ ի 

մկրտութիւնն  գալ հանդերձելոցն` զհրաժարելոյն ի սատանայէ նոցա հարցմամբ ի 

վերայ ոչ բերեն զերդմունս – 8. 

    «Օրհնեա’ անձն իմ զտէր, և մի’ մոռանար զամենայն սքանչելիս նորա զառաջինսն և 

առ յապայսն - 83. 

ԱՌ Ի/բացառ. հոլ./ - պատուեցին յատուկ զպարունակեալսն առ ի նոցանէ` 

զպատարագն և զոսկին - 45. Ընկա’լ առանց խարդախութեան զգրեցեալսն, և 

ճշմարտեա’ զոր առ ի Փրկչէն կատարեցան իրագործութիւնքն: - 60. ախորժեսդ 

հեթանոսաբար առ ի մէնջ մեկուսանալ - 60. Գոյ հնար թուել  զխիճս հեղեղատի, և 
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զաւազ ծովու, և զշիթս անձրևի, և ոչ  ստեղծեալն առ ի քէն նորագիւտ բանս և իրս: -65. 

յայնժամ ակնարկէր մարմնոյն իւրոյ յառաջ ունել զբնականսն, առ ի ճշմարտելոյ 

զբովանդակն ընդ ինքեան միաւորել զմարդկայինն զոգի և զմարմին: -72. Փառաւորեա’ 

զՈրդի քո առ ի քէն փառօքն, զոր ունէի յառաջ քան զլինել աշխարհի առ ի քէն»: - 78.  

իսկ զի՞նչ այդ` զոր ասեսդ «Փառաւորեա’ զՈրդի քո առ ի քէն փառօքդ». և զայդ 

ճշմարտես` թէ ունէի զփառսն. և առ ի  քէն ունէի – 78.  յազդմանէ Հոգւոյն զլինելոցս 

նախատեսեալ, զառ ի յոքունցն հաւաքեալ պատրաստէր լինել բազմաց պիտոյից նիւթ 

- 2. որ ոչ զառ ի յինքենէն ևեթ բաւականանայր շտեմարանել յիմումս ոգւոջ զբարին - 2. 

Դարձեալ Առաքեալքն  զյոլով ժամանակս ի տաճարին զառ ի Քրիստոսէ  նոցուն  

կատարէին աւանդեալ խորհուրդս - 6. Իսկ մեզ իբրև հայրասիրաց ոմանց  որդւոց` զառ 

ի նոցանէ անտես մնացեալն, ձեռն տալովն  աստուծոյ, տեսանել արժանի է - 8.  

օրէնսազանցութիւն  կարծելով զայս, եթէ զառ ի հնոցն զթերի ինչ ըստ խորհրդոյն 

խնդրոյ` կատարելագործել ումեք  հրամայէ Հոգին սուրբ: - 12. զառ ի յերկնից ասեմ 

իջեալ  կենսատուն  կերակուր - 14. իսկ այլք զառ ի նոցանէ թողեալսն բերել, և 

զբերեալսն ի  բաց տանել: - 16. ոչ զոգեկանն` որ յառաքինութենէն է` պինդ պահիցեմք 

զազատութիւն, անփոյթ առնելով զառ ի մեղացն պարգևեալ մեզ հանգիստ: - 18. ի ձեռն 

այնորիկ յիշատակել զառ ի փրկչէն վասն մեր ի Յորդանան  զմկրտութիւն: - 32. Ըստ 

բնութեա՞ն  զմարմնանալս տայք բանին,  հարցանեմ զձեզ, եթէ ըստ առ ինքն զառ ի 

մէնջն միաւորելոյ: - 49. ոչ ինչ է արգել զմին ասելով` յիշել և զառ ի յերկուցն - 56. զբոլոր 

զառ ի յեկեղեցւոյ զհետ հրաւիրեալ կոչէ զպատշաճեալ զիւր անդամսն - 61. Իսկ մինչ 

ճարտարս զնոսա խոստովանեցեր, զառ ի նոցանէ իմաստաբար ասացեալսն ի՞բր ոչ 

ընդունիցիս: - 63. Ո՞ւր տարցուք զառ ի քէն հասեալ ի մեզ  աղէտս - 65. Իսկ զառ ի 

յերկուց բնութեանցն ասել` ոչ միայն թէ լսել ոչ կարասցես, այլ և - 65. Իսկ մինչ զառ ի 

նմանէ  փառսն ունէիր ի սկզբանէ աշխարհի, այժմ ո՞ր է` զոր խնդրեսդ - 78. զառ ի 

նոցանէ  ասացեալն աղօտաբար հնչումն առեալ մարդկան` շարակապեցին ընդ 

աստուծոյ հզօրի և անմահի - 89. և զառ ի նոցանէ ասացեալսն զաղօտաբար հնչումն 

առեալ ճշմարտապէս նուագեսցուք ասելով - 90. և համախմբելով ընդ  փայտին 

անշնչապէս` զառ ի փայտէն բառնայր  զպատուհասն մեղացն  Ադամայ-98. կամեցայ 

զբովանդակ զառ ի նոցանէն կանոնական սահմանեալ բան ... արձանացուցանել: - 115. 
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այլ յիսրայեղեանն ազգ յառ ի նմանէ շինեալն ևեթ ժողովեալք  ամենայն ուստեք ի 

խնդրել զաստուած: - 45. 

ԱՌԿԱՅԵԼ - և մեզ առկայասցի այս - 113. 

ԱՌԿՈՉԵԼ - որպէս ի մարդկանէ Պաւղոս յատկացեալ դէմ առկոչի - 64. 

ԱՌՀԱՍԱՐԱԿ - ամենեքին առհասարակ եկեղեցականացն ի բաց բարձեալ եղեն 

հոգաբարձուք – 66. 

ԱՌՀԱՒԱՏՉԵԱՅ - Որ թէպէտ և Հոգին մի է, և առհաւատչեայ Հոգւոյն եւղն  նոյն է, 

սակայն - 8.  նոյն ինքն Հոգւոյն սրբոյ  առհաւատչեայն վստահացուցանէ զմեզ-43. 

մարմնաւոր տեսլեամբ ի սկզբանն ի վերայ ազգակցին իւրոյ  իջեալ հանգչիւր, 

առհաւատչեայ զայնպիսաբար երևելն աշխարհի կամեցեալ գործել աներևութապէս  

իւրոյ գալստեանն – 43. 

ԱՌ ՁԵՌՆ - Քանզի անփոյթ առնել  ծանունցն` համանգամայնցն է ի բաց բարձումն. 

իսկ թեթևագունիցն` ամենայն ժամանակ առ ձեռն պատրաստ  կազմութեան - 6. 

ԱՌ ՅԱՊԱՅ - «Օրհնեա’  անձն իմ զտէր, և մի’ մոռանար զամենայն  սքանչելիս նորա, 

զառաջինսն և առ յապայսն – 83. 

ԱՌՆԵԼ - «Ո՞վ առնէր զիս ըստ աւուրցն  առաջնոց» - 1. այլ զսեղանն  փայտեղէն և 

շարժումն առնելով ... կատարեն զկարգն: - 5. նորագիւտ  և  դեռահաւակ ժամանակն 

ստիպէր առնել այնպէս - 6. առ մկրտութիւն աւազանին  վաղվաղեալ` ի ներքս 

արկանեն: Նմանս իմն առնելով այնոցիկ - 9. Զի՞նչ  զսոսա անուանեցից. հովիւս 

հոտավատնի՞չս, եթէ գազանս կեղեքիչս խաշանց. զկուսանացն իբրև զերկրորդանացն  

առնելով` տխուրս  և անկատարելագործ հարսանիս - 11. Ի սմին աւուր և զերկրորդն 

իւր խոստացեալ է  առնել Քրիստոսի յաշխարհ զգալուստն - 13.  յայսմիկ յօրինակ մեզ  

վարդապետելով զայս առնէր - 17. և որ ինչ արարին յառաւօտին աղօթսն - 22. մինչև 

աւուրն ընդ մէջ արարեալ, սրբեսցէ զինքն ապաշխարութեամբ-24. Աշխարհական ոք 

զնոյն առնելով, մի իշխեսցէ առանց զղջման և  ապաշխարութեան հաղորդել - 24. 

Աշխարհական ոք զնոյն առնելով, մի իշխեսցէ առանց զղջման  և ապաշխարութեան 

հաղորդել - 24. Իսկ եթէ ոք գտցի զայս արարեալ, պսակն անվաւեր  լիցի - 24. Ապա եթէ 
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ոք գտցի զայս արարեալ, քահանայն զօրն ի բաց փոխեսցէ - 25. Ոչ է արժան ի սուրբ 

քառասներորդս զատկին ... հարսանիս առնել - 25. զոր կամեսցի և արասցէ հանդերձ 

պարկեշտութեամբ - 25. և մեզ ի նմին պարտ է յարանալ, և չթողուլ ի բաց, և չառնել 

նորա ևս ինչ: - 26. Իսկ եթէ ոք հակառակեսցի, և ոչ արասցէ ըստ հրամանիս մերում ... 

եպիսկոպոսն լուծեալ եղիցի ի պատուոյն - 26. Իսկ եթէ ոք ոչ այսպէս արասցէ ... 

քահանայն լուծցի յիւրմէ պատուոյն - 27. Յառաջագոյն պաշտել զԽոնարհեցո ... զոր 

երանելի Ներսիսի Հայոց կաթողիկոսի յաւելեալ է. որպէս թէ կամելով սկիզբն ամենայն 

վերերգակ սաղմոսին` յաղօթելոյ առնել - 29. զոր արարեալ է վասն նորին  իրի սրբոյն 

Սահակայ Հայոց կաթողիկոսի - 31. մի’ ըստ մեղս մեր առներ զմեզ - 31. ոք խաչ 

արասցէ  փայտեայ - 32. Եւ կամ որպէս առ նոսին իսկ, զորոց բանս, 

կատուապաշտութիւնն է մեծարգի եղեալ` կերակուր իւրեանց զկերակրոցն 

ապականիչս առնելոյ աղագաւ: - 36. Եւ որպէս ինչ գորտոցդ առնեն ազգ-38. 

բնակարան  իւր զկռոցն առնէր զմեհեանս - 40. որպէս և ուսան իսկ առնել  

կարկանդակս տիկնոջ երկնից - 41. և թէ «Խաղաղութիւն արարէք, և աստուած  

խաղաղութեան եղիցի ընդ ձեզ»: - 41.  ի սկզբանէ արար մարդն ըստ  պատկերի իւրում 

- 42. ոչ եթէ անշունչ փայտին զայնոսիկ համարիցիմք առնել զհրաշագործութիւն - 44. 

Մի՛թէ յանշունչ քարանց կոփեալ պնակի՞տքն զայսոսիկ առնելով, եթէ ո՞չ ինքնին 

աստուած` որ ի նոսա միաւորեալն էր, ժամանակին զայն պահանջեալ: - 44. Զի՞նչ 

արասցես և զհրեշտակապետին ձայն - 49. զնմանսն առնէք այնոցիկ, որք - 50. և 

զամենայն ըստ բնութեան մարդկութեանս մերոյ առնէ - 59. առանց ամենեցուն 

հոլանեալ, և զամենեցուն ի տեղի արարեալ լցեր զհայհոյութեանն չափ: - 65. Զի այսմիկ 

ոչ ոք յարարելոց աստի արժանացաւ հասանել գոյից - 68. զամենայն ի փառս աստուծոյ 

արասջիք»: - 69. որ և զյաւիտեանսն արար - 74. մեղացն արասցէ լուծումն - 76. որս 

գտեալ և կերակուր արարեալ իւր զընդ մահուամբ անկեալսն - 76. «Որ արարն 

զերկոսին մի - 78. «Զկամս  երկիւղածաց իւրոց առնէ տէր - 82. զորոց երկուց աւուրցն 

զխորհուրդս հրամայէ ի կիր արկանել. զծննդեանն ասեմ և զյարութեանն. ոչ մի անգամ 

և երկից, այլ ամի ամի զնոյնն վերստին առնելով. նա և  յամենայն շաբաթու տօնէ 

եկեղեցի զփրկութիւն նախաստեղծին զոր, արար միածին Որդին աստուծոյ: - 86. որ 

յերրորդ ժամու աւուրն ճշմարիտ  աւարումն գերելոցն արար: - 97. նոյնպէս և ի նմին 

աւուր խոստացաւ առնել զիւր զմիւսանգամ զգալուստն - 101. խոստացեալ է ի սմին 



122 
 

գիշերի առնել համաշխարհական յարութիւն: - 101. զմեղօք զանպատուեալ զբնութիւնն 

հրեշտակս առնէ ի մարմնի - 102. հանէր զգիշերն ի գլուխ  յաղօթս աստուծոյ, առ ի մեր 

վարդապետութիւն զայն առնելով: - 102.  «Ի գիշերաց կանխէ հոգի իմ առաւօտ առնել 

առ քեզ, աստուած»: - 104. 

   «Արթո’ւն կացէք, և աղօթս արարէք»: - 16. «Հսկեցէ’ք և աղօթս արարէք» - 17. 

«Արթո’ւն լերուք, և անդադար աղօթս արարէք, զի ... և  ի վերայ բերէ, թէ «Արթո’ւն 

կացէք և անդադար աղօթս արարէք - 102. Քանզի անփոյթ առնել ծանունցն` 

համանգամայնցն է ի բաց բարձումն - 6. յորժամ ոչ զոգեկանն` որ յառաքինութենէն է` 

պինդ պահիցեմք զազատութիւն,  անփոյթ առնելով զառ ի մեղացն պարգևեալ մեզ 

հանգիստ: - 18. անփո՞յթք արարին զոչխարացն: - 66. անշունչ և անշարժ նիւթոյն 

անփոյթ արարեալ` միայն բռնացեալ պահէր զկենդանական շունչն: - 76. որ 

զզառամացեալն իւր Միդիայ առաջի առնէր առ ի յօշել զմարմինն - 3.  այլ արա առ մեզ 

զողորմութիւն քո - 31.  Իսկ ի մէնջ «Զի՞նչ հայցէ տէր աստուած մեր, բայց առնել 

իրաւունս և  գործել զարդարութիւն»: - 41.  առնէ իրաւունս զրկելոցս - 103. բժիշկն 

արբուցանել զդեղն հիւանդին հանդերձեալ` արասցէ իւրով ճաշակմամբն հաւատալի - 

78. Արժան է ... և արժանաւոր առնել զինքն մեղսաքաւիչ և կենդանարար խորհրդոյն - 

27. ըստ առատ քում բարերարութեանդ` արժանաւորս  արա զմեզ - 31. զմեզ 

զմեղաւորս արժանի արարեր փառաւորել զքեզ - 31. Ոչ է արժան ... յերեկորէն ժողովս 

առնել և արբենալ և զեղխել. այլ  պարկեշտութեամբ և աղօթիւք արժանի առնել 

զինքեանս պսակին օրհնութեան - 25. զթիւրութեանն  արտահալած առնելով 

զաւանդիչս, զիւրեանցն ի ձեռս նորա տային - 66. բարձր առնէ զտառապեալն 

յաղբեւաց» - 91. Արժան է գիշերապաշտօն առնել յայգ կիւրակէ-27.  զմեղացն 

դատապարտութիւն յերկրի արար - 74. Ոչ է պարտ ի չարաղանդ մծղնէիցն տեղիս ... 

երթևեկութիւն առնել - 33. զփոքումբքն զանց առնել և անտեսել վարդապետէ: - 6. 

Յայսմանէ մոլորեցան մարդիկ զանց առնել զմի իշխանութեամբն - 42. Եւ պատճառ ոչ 

ունիմ ասել, զանփո՞յթն առնելոյ զառաջնոցն այսպիսի խառնաբնդոր և եղծագործ 

սովորութեանց , եթէ ժամանակի կարճութիւն ... զայս ի նոսա և յաստուած թողլի է: - 8. 

նիւթականաւն զզգալին զուարճացուցանէ, զի «Եւղ զուարթ առնէ» ասէ մարգարէն - 43. 

Ոչ է արժան, յորժամ առ վաղիւ պսակ ընդունելոց են, յերեկորէն ժողովս առնել և  
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արբենալ և զեղխել - 25. Եւ ի նմին ժամու զլուսաւորսն ի  խաւարէն փարատէր ... ընդ 

երեկս աւուրն լոյս առնելով աշխարհի - 99. պայծառութիւն առնէր իւրոց արարածոց. և 

խաւարն առնելով  ի միջօրէի, զոր - 98. զոր ի նոյն  խորհուրդ արարեալ է  երանելւոյ 

Յոհանայ Մանդակունւոյ Հայոց կաթողիկոսի: - 28. ի յոլովից զպայծառագոյնսն 

ծաղկաքաղ առնելով զշնորհաց, լիացուցանել զագահութիւնն իւրոյ ինև ջանայր 

զուսումնասիրութիւն - 2. հաղորդս առնելով ամենայն կարգաց և կրօնից 

քրիստոնէութեան, և անդ  յարժանաւոր տեղիսն զնոսա պսակեսցեն: - 10. անուանեալն 

երկրորդ Ադամ մեղս ոչ արարեր - 77. Զմէ՞ և Հայր և Հոգին սուրբ ի վերայ  ջուրցն նմա 

վկայեալք` ոմն ձայնիւ և ոմն երևմամբ, զէակցութիւն յայտ  առնելով: - 13. Ուստի յայտ 

արարեր թէ դու և ոչ զմի յերկոցունց  յայդցանէ ոչ ընդունիս - 62. յայտ արասցէ, թէ զայս 

մարմինս զգեցաւ - 72.  աստուածազանն հօր յայտ արար, թէ - 74. զոր և յաջորդն յայտ 

առնէ յասելն եթէ - 100. Քեզ յանձն առնեմք  զանձինս մեր - 31. դնելով յիմաստութեանցն 

մերոց պարսատիկս, ուղղաձիգ արարեալ ջաղխեսցուք  զվեհագոյն և զգերակացեալն ի 

նոսա չարապաշտութեանն անդամ: - 46. զառաջնածին կնոջ զմանուկն ի 

ձերբաձգութենէ առ իրեարս չարամահ առնելով... յաղանդապետական կարգեալ 

պատուի մեծարեն: - 38. Եւ աստուածազան խոնարհութեամբն իւրոյ պայծառութիւն 

առնէր իւրոց արարածոց - 98. զի չև գործեցելոցն ի Քրիստոսէ պատմութիւն  առնել 

անհնար է: - 30. Ոչ է արժան յաւուր շաբաթու և կամ ճրագալուցի զատկին պսակադիր 

առնել - 24. Հիմենոս և Փիղետոս այսմիկ սկիզբն արարին ամբարշտութեան բանից: - 6. 

որ գիշերոյն սկիզբն ընտրեաց առնել արբեցութեանն սկիզբն - 17. շնորհօքն աստուծոյ 

սկիզբն արասցուք յայտնութեան: - 85. Զկնի որոյ ապա զճրագացն նուագեն զկցուրդ. 

որպէս թէ ի տասներորդ ժամու աւուրն սկիզբն արարեալ աղօթիցն - 22.  որոց 

յաղթահարելն զմիմեանս` օգնականութեան սպասաւորութիւն առնել է իւրեանց 

ստացողաց: - 36. 

ԱՌՆԵԼ  ԶՈՂՈՐՄՈՒԹԻՒՆ - արա առ մեզ զողորմութիւն քո ի հազարս և ի  բեւրս: - 31. 

ԱՌՆԵԼԻ - «Որ ասէ զմարմինն առնելի առ անեղն աստուած միաւորութեամբ 

աստուածային և երկրպագեալ – 52. 
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ԱՌՆԵԼ ԻՐԱՒՈՒՆՍ - Իսկ ի մէնջ «Զի՞նչ հայցէ տէր աստուած մեր, բայց  առնել 

իրաւունս և գործել զարդարութիւն»: - 41. առնէ իրաւունս զրկելոցս - 103.  

ԱՌՆԵԼ ՀԱՒԱՏԱԼԻ - Զոր օրինակ բժիշկն արբուցանել զդեղն հիւանդին հանդերձեալ` 

արասցէ իւրով ճաշակմամբն հաւատալի: - 79. 

ԱՌՆՈՒԼ - զյաղթութեանն առնուցուն ի գլուխ զպսակ - 11. զնոյն զերից մանկանցն ի 

բերան առնլով նուագեմք զօրհնութիւն - 19. Իսկ չորքն ի  նոցանէ` պարզաբար առ ի 

նուագերգութիւնսն առեալք - 20. զնոյն կարգ և աստ յառաջ առնլով ... տանին յանգել 

յեպիսկոպոսսն և ի քրովբէական  դասն - 22. զոր առեալ է ի սաղմոսացն - 28. աւետիքն 

և ծնունդն և  մկրտութիւն Քրիստոսի ի միասին առեալ տօնախմբին -30. զոր 

անխտրապէս յանդեդևուն մտաց առեալ մեք կապեցաք զհռչակելին զայն նշան ընդ 

ամենայն  նիւթս - 35. Կէսք ի նոցանէ զընդդիմամարտ այլոց կենդանեաց զկենդանիս ի 

պատիւ առեալ պաշտեցին - 36. զկերպարանս ծառայի էառ - 42.  զորս ի  ձեռն առեալ` 

իբրև գործեաւ իւիք աստուած զբարերարութեանն ի մեզ  հեղու զխնամս: - 45. 

«Առաքեցաւ աստուած  յաստուծոյ և առ հոգի և մարմին ի կուսէ - 49. ըստ ամենայնի 

կատարեալ առնլով` առ ինքն միաւորեաց կատարելութիւն Բանն - 51. ի բնութենէ 

Մարիամայ էառ զպատկեր ծառայի - 56. որ կիսաբաժ և ոչ կատարեալ զմերս ասացին 

բնութիւն առեալ Բանին ի կուսէն - 59.  նա առնլով յինքն  մեծարեաց զբնութիւնս - 60. 

զի թէ այնմիկ ոչ ասասցի` յորմէ առեալն եղև, ոչ ծանիցի առաւելութիւնն - 60. սակայն 

առ  մի և նոյն առեալ իրակութիւն զնոյն երկոքին ակնարկեսցեն: - 64. տրտմութիւն և 

հոգք և երկիւղ և ցասումն ... համանգամայն ընդ ներլինելութեանն բանի առեալ լինի 

մարդումս - 67. առնլով յինքն զտկարութիւնն մեր  և ըստ մեզ, եղեաք և մեք զօրութեան 

նորա հաղորդք և ըստ նմա: - 74. «Դու ընդէ՞ր բնաւ պատմես զարդարութիւն իմ, կամ 

առնուս զուխտ իմ  ի բերան քո» - 81. «Առէ’ք զՀոգի սուրբ» - 87. զոր և առ նմին առեալ  

քահանային զաղօթս ժողովրդեանն մատուցանէր առ աստուած – 89. 

    և ոչ աստուածն Բան ի Մարիամայ առեալ սկիզբն, որպէս Փոտինոսի  թուեցաւ ասել. 

այլ - 50. Յորմէ գտանէին եղեալ  դիցն երկրպագուք ոչ միայն տարրապաշտք, այլ և 

դիւապաշտք. առնլով ի նոցանէ դիւացն պաշտօն - 37. Զոր դու և ոչ զմի զոք յայդցանէ 

կարես առնուլ յանձն - 71. Եւ նոցուն իսկ չարաչար ասացուածոցն զինուք զնոսին 
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սատակեսցուք, աւար առնլով և գերելով զհպարտացեալ նոցա խորհուրդս - 46. ուստի  

հրեշտակագունդ  խառնուածով` տուն առ տուն երգ առեալ ընդ վերին զօրացն 

միաւորին: - 104. 

   և զառ ի նոցանէ ասացեալսն զաղօտաբար զհնչումն առեալ ճշմարտապէս  

նուագեսցուք ասելով - 90. «Որով ինքն չարչարեցաւ` զփորձ առեալ կարօղ է և 

փորձանաւորացն օգնական լինել»: - 57. գործով պատուէ զհնազանդութիւնն, և զփորձ 

առնուլ զնորա ի չարչարելն: - 75. զորոյ զկենարար զգալստեանն զփորձ առեալ 

մանկունք եկեղեցւոյ, առաջի անկանելով աղաղակեն - 88. Օրինակի իմն` շինուածոց 

զհիմնն ի բաց առեալ, և կամ կործանումն քաղաքի եղեալ` ի տապալել զպարիսպն: - 

76. վերստին այժմ աւասիկ ի ձեռն առնլով մարդիկ պատերազմին առ միմեանս - 48. 

այլ ի ձեռն առնլով առաջնորդականին, որպէս երկրագործն զսերմանսն` սերմանելով 

նոքօք առ մարմին` ի մարմնոյ անտի հնձեսցէ զապականութիւն - 69. Քանզի այնքան 

նրբեն նուաղեցուցանեն նոքա ... մինչ զի  առ աչս երևութեան կարծիս արկանել 

մարմնացելոյ բանին, որքան ի  զօրութենէ բանից նոցա ի միտ առնուլ է: - 49.  

կարասցես ի միտ առնուլ է: - 49. կարասցես ի միտ առնուլ զերկաքանչիւրս գրեցելոցն 

բանից խոհականութիւնս:-61. Աստանօր  փարումն Հոգւոյն սրբոյ  օրինակաւ խնկոցն ի 

Հօրէ բուրեալ, զամենեսեան ի վեր առնլովն ուստի անկանն - 105. Ոչ է պարտ ամենևին 

անխտիր լինել և հաղորդութիւնս առնել ընդ հերձուածողաց - 32. Նախկին թոյղ տալով 

պղծութեանն յառաջել և յափշտակել զօրինաւորն զայն անկողինս, և ապա գիշերայինն 

իբրև զտուընջենային ի լոյս բերել համարձակութիւն առեալ - 11. սակս որոյ 

համարձակութիւն առեալ փարին զարքայական սեղանովն - 105. զառ ի նոցանէ 

ասացեալն  զաղօտաբար հնչումն առեալ մարդկան` շարակապեցին ընդ աստուծոյ 

հզօրի և անմահի - 89. Այլ և  զօրինադրեալս մեզ զայս իքեամբ յանձն էառ կատարել 

Քրիստոս - 17. ի նոցանէ և  զխնդիրն իւր յանձն առնու ընտրել: - 42.  յանձն առնոյր զսա 

տէրն - 76. Անարգանս ինձ կրել  առաջի կայր ... զմահ խաչի յանձն առնուլ - 79. և 

միանգամայն կարեօք և կամօք յանձն առնլովն լուծանէր զպատիժս պատուհասի 

նախնի մարդոյն: - 98.  եթէ ոչ առնուցուն յանձն մեկնել ի միմեանց - 27.  Քանզի 

զամենայնսն ի Քրիստոս ըստ մարմնոյն կիրս` ոչ առնուն յանձն ասել ըստ մարմնոյ և 

կամ մարմնով - 49. Եւ այսպէս ազատեալք ի նախամօրն անիծից մանգունք եկեղեցւոյ 
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... և ընդ անմարմնոց բնութեանցն պար առեալ - 87. սկիզբն էառ լինել մի բնութիւն ընդ  

Հօր - 55.  Բայց ես ոչ փոքր ինչ վարկանիմ վկայութիւն առնուլ ասացելոցս ի մէնջ - 103. 

փոխանակ սուրբ և սոսկալի պատարագին` զկարող բարեխօսութիւնն Մարիամայ 

օժնդակ և ջատագով առնումք սրբասացութեանն – 91. 

ԱՌՆՈՒԼ ՅԱՆՁՆ - Քանզի զամենայնսն ի Քրիստոս ըստ մարմնոյն կիրս` ոչ  առնուն 

յանձն ասել ըստ մարմնոյ և կամ մարմնով - 49. Զոր դու և ոչ  զմի զոք յայդցանէ  կարես 

առնուլ յանձն – 71. 

ԱՌՆՈՒԼ ՍԿԻԶԲՆ - և ոչ աստուածն Բան ի Մարիամայ առեալ սկիզբն,  որպէս 

Փոտինոսի թուեցաւ ասել – 50. 

ԱՌՈՂՋ - և յամենայն հարուածոց բանսարկուին բժշկեալ , առողջս և անարատս  

ինքեան յօրինեաց մարմին - 25. պարտ և արժան է հանապազօր  վարդապետական 

մեր բանիւն ամրացուցանել զառողջսն - 24. 

ԱՌՈՂՋԱՆԱԼ - պարտ է զայնպիսին խոշտանկել, և ծանր պատուհաս ի վերայ ածել, 

մինչև զգաստասցին և առողջասցին ի հաւատս: - 33. 

ԱՌՈՂՋՈՒԹԻՒՆ - ի հիւանդութեանն` զառողջութեանն  ունիմք կարօտութիւն - 8. Իսկ 

մարդասէրն մեր տէր և բարերար ընդ ողջոցն ոչ միայն թէ ոչ  մախայ ընդ առողջութիւն 

... այլ – 41. 

ԱՌ ՍԱԿԱՒ ՍԱԿԱՒ - վերոտնելով առ սակաւ սակաւ երթալ հասանել մինչև ի 

թագաւորական գահոյսն – 20. 

ԱՌՓՈՐՁԵԼ -  ի բանս և ի գործս առփորձիս ցուցանել – 61. 

ԱՍԱՑՈՒԱԾ - Եւ նոցուն իսկ չարաչար ասացուածոյն զինուք զնոսին սատակեսցուք - 

46. երկակի ասացուածով զբանիցն իւրեանց յօրինէին զառաջարկութիւն - 56. առ որ 

եթէ խաւարագած ոք ի ներքս յառեալ նայիցի հոգւոյն ակամբ, նոյն ինքն մոլորութեան 

պատճառ ճշմարտութեանն նմա եղանի ասացուած: - 61. յորմէ հեռի են ասացուածքն – 

61. 

ԱՍԱՑՕՂ - յանուանէ  մեզ զասացօղս  բանիցդ այդոցիկ ցուցանէ: - 63.  
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ԱՍԵԼ - Համբերողացն նախատիպ մեծն Յովբ  ասէր երբեմն յիւրում բանսն ... «Ո՞վ 

առնէր զիս ըստ աւուրցն առաջնոց» - 1. այնպէս լցեալ ուռճանայր ի նմանէ բանական 

իմ ոգի. մինչ զի կարել ասել ինձ զյայն ժամու պատահիցն - 2. Մինչ զի ըղձալի լինել 

ինձ այսօր, որպէս յառաջն ասացի ... դառնալ հանդիպել մատաղագունի և անթարշամ 

ի մեղաց եղելոյ հասակին - 3. Նոյնպէս և վասն այլ Առաքելոցն` ցուցանէ, ասեն, 

պատմութիւնն - 5. Եւ սուրբն մեր Լուսաւորիչ փայտեղէն ընդ ինքեան շրջեցուցանէր, 

ասեն, սեղան - 5. Առ որս ի դէպ է ասել. եթէ ամենայնք ի Քրիստոսէ եղեալքն, ո’վ դուք, 

յօրինակ մեզ բերելի է - 5. Իսկ վասն թղփատութեան ի Պաւղոսէ ընկալաք հրաման. 

«Եթէ թղփատիք, ասէ, Քրիստոս ինչ ձեզ ոչ օգնէ» - 6. Որպէս և տէրն ասէր «Մինչև 

արբից զդա, ասէ, ընդ  ձեզ նոր յարքայութեան Հօր իմոյ»: - 7.  Եսայի ասէ. «Աւադիկ ես 

դնեմ ի հիմունս Սիոնի վեմ բազմապատիկ - 7. «Վէմն զոր անարգեցին, ասէ, շինողքն` 

նա եղև գլուխ անկեան» -7. Իսկ եթէ ասիցէ ոք  ի հարցասիրաց  և ի լսասիրաց, է՞ր 

աղագաւ քարեղէն և ոչ փայտեղէն հրմայեցաւ կանգնել մեզ սեղան - 7.  «Յաւուրս 

յայնմիկ եղիցի, ասէ, սեղան տեառն արձան կանգնեալ յերկրին եգիպտացւոց - 7. 

զիւղոյն սրբոյ ասեմ-7. Զոր դանդաղիմ ասել - 7. Եւ պատճառ ոչ ունիմ ասել, զանփո՞յթն 

առնելոյ զառաջնոյն այսպիսի խառնաբնդոր և եղծագործ սովորութեանց, եթէ - 8.  

«Տիրեսցէ, որպէս Սողոմոն ասէ, ծառայն իմաստուն` տէրանց անմտաց»: - 9. Զի սուրբ 

առաքեալն ասէ, թէ «Խորհուրդս այս մեծ է, զոր  և ասեմ ի Քրիստոս և յեկեղեցի »: - 10. 

յետ մահուանն Սաւուղայ ասէ պատմութիւնն, թէ «Քառասնամեայ էր Եփուստէ որդի 

Սաւուղայ - 11. Բայց գեր զասացեալսս վատթարագոյն ևս այս է մեղադրանաց 

փաստաւոր - 11.  «Զկաթնն ուտեն, ասէ, և զասրն  զգենուն - 11. արդ ես խնդրեցից, ասէ, 

զխաշինս իմ ի ձեռաց հովուացն  Իսրայեղի»: - 12. Այլ զոր ասեմս, այս  նախնական 

սովորութիւն  ի վաղնջուց հետէ նախահաւեալ, և մինչև առ մեզ հասեալ ... օրհնէին 

զջուրն - 12. զքսան և զութերորդն  նուագելով ... սաղմոս, կցուրդ ասելով «Ձայն տեառն 

ի վերայ ջուրց» ... օրհնէին զջուրն - 12.  Եւ զի սահմանաւ դուն ինչ ի վերայ սորա 

ասացից, սա է  նախագոյակ լուսոյն ծնօղ - 14. առանց որոյ ոչ անուն և ոչ փառք առ սա  

ասասցին.զառ ի յերկնից ասեմ իջեալ կենսատուն կերակուր - 14.  «Ծագեսցեն իբրև 

լուսաւորք յերկնի» տէրն ասէ. և «Այսօր  ընդ իս ես ի  դրախտին» ցաւազակն ասէր: - 

14.  «Ճանապարհ զարքունի գնասցես, ասէ,  մի’ խոտորեսցիս, մի’ յաջ և մի’ յահեակ»: - 

14. Եւ զի մի զարթնութիւնն ընդ կենցաղականաց իրիք թուիցի շարախառնել ասացեալ 



128 
 

զբօսանաց, յարէ առ նոյն ասելով. «Արթուն կացէք, և աղօթս արարէք»: - 16. Զայս և 

տէրն զմեզ յաւետարանի անդ զգուշացուցանելով ասէր - 16. ոչ ասի յաղօթելն` թէ եդ 

ծունր - 17. «Արժանի լինիցիք, ասէ,  զերծանել ի նեղութեանց անտի` որ գալոցն է - 17. 

զայս գտանեմք յասացելոց աստի  յայտնել միտս: - 17. կատարել զասացեալսս, ըստ 

նորին իսկ տեառն հրամանի. «Եղիցին, ասէ, գօտիք ձեր պընդեալ ընդ մէջ - 17. 

«Ննջեցէ’ք  այսուհետև, ասէ, և հանգերուք». զոր և յետ այնորիկ ասէր. «Օ~ն արի’ք  

գնասցուք աստի» - 17. Յառաջագոյն ասել, «Մեղաք անօրինեցաք». և  ապա ասել 

«Օրհնեցէք ամենայն գործք տեառն զտէր»: - 19. նուագեմք զօրհնութիւն, հանդերձ 

խոստովանութեամբ և գոհաբանութեամբ ասելով: «Օրհնեալ ես տէր աստուած հարցն 

մերոց»: - 19. հանրականացդ համարձակի հրաման տալով երկնայնոց և երկրայնոց 

արարածոց  ի փառաբանութիւն կանխել արարչին, ասելով, «Օրհնեցէք ամենայն 

գործք տեառն զտէր»: - 19. մեծագոչ հնչմամբ աղաղակեմք ի յընդհանուր ամենայն  

արարածոցս  տեսակս, ասելով. «Օրհնեցէ’ք ամենայն գործք տեառն  զտէր»: - 19. 

երգակցէ, ասելով. «Փառք ի բարձունս աստուծոյ - 19. Արդ են  թանց սորա առաւօտին  

ասացեալ սաղմոսքն թուով վեց - 20. Նախկին`  մատուցեալ ասէ ցաստուած. 

«Խոնարհեցո տէր զունկն քո և լուր ինձ ... Հայեաց տէր, ասէ, յաղքատութիւն և ի 

տնանկութիւն բնութեանս - 21. «Աստուած, ասէ,  անօրէնք յարեան ի վերայ իմ - 21. 

«Խորհեցան խափանել, ասէ, զգնացս իմ - 21. «Ուղղեսցին, ասէ, աղօթք իմ որպէս 

խունկ առաջի քո - 21. «Հանցես, ասէ, ի բանտէ զանձն իմ ... և հանելն ի սմանէ` առ 

հանդերձեալ աշխարհին կեանս զելանելն ասէ - 22. առաւօտին և երեկորին աղօթք 

ասացեալ եղեն: - 23. որպէս ասացաքն` յայլում աւուր  հրաման տացէ զգուշութեամբ  և 

արժանաւոր կարգօք պսակիլ և հաղորդիլ օրինացն: - 25. Արժան է շաբաթն օր 

երեկունն մարտիրոսաց պաշտել, և ծունր չկրկնել, և զճրագացն օրհնութիւն ասել` Լոյս 

զուարթ սուրբ: - 27. Արժան է ... նախ զառաջաբանիցն ասել զչորեսին սաղմոսսն 

միաբանութեամբ ի թիւ` խոնարհ ձայնիւ - 28. Ես ասացի տէր ողորմեա ինձ: - 29. զկնի 

մեսեդի և ուղղեսցին ասելոյ, քարոզել և աղօթս մատուցանել - 29. և վախճան ամենայն 

պաշտամանն` զհանգստեան սաղմոսսն ասել - 29. Զկնի Հարցինն` Մեծացուսցէ ասել - 

29. զսուրբ կոյսն` ի Մեծացուսցեն ասելոյ յիշեմք: - 29. Ապա զԱրևագալին սաղմոսսն 

ասել, ըստ դասուց վերաձայնութեամբ: - 29. Եւ այս յաղագս Մեծացուսցէ ասելոյ 

յառաւօտինսն յաւուր կիւրակէի: - 30. արժան է զկնի Փառք ի բարձանցն` յարութիւն 
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ասել. իսկ զՍուրբ  աստուածն ... ի վերջն անցուցանել, որպէս և յայլ աւուրսն ըստ 

ասացելում  պատճառին: - 30. զոր Եղիցի անուն տեառն  ասել սկսեալ են ի 

ժամանակացն Եզրի կաթողիկոսի: - 30. առ նա աղաղակիցեմք ասելով` թէ «Արի, տէր,  

օգնեա մեզ և փրկեա զմեզ» - 30. դէպ եղև ասել աւետարանչին Յովհաննու յիւրումն 

կաթողիկէի, եթէ «Բազումք են ելեալ յաշխարհ նեռինք - 34. զի՞նչ ևս ասասցուք մեք - 

34. որք յետին յետնոց գտանին արդարև քարոզք և վկայք. զժամանակս ասեմ - 34. զոր 

առ ի յանդիմանութիւն հեթանոսական կռամոլութեանն է ասացեալ: - 35. Բայց 

ամպարշտագոյն գեր զասացեալսս`  այս էր հեթանոսականացն, ինքն անձին իւրում 

երկրպագու և  պաշտօնարար լեալ - 36. Որք ... երդնուն այլ ընդ այլոյ ասացեալք. 

Բարձրեալն գիտէ: Իսկ զարեգակն աղաչել կամեցեալ, ասեն. Արևիկ, Լուսիկ - 38. 

Դոյնպէս և զասացեալ զառաջնածին կնոջ զմանուկն ... յաղանդապետական կարգեալ 

պատուի մեծարեն ... երդուեալ, ասեն, ի միածինն որդի: - 38. սոյնպէս և ասացեալքս 

այսոքիք ... առ միմեանս անպատկառացոյցք են պղծութեանն - 38. զայսպիսեօքն 

անամօթին փոխել զամպարշտութեանն իւրեանց զմաղձ. անզգայեալ յայսոյն 

հայհոյութենէ, կռապաշտս ասելով: - 39. որպէս և Պաւղոս ասէ: Դարձեալ` նոցա 

ձեռագործն յախտէ իմեքէ սկիզբն ընկալեալ` դրօշեցան որպէս յառաջն ասացի - 40. զոր 

մարգարէն ասէ, թէ «Ամենայն կուռք հեթանոսաց, դևք են» - 40.  «Որ հաւատայ յիս, 

ասաց ինքն, զմահ մի տեսցէ - 40. Եսայիասն ասէ. «Տէր աստուած Իսրայելի, ի ծագաց 

երկրի արուեստս լուաք, յոյս բարեպաշտի - 40. և ասիցեն, խորհուրդ իմ ինձ և իմոցն»-

40. Իսկ զնոցանէ ասէ. «Նման  նոցա եղիցին արարօղք նոցին, և ոյք յուսացեալ  են ի 

նոսա» - 40. Յաղագս սպանութեան դիւին ասէ. «Զոհեցին զուստերս և զդստերս 

իւրեանց դիւաց ... Արբեցութեան դիւին աղագաւ ասէ. «Յարեաւ կաթեաց ի նոսա այս 

մոլորութեան գինի և արբեցութիւն»: - 41. Այս նոցա է` որք ընդ  քարին և ընդ փայտին 

շնային. որպէս մարգարէն ասէ, և զորոց Դաւիթն  ասէ, թէ «Կռուք հեթանոսաց արծաթ 

և ոսկի են»: - 42. Եւ զի՞նչ ասեմ զբան  և զձեռն, որ զի նոյն ինքն Հոգւոյն սրբոյ 

առհաւատչեայն  վստահացուցանէ  զմեզ ... զիւղոյն սրբոյ ասեմ զհեղումն - 43. «Եւղ 

զուարթ  առնէ, ասէ մարգարէն - 43. «Հրամայեա, ասէ, աստուած զօրութեան քում` 

զօրացուցանել զոր հաստատեցեր ի մեզ»: - 43. Եւ այս է, զոր ասէր տէրն` եթէ 

«Աշխարհս ոչ ընդունի զնա - 43.  «Ինև, ասէ, լի են երկինք և երկիր» - 44. «Նշանք 

անհաւատից և ոչ հաւատացելոց» ասէ Առաքեալ: - 44. Բայց մի ի վերայ վազեսցեն 
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պարզաբար ասացելոցս բանորսակացն դրժողութիւնք - 45. պատուեցին յատուկ 

զպարունակեալսն առ ի նոցանէ`  զպատարագն և զոսկին. ասելով, «Որ յերդնու 

յընկալեալսն` երդուեալ լինի յընդունօղս նոցին»: Զնոյն և մեզ ի դէպ է ասել, որ 

պատուէ զխաչն Քրիստոսի և զպատկեր նորին - 45. Առ որ ասելի է. «Որ անօրինելոցն 

է, անօրինէ: - 45. և իրերաց գոլ ասեն զմեզ ձայնակիցս և համախոհակս: - 46. որք ոչ 

միայն աստուծոյ զմեզ ասեմք, այլ և վասն  նորա գիր հանեմք - 48. Այլ և ասացից առ 

նոսա. «Մի’ կեցջիք, փոխանակ զի  սուտ խօսեցայք յանուն տեառն, ըստ մարգարէին 

ձայնի: - 48.  Այլ և ոչ  ի կուսէն, ասեն, մարմնանալ, այլ ի կուսին. զի մի արդեւք ի կուսէն 

ասելով` զմերս յիշեցուցեալ ի ներքս ածիցեն բնութիւն: Իսկ  ի կուսին ասացեալ` ինքն 

ապա, ասեն, Բանն աստուած մարմնացեալ լինի  յարգանդի կուսին: - 49. «Որ ի քէն 

ծնանելոցդ է, ասէ,  և ոչ թէ որ ի քեզ - 49. Քանզի զամենայնսն ի Քրիստոս ըստ 

մարմնոյն կիրս` ոչ առնուն յանձն ասել ըստ մարմնոյ և կամ մարմնով. զի մի երկուց, 

ասեն, ակնարկութիւն տայցեմք բնութեանց ի մին Քրիստոս. այլ ինքն իսկ Բանն 

աստուած` որ ընդ երկոսին անցանէր, ասեն, ընդ մարդկայինսն և աստուածայինսն: - 

49. «Գտանիցէք, ասէ, մանուկ պատեալ ի խանձարուրս - 49. «Քրիստոսի չարչարելն 

մարմնով» ասէ - 49. Ըստ նմին և դուք երկուցեալք յերկուցն ասել բնութեանց ի 

Պանդորոսին փախուցեալ անկանիք  յիմարութիւն, որ զԲանն ի մարմին և յոսկերս 

յեղեալ ասէր: - 50. Ըստ նմին օրինակի` զմին ասել բնութիւն, եթէ որպէս պարտն է 

ասել` ըստ ճշմարտութեանն կարգի ոչ ասիցէք - 50. և ոչ աստուածն Բան ի Մարիամայ 

առեալ սկիզբն, որպէս Փոտինոսի թուեցաւ ասել - 50. Ապա ուրեմն ոչ է ըստ բնութեան 

նոյնութեան` մի բնութիւն. զի թէ և ասեմք` մի բնութիւն բանին մարմնացելոյ - 50. 

որպէս սուրբն Գրիգոր ասէ. «Թէպէտ և վասն մեր էջ յանարգութիւն, այլ կայ յիւրում 

բնութեանն. որպէս և  ինքն իսկ ասաց. Ես նոյն եմ` և ոչ փոփոխիմ» - 50. Եւ զայս` ինքն  

Փրկիչն յայտնեաց ասելով. «Ես եկի` զի զկեանս ունիցիք - 50. Եւ այսպէս ի գոլոյն ոչ ի 

բաց կալով, մարդկայինն և աստուածայինն այնուհետև ասին ի միաւորութենէն - 51. 

այս է Բանն աստուած մարդ լինելով և ասելով` մնաց և այնպէս աստուած - 51. Որպէս 

երանելին Եփրեմ  ասէ. «Ոչ փոփոխելով մարմինն յանմարմնութիւն, այլ ունի զինքեան 

զմարմինն` որպէս ծնաւ ի կուսէն - 51. Արդ` յայտ է թէ անհասանելի միաւուրութիւնն, և 

ոչ բնութեանցն այլայլութիւն առաջնորդեն մեզ զմին  ասել բնութիւն մարմնացեալ 

Բանին:-51. Զսոյն և մեծահանճար Կիւրեղ աւանդէ Ալեքսանդրի հայրապետ, ասելով. 
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«Ոչ ի մարմնոյ բնութիւն փոխաբուսեալ Բանին, այլ և ոչ մարմնոյն ի նորայն - 51. Արդ ի 

յատկութեան ըստ բնութեանն ասել, զանշարժն մնալ ասէ յերկաքանչիւրսն`  որոց 

էինն: - 51. Ապա ուրեմն մի բնութիւն և մի դէմ Քրիստոսի, եթէ պարտ է 

համառոտագոյնս ասել - 52. մի դէմ, և մի բնութիւն ասի և  հանդերձ մարմնովն: - 51.  և 

այսպէս ասի մի կատարեալ` զմի ունելով կենդանութիւն և զդէմ: - 51. Մի զմինն 

ասելով` զբնութեանցն խցանել կամակորեսցուք զաղբեւրս, և մի յասելոյ անտի 

զերկախումբն` պատառել կամելով զմիաւորութեանն պատմուճան - 52. Որպէս 

հրաշալին ասէ Յովհան Կոստանդինուպոլսի. «Միութիւն խոստովանիմ, և ոչ 

քայքայումն ինչ - 52. Որպէս սուրբն Գրիգոր ասէ. «Միացաւ ի մարմնի բնութեամբ - 52. 

և ոչ յաղագս երկաքանչիւրոցն կատարելութեան զմին հրաժարեմ ասել 

կատարելութիւն - 52. «Որ ասէ զմարմինն առնելի առ անեղն աստուած 

միաւորութեամբ աստուածային և երկրպագեալ - 52. Զսոյն և երանելին Յուղիոս ասէ - 

52. Արդ մի լեալ, որպէս յառաջն ասացի, ըստ  միաւորութեանն գոլ ասէ զերևելին - 52. 

այլ է, որպէս բազում անգամ ասացի - 52. Ահաւասիկ ըստ անճառելի և 

անպարիմանալի խառնմանն և միաւորութեանն համարձակիմք ասել մի բնութիւն 

Քրիստոսի - 52.  Բայց սակայն  և զայս լսեմք ի ձէնջ ասացեալ. ի բնութիւն  

զաստուածայինն իսկ ասեմ ... զի ոչ ասի յարարածականացս ոք բնութիւն,  քանզի 

արարչականն ասի միայն բնութիւն. զմարմինն` մարմին Քրիստոսի ասեմ, և ոչ 

բնութիւն Քրիստոսի»: Փախչի՞ս ի բնւթեանդ անուանէ, ընդ նմին և յերկուցդ ասելոյ. և 

ոչ գիտես թէ մարմին ասելով` յերկոսին ի ներքս ըմբռնիս յորոց փախչիսդ: Արդ զնոյնս, 

որովք  բարեպաշտելդ կարծես, հակառակ ընդդէմ քեզ եդից: Զմարմինն` մարմին 

բանին ասելով, և զԲանն ասացեալ մարմին ունել, զի՞նչ այլ ինչ  թուիցիս ասել, եթէ ոչ 

կրկին: - 52,53. Եւ դարձեալ` զԲանն ի Հօրէ ասելով,  զՀօրն տացես նմա զբնութիւն.  իսկ 

զմարմինն ի մարդկանէ ասելով` զո՞յր ունել ասես նմա բնութիւն, եթէ ոչ զմարդկան: 

Բայց կարծեմ թէ կամիք և ոչ մարմին Քրիստոսի ասել. զի թէ զմարմինն 

ճշմարտութեամբ` խոստովանէիք ունել Քրիստոսի, և զայն ի մարդկանէ և մարդկային, 

զնոյն  և բնութիւն մարդկային  ոչ արդեւք խղճէիք ասել: - 53. Քրիստոս առանց  

միաւորութեանն ոչ ասէի Քրիստոս Յիսուս, այլ աստուած Բան: Որպէս սուրբն 

Բասիղիոս ասէ. «Զի թէ ասիցէ զմարմինն բնութիւն Բանին, և զԲանն բնութիւն 

մարմնոյն, ամպարշտութեամբ լի է այսպէս ասացեալքն - 53. զմի և զնոյն Քրիստոս 
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յերկուս խոստովանեսցիս ասել բնութեանց - 53. Քանզի ասես, որ ի Հօրէ գոյացեալ 

անձնն էր, նոյն անձնաւորեալ ի սուրբ կուսէն - 53. Պանդորոսն  ասէ, եթէ յիւրումն 

մնալով` զերևութական  միայն զձևն զինքեամբ արկաւ - 53. Եւտիքեսն ... բարբառի` 

ասելով. «Խոստովանիմ զԲանն աստուած յարգանդի կուսին կերպացեալ` 

տպաւորեալ, ի պատկեր և ի ձև մարդոյ եղեալ - 53. դու ասես, ի Հօրէ անձնն Որդւոյ 

անձնաւորեցաւ ի կուսէն. և նա ասէ, ոչ ինչ խառնեաց ի կուսէն յանխառն 

աստուածութիւնն: - 54.  զիա՞րդ  իշխես ասել զաներևոյթ և զանմարմին անձնն Որդւոյ 

մարմնաձևապէս անձնանալ յարգանդի կուսին - 54. «Որքան ինքն, ասէ, հրամայեաց` 

զբնութեանն կատարելով յինքն ընկալաւ - 54. Եթէ այդպէս ասեմք` ասեն, երկուս 

լինիմք ասացեալ դէմս, և երկուս բնութիւն - 54. Եթէ յերկուց ըստ բնութեան ոչ կամիս  

ասել զմինն, կարի յոյժ չարաչար ըստ բնութեան զմին գտանիս ասացեալ բնութիւն: - 

54. սուրբն Բասիլիոս ասէ. «Երկուց գոյացութեանց կատարեցելոց միաւորութիւն» - 55. 

և ասես. որ ի Հօրէ բնութիւնն է` նոյն բնաւորեալ է ի սուրբ կուսէն: - 55. Զմտա’ւ ած, 

յորքանեաց չարաչար հայհոյութեանց պտոյտս ընկղմիս` զայդ այդպէս ասելովդ: Սուրբ 

հարքն ի Նիկիա ժողովեալքն ասացին` զնոյն բնութիւն Հօր վասն  մերոյ փրկութեան 

ծնաւ մարդացեալ ի Մարիամայ - 55. նովին մարմնով  համբարձեալ յերկինս. և նովին 

մարմնով գալոց է ասացին: Իսկ դու ասես. որ ի Հօրէ բնութիւնն` բնաւորեցաւ  

յարգանդի կուսին. և յաղագս  այնր ասի մի բնութիւն: - 55. Դարձեալ` զմի բնութիւնդ 

ապաքէն ընդդէմ երկուս բնութիւնս  ասացողացն ասես գոլ. և որ երկուսն ասէ 

բնութիւնս, զաստուածայինն ասէ և զմարդկայինն. դու զո՞վ ոք ի նոցանէ  ասես` զմիդ 

ասելով, կամ ըստ որու՞մ յեղանակի: - 55. «Զգոյութիւն մարմնոյն` միաւորութեամբ 

բանին ծանեայ, ասաց ոմն ի սրբոցն. և այսպէս ասի մի դէմ, և մի բնութիւն, բանին 

մարմնացելոյ: Ոչ ըստ  ինքեան ասի մի բնութիւն և անձնաւորութիւն - 55. Որպէս 

սուրբն Բասիլիոս ասէ. «Ծնեալն է ի Մարիամայ էութիւնն ի նորա բնութենէն` ոչ էր 

աստուած բնաբար - 56. մեծն Աթանաս ասէ. «Վասն զի բնութիւն մարդկութեանս էր` որ  

ծնանելոցն էր, վասն այնորիկ և չարչարեալ զնա նշանակէ»: ... Բայց  դու թէ ասիցես` 

մարդ եղեալ ճշմարտապէս ի  մարդկանէ զԲանն որ ի Հօրէ, ընդէ՞ր զանգիտես 

զմարդկայինն ի Քրիստոս դաւանել բնութիւն - 56. Երկնչիս յերկուց ասել բնութեանց. 

երկիւղ մեծ  գոյ, եթէ ոչ արժանապէս և զմին ասել Քրիստոսի բնութիւն: Իսկ եթէ  ... 

զերկոսին լսես, ոչ ինչ է արգել  զմին ասելով` յիշել և զառ ի  յերկուցն - 56. Առ այնոսիկ` 
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որք ըստ Եւտիքեայ, և կամ Յուղիանեայ չարապէս զմին իմացեալ ասէին, երկակի 

ասացուածով զբանիցն իւրեան յօրինէին զառաջարկութիւն - 56. յարմատոյ անտի ասի 

ծաղիկն:-56. և առ փրկչական մարմինն վերաթևեալ համբարձիս. դաւանելով զնա 

տեսակին անուամբ` մարդ Յիսուս Քրիստոս ասելով: - 57. և հաւանեցուսցեն զքեզ 

համագոյ և համաբուն ասել զտէրունական մարմինն մարդկային  բնութեանս - 57. Իսկ 

մին ըստ բնութեան զնա ասացեալ` որպէս և ասէքդ  իսկ, բացարձակ անուամբն ևեթ 

նշանակեալ լինի, զիա՞րդ կարասցես մարդ  զնա եղեալ ասել - 57. սուրբ հարքն երկուց 

բնութեանց Քրիստոսի  աստուածայնոյն և մարդկայնոյն լիեալք. Բնութիւնք երկուց 

ասելով, վասն զի աստուած և մարդ - 57. Ոչ եթէ զյերկուցն ասելով` հրաժարէին ասել 

զմին - 57. իսկ մարմնոյ նորին գոյացութիւնն ի կուսէ, և արարածական. ասելով` ոչ 

զուգապատիւս ասեմ զաւետարանչացն ձայնս, և ոչ ի նոցունց արժանաւորութենէ 

ասացեալս - 57. որ այժմ անչարչարելի ասաց աստուածութեամբն - 58. Ոչ յորժամ ըստ 

միաւորութեանն ասէ, ուրանայ զհասարակականն, և ոչ դարձեալ ըստ  

հասարակականացն ինչ ասացեալ բան` զմիութիւնն յերկուս բաժանէ միութիւնս - 58. 

այլ միայն յորոց էինն` ազդեալ նշանակէին, ասելով սրբոյն Բարսղի. Վաստակեաց 

յուղևորութեանն` մարմնոյն և ջղացն  յուղեգնացութենէն յաւէտ ձգեցելոց - 58. Եւ որ 

այժմս ըստ մարմնոյն բնութեան զայս այսպէս մակաձայնէ, այլուր ըստ 

միաւորութեանն առ Բանն աստուած զայսոսիկ վերաբերէ, ասելով: Ես զթաղումն 

մարմնոյն և զգեստ  նորա ասեմ Բանին - 58. Սոյնպէս զձայնս զանձնականս, և 

զչարչարանս զանձնականս ... աստուծոյ Բանին ասեմ - 59. համարձակէին և 

զբնութեանցն արժանաւոր բարբառել բանս... ասելով Քաղցեաւ ըստ մարմնոյն, 

ծարաւեցաւ վաստակեաց ննջեաց - 59. որ ընդ ձեռն մին ասելոյն Քրիստոսի բնութիւն, 

ուրանային զանսուտ նորա մարդեղութեանն խորհուրդ: - 59. որ յերկնից և 

անստացական ասէր զմարմինն Քրիստոսի, և մի բնութիւն. զՎաղենտիանոս և զՄանի, 

որ կարծեաւք ասացին զերևումն Քրիստոսի, և մի բնութիւն. զԱպողինար և 

զՍոփրոնիոս և զՅուղիանէ, որ կիսաբաժ և ոչ կատարեալ զմերս ասացին բնութիւն 

առեալ Բանին ի կուսէն, և մի բնութիւն. զԵւնոմիոս և զԱրիոս, ու զաներևելի արարած 

ընդ երևելի արարածոյ շարակարգեալ ասաց զԲանն ընդ մարմնոյն, և մի բնութիւն: - 

59. Ոչ հեռի ի սոցանէ և զքոյդ կարծեմ ասել, մի բնութիւն. որ առ վտանգի 

խոշտանգանաց` մարմնանալ ասես ամենայն Բանի - 60. յայնժամ պատուեալ երևի 
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իրեն, յորժամ առ հոմատեսակն իւր ասասցի. զի թէ այնմիկ ոչ ասասցի` յորում առեալն 

եղև - 60. ի նորին վերայ էութեանն ոչ հասցէ փառացն մեծութիւն, ոչ ասի փառաւորեալ 

... քանզի այլ առ այլ ասի փառքն և փառաւորելն - 60.  «Գոնէ  վասն գործոցն, ասէ, 

հաւատացէք»: - 60. Աբրահամ հայր մեր ո՞չ ապաքէն ի գործոց արդարացաւ», ասաց 

մեծն Յակոբոս - 61. Ծանի’ր, զո’ ոք ի նոցանէ ըստ բնութեան է ասացեալ - 61. 

«Կորուսանես, ասէ,  մարգարէն  զստութեան խօսողսն» - 61.  զմարդկայինն  ի բաց  

կրճատեալ եհան ի մարմնոյն  Քրիստոսի զբանական հոգին, ասելով. Աստուածային 

էր հոգիացեալ հոգևորութեամբ: - 62. յորժամ ասէր, թէ «Ես և հայր իմ մի եմք», ոչ  ըստ 

դիմաց և անձնաւորութեան զմին ասէր գոլ - 62. մեղադիր եղեալ առաջնոցն 

աստուածխօսութեան` գրեցեր և ասացեր, թէ Զի՞նչ պարտ է զճրտարսն Յունց 

համարել, որք ասեն զԵրրորդութիւն դիմօք և անձնաւորութեամբ բաժանեալս - 62. զոր 

մեծն Գրիգոր ասէր  Նազիազու - 62. Նոյնպէս և այլով իւիք բանիւ այլ ոք վրիպեալ 

մոլորեցաւ,  յասել անդ Փրկչին. «Ոչ ոք ել յերկինս, եթէ ոչ որ էջն յերկնիցմ որդին 

մարդոյ` որ էն յերկինս» - 62. ասիւր այս այսպէս: - 62. որ ըստ բնութեանն է ասացեալ - 

62. Զի յորժամ ասէր Փրկիչն ցՓիղիպպոս, որ ետես զիս`  ետես զհայր իմ» - 62. և զայս ի 

քեզ հայելով ասացեր - 63. զառ ի նոցանէ իմաստաբար ասացեալսն ի՞բր ոչ 

ընդունիցիս: Բայց իցեն ո՞վ արդեւ ճարտարքն այն Յունաց, հարցանեմ ցքեզ` թէ 

ճշմարիտն ասասցես - 63. Ասացեր, թէ դիմօք և անձնաւորութեամբ բաժանեն, և 

աստուածութեամբն միաւորեն: Այս ի սրբանց հարանցն ասացեալ եղև - 63. Ընդ ձեռն 

որոյ ի բաց բառնալով զպատճառն` որով իւիք միմեանց են և ասին, ընդ նմին բարձեալ 

լինի և իւրաքանչիւր ուրու նոցա գոյութիւնն - 63. որ իմաստասիրեսդ և ասես, թէ որ ի 

Հօրէ անձնն էր` նոյն անձնաւորեցաւ ի սուրբ կուսին: - 64. Իսկ մինչ անձն ասես, ընդէ՞ր 

հրաժարես զնա դէմ ասել - 64. Արդ զիա՞րդ դու մոլրեցար` կամ ոչ իսկ ասել դէմ և 

առանձնաւորութիւն երեքանձնական զօրութեանն, և կամ թէ ասել` չարաչար ասել ընդ 

Լիբեացւոյն ելանել սուր. փոխանակ երից դիմաց և  առանձնաւորութեան` մի ասել դէմ 

և առանձնաւորութիւն: - 64. զումեմնէ ասի, թէ անձն և եթէ դէմ - 64. և ոչ ասացեր` թէ 

արդ հանգեայց. զի  զայն առ ուժի գործէիր: Որ յոյժ պինդդ ունիս զմիդ ասել բնութիւն. և 

ասելոյդ քո խորհուրդ ի վաղենտինեայցն և ի մանիքեցւոցն հայի աղճատանս: Իսկ զառ 

ի յերկուց բնութեանցն ասել` ոչ միայն թէ լսել ոչ  կարասցես - 65. մի’ գուցէ զփրկչական 

մարմինն ի մարդկայնոյս ասել  հարկեսցիս բնութենէ, ի հանուր իսկ էակացս ի բաց 
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բարձեալ տարար զանուն բնութեան ասելով. ոչ ասի այլ բնութիւն, բայց արարչականն 

և եթ - 65. «Լցցի, ասէ, երկիր գիտութեամբ տեառն իբրև զջուրս բազումս - 65. Այս է քո 

պանծալի աստուածաբանութիւնդ, մանաւանդ թէ  յիմարութեանդ ցոյցք, զնիւթս զայս 

յաւէժակից ասել արարչական զօրութեանն - 65. զամպարշտութեանդ ոչ գիտացեր 

զյագուրդ. որպէս ասէ  մարգարէն: - 66. և ասես` Որոմնացան մշակացն է զայդ 

սերմանեալ: Որ ոչ միայն է անհաւանական` զոր ասեսդ, այլ և անհաւաստի: - 66. 

զերկոսին  զնոսա ասեմ սուրբս` զՍահակ և զՄաշդոց - 66. Դու՞ք ուրեմն հովիւն քաջ ի 

Քրիստոսէ զինքն ասացեալն - 66. Եւ ասէք. աստուածսիրութեան միանգամայն և 

ուսումնասիրութեան ըմբռնեալ ցանկութեամբ - 66. Զի՞նչ ասէք  - 66. Այսպէս սնոտիք 

զսնոտեօք պատէք, որպէս ասէրն Յովբ - 67. և ղուղիս այնուհետև ի շատխօսութեանս 

հոսանս ասելով ... զքաղցն  իմանամ - 67. հարկ էր և մարմին ասել գոլ զպարզն և 

զանմարմին  զօրութիւնն: - 67. Քանզի ասէր գոյացուցիչն մերում նախահօրն 

«Յամենայն ծառոց  ... ուտելով կերիցես»: - 67. «Էարկ, ասէ, աստուած թմբրութիւն ի 

վերայ Ադամայ` և ննջեաց»: - 68. Եւ զոր ասէն,  «Ադամայ ոչ գտաւ բօգնական նմա» - 68. 

Այլ և զյառաջգիտութեանն ոչ ըստ բնութեան ի նմա ասեմ գոլ նախատեսութիւն - 68. 

Եսայեաւ ասէ.  «Չիք այլ ոք բաց յինէն, որ գիտիցէ զվերջինսն - 68. որպէս և քեզ  

թուեցաւ ասել.մի «Ծաղր ձեր, ասէ, ի սուգ դարձցի - 69. «Պաւղոս ասէ. և եթէ «Տեսանեմ 

այլ օրէնս զինեալ հակառակ օրինաց մտացն - 69.  «Եթէ ուտիցէք, ասէ, եթէ ըմպիցէք, 

զամենայն ի փառս աստուծոյ արասջիք»: Արդ յայտ է յասացելոց անտի` և վասն 

նախաստեղծին ասել, թէ ցորքան զպատուիրանապահութեամբնն թևակոխէր ... ի բաց 

յինքենէ հալածէր զմահն և զապականութիւն - 69. Որպէս սուրբն Գրիգոր, ասէ, 

Նիւսացի. քանզի անսուաղ ասէ զքառասուն օր մնացեալ` յետոյ քաղեցաւ - 70.  զմերն 

կրէր կիրս. և ոչ ըստ աստուածութեանն, որպէս քեզ թուի ասել: - 70. նոյնպէս և զկիրսն 

մարդկայինս ըստ մեզ և զմերն ասեմ կրեալ Քրիստոսի ... Որպէս և մեծն Գրիգոր ասէ 

Նազիազու - 71.  Կրկինն ասել զաստուած Բանն, և զնորայն յայտնեաց մարմին - 71. և 

օրինօք մարմնոյն ասելն` ըստ մարդկութեանս, և ոչ ըստ  աստուածութեան նշանակէ 

կրել զկիրսն: - 71. զնոյն ինքն ընքեան զմարդկային  կազմածս մեղս ասացեր գոլ: - 71.  

աստուածային զօրութիւնն կարօղ է  և ի նմանութեան  զճշմարտութիւնն պահել, 

որպէս ասաց ոմն ի սրբոցն մերն Գրիգորիոս, սակայն առ վերջնովս զառաջինսն 

յիշեցեալ զերևմունս և զկիրս` նմանուրիւն և օրինակ զնոսա ասելի է - 71. Զորմէ 
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առաւելաշնորհն Սևերիանոս ասէր գաբաղացւոց եպիսկոպոսն ի տնօրէնութեան 

Փրկչին բանի. Անչարչարելին, ասէ, չարչարի չարչարելեաւն - 71. Որպէս հրաշալին 

ասէ,  Յոհան  Կոստանդինուպոլսի: Եւ զիա՞րդ այգուցն քաղցնոյր. յորժամ կամէր և թոյլ 

տայր, ասէ, մարմնոյն, յայնժամ զգայր իւրոցկարեացն: - 72. Զայս ասաց, և ի վերայ 

եբեր` ասելով. Զկարիս մարմնոյ և ոգւոյ` որ արտաքոյ քան զմեղսն իցեն, կալաւ  

յանձին կենարարն - 72.  «Տրտում է ասէ շունչ իմ մինչև ի մահ» - 72. Եւ դարձեալ ասէ: 

Զի յառաջագոյն կարկեսցէ զբերանս հերձուածողացն  - 72. Եթէ այդպէս է ասեն, ապա 

փոփոխելի էր Քրիստոս - 72. Զի՞նչ ասես և զմեռանելն վասն մեր Քրիստոս - 73. Որպէս 

սուրբն Բասիլիոս ասէ յառ գոհութեանն ճառի` ասելով. «Արդ որպէս ընկալաւ 

զքաղցնուլն տէր` հաստատուն կերակուրն շնչեցեալ ի նմանէ - 73. և այսր աղագաւ 

զմերն ասի ընդունել կիրս: - 73. քանզի ես զբնականացն  ասեմ բուռն հարկանել 

զՔրիստոս - 73. Եւ միանգամայն ասել, թէ զամենայնսն իւր ընտանեցոյց զմերսն 

բնականս, որովք իւրումն զմեզ  ընտանեցուցանէր բնականաց: Եւ զայս 

լուսաւորագոյնս մեծն Աթանաս ասէ Աղեքսանդրի - 74.  Զայս  այսպէս ասելով 

աստուածազանն հօր յայտ արար, թէ - 74. Զայս և մեծն Գրիգոր Նազիազու 

ընդարձակագոյն բանիւ բարբառեալ ասէ. «Կերպարանէ զօտարին բովանդակ 

յինքեան զիմ - 75. որովք և ոչ ամենեքումբք այսոքիւք զփրկչականն պարտ և արժան է 

ասել զկիրընդունակութիւնս: - 75. Քանզի ոմանք ի նոցանէ բնականք ասին` ըստ 

բնութեան ի մեզ տրամադրեալք - 75. ապականութիւն հետևանք ասին մահուն - 75. 

ներլինելութեանն է ներհական, որպէս յառաջն ասացի որ ապականէ  զիրն - 76. 

զվերջինս` հետևանս ասացաք լինել մահուն զապականութիւն - 77. Զի թէպէտ և ասաց 

ստեղծիչն  հողածնիցելոյն, «Հող էիր և ի հող դարձցիս», ոչ հրաման տալով, այլ առ որ 

ինչ երթալոցն էր զկնի մահուն, մակաձայնելով զայն ասէր: - 77.  քար ինչ ի բարձուստ 

ուստեք հոլովեալ ... ասասցէ, երթալ ունիս` մինչև ուրանօր արժանն իցէ երթալ: - 77. 

Արդ են ծայրքն պարզաբար ասացեալ չար ... Քանզի որ ասի մահն, նոյն և քուն ասի - 

77. «Կցորդ լինելով չարչարանացն` եղեն  և փառացն նորա հաղորդք». որպէս ասէ 

առաքեալն: - 78.  Իսկ խաղաղութեան պտուղ  զնոյն ինքն ասեմ - 76. Եւ այս է` որպէս 

ինձ թուի ասելն Որդւոյ առ Հայր: - 78. Իսկ զի՞նչ այդ` զոր ասեսդ, «Փառաւորեա’  զՈրդի 

քո  առ ի քէն փառօքդ» - 78. Եսայիաս զսոյն յառաջաձայնեալ վասն  իմ ասէր զսոցանէ: 

- 79. և միանգամայն ասել` թէ և աստուածութիւնն մարմնոյդ աղագաւ հեռացաւ ի քէն: - 
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79. և միանգամայն ասել. թէ լինելովս իմ որդի մարդոյ` արժանաւորեսցին լինել որդիք 

մարդկան որդիք աստուծոյ: - 79. «Հողմ ուր կամի, ասէ, շնչէ - 81.  և զպատճառն  յայտնէ 

յասելն. «Վասն զի դու ատեցեր զխրատ իմ, մերժեցեր և - 82. Զի թէ արտաքնոցն  

ասացեալն ի խորհուրդ եկեղեցւոյ վերաբերին, ի  Պաւղոսի յասելն, եթէ «Արի որ 

ննջեսդ և կանգնեաց ի մեռելոց - 82. համարձակութիւն հայցէ ի բանալ բերանոյ իւրոյ, 

յասելն «Տէր եթէ  զշրթունս իմ բանաս, բերան ին երգեսցէ զօրհնութիւնս քո»: - 82.  և 

«Բազումք ասէին զանձնէ իմմէ թէ - 82. պատմեաց զնեղչացն դաւաճանութիւնն, և 

ազգի ազգի ալեկոծութիւնն. յասելն` «Տէր, զի՞ բազում  եղեն նեղիչք իմ - 82. գոչէ 

քաջալերաբար և ասէ, «Օրհնեա’ անձն իմ զտէր - 83. ուստի ելաքն մախանօք չարին. 

յասելն, եթէ - 83. Մերձ յասացեալսն  վարկանիմ և զղևտացւոցն օրէնսն - 84. Աստանօր 

յանգումն բերի աղօթից մերոց և ամենայն տնօրէնութեանցն Քրիստոսի. զմահն ասեմ - 

84. զորոց երկուց աւուրցն զխորհուրդս հրամայէ ի կիր արկանել. զծննդեանն ասեմ և 

զյարութեանն - 86. Ընդ նմին թաղեալք մկրտութեամբն ի մահ ... նա և համարձակիմ 

իսկ ասել` եթէ - 86.  և ընդ անմարմնոց բնութեանցն պար առեալ, զերգս օրհնութեանն, 

յասելն, թէ ... Եւ  յետ այսորիկ ի ստորինս զբանն ածէ յասելն, եթէ-87. որ յարուցեալ է ի 

մեռելոց փչեաց յԱռաքեալսն, ասելով, «Առէ’ք զՀոգի սուրբ»-87. «Լոյս տուր, տէր,  աչաց 

իմոց, զի մի’ երբէք ննջեցից ի մահ ... «Մի’ ասասցէ թշնամին կենաց թէ յաղթեցի նմա - 

88. հիւանդութիւն նախահօրն պատմի ... ըստ պիտառութեանն Յովհաննու 

աւետարանագրի յասելն` թէ - 88. յորում ժամու ի խաչին աղաղակէր, զելի ելին ասելով 

միածին Որդին աստուծոյ -88. աղաղակեն առաւօտին յասելն. եթէ - 88. ըստ որում 

ժամու ի գերեզման ասի իջեալ տէրն արարածոց - 88. աղաղակեն գոհանալով յասելն, 

եթէ - 89. փառաւորել զմիածին Որդին աստուծոյ, սրովբէիցն երեքկին սրբասաց 

ձայնիւն, յասելն` թէ - 89. զառ ի նոցանէ  ասացեալն զաղօտաբար հնչումն առեալ 

մարդկան` շարակապեցին ընդ  աստուծոյ հզօրի և անմահի - 89. զառ ի նոցանէ 

ասացեալսն զաղօտաբար զհնչումն առեալ ճշմարտապէս նուագեսցուք ասելով. 

Աստուած յաւիտենական, ի վախճան ժամանակիս հաճեցար լինել ի նմանութիւն 

արարածոց - 90. զոր և անմարմին զուարթութիւնն ի գերեզմանին ի սփոփանս 

մխիթարութեան տրտմեցելոց կանանցն աւետաւորէ, ասելովն, եթէ ... Ուստի և 

Պաւղոս խրատեցաւ ասել, թէ - 90.  զաղաղակ բարձեալ ասէր, եթէ ... ըստ որում և մեծ 

մարգարէն յառաջագոյն տպաւորեաց յասելն, եթէ - 91. ընդ վերին զօրացն  
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դասակցեաց ի փառաբանութիւն զուարթնոցն, յասելն` եթէ - 91. թէպէտ և գիշերի ասի` 

ըստ տէրունական առակի: - 92. յերրորդ ժամու ասաց Մարկոս ի խաչ ելանել միածին 

Որդւոյն աստուծոյ - 94. տէրն արարածոց ի գերեզման իջեալ ասի - 95. «Աստուած, 

ասէ, անօրէնք յարեան ի վերայ իմ ի դրախտին - 95. Հայեա’ց ասէ յաղքատութիւն 

բնութեանս - 95. զոր կատարեաց յայսմ ժամու ի կենարար չարչարանս իւր. յասել 

երանելւոյն Մարկոսի, եթէ - 96. յայնմ ժամու, որպէս յառաջն ասացաք, գերեալ լինի 

նախաստեղծն ի բանսարկուէն - 96. Իսկ  Յովաննէս ժամ վեցերորդ ասէ - 97. վասն այս 

ամենայնի ասեմք յերրորդ ժամու գլորեալ զմարդն առաջին - 97. և ինքն Էնն աստուած 

մերով բնութեամբս ի խաչին աղաղակէր, զեղի եղին ասելով-99. զքահանայութեանցն 

ասեմ - 99. զոր և յաջորդն յայտ առնէ յասելն, եթէ - 100.  զփառաւորագունիս այսորիկ և 

զհրաշալոյս ասասցուք զխորհուրդս - 101.  զմեզ հրեշտակաց նմանեցուցանէ տէր 

յաւետարանին ասելովն, եթէ - 102.  ամէն ասեմ ձեզ` զի - 102. Զայս և տէրն 

յաւետարանին հրամայէ ասելովն, եթէ - 102. յաղօթելն ոչ ասաց թէ եդ ծունր - 102. 

հրամայէ, յասելն` եթէ - 103. ոչ գտանեմք այսպիսի ինչ ասացեալ - 103. Բայց ես ոչ  

փոքր ինչ վարկանիմ վկայութիւն առնուլ ասացելոցս ի մէնջ - 103.  զկնի Հարցինն 

Մեծացուսցէ ասեն: - 103.  Իսկ գիշեր ոչ եթէ զժամանակն ասէ, այլ - 104. զկնի Փառս ի 

բարձանցն` Եղիցի ասեն - 104. ամենայն յառաջագոյն  ասացեալքն յաղագս Քրիստոսի 

չարչարանացն և յարութեանն և մերոյ փրկութեանն - 104. աւետաւոր է զյայտնութիւն 

Որդւոյն աստուծոյ ի  կուսէն ասելովն. «Եթէ ահա կոյս յղասցի և ծնցի որդի - 105.  և 

լինի այս է ՞ր սակս: Վասն զի ոչ պատգամաւոր բարբառ, և ոչ հրեշտակք, այլ  ինքն 

տէր` ասելով եթէ «Ելի ի Հօրէ և եկի  յաշխարհս» - 106. 

ԱՍՊԱՐԷԶ  - գործիցէ քաջ հլութեան ասպարէզ – 3. 

ԱՍՏ - զնոյն կարգ և աստ յառաջ առնլով ... տանէին յանգել յեպիսկոպոսսն-22. անդ 

անմարմնաբար և միայն ձևացութեամբ ներգործութիւն. իսկ աստ մարմնով և հանդերձ 

ճշմարտութեամբ: Կերակրեցաւ առ Աբրահամու. ճաշակեաց և ընդ աշակերտսն. անդ 

յանմարմնութեան, և աստ ի մարմնաւորութեան - 60. Իսկ աստ ապա եդից ի բանիս 

մերոյ տեսութիւն - 90.  կամեցայ զբովանդակ զառ ի նոցանէն կանոնական սահմանեալ 

բան ... ի հայրապետանոցի  աստ արձանացուցանել – 115. 
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ԱՍՏԱՆՕՐ - Աստանօր Բաղաամայ ... մարդ եղեալ յերկրի երևեցաւ - 81. աստանօր և 

ինձ շնորհօքն աստուծոյ պարգևեցաւ համարձակութիւն բանիս: - 82. Աստանօր 

յանգումն բարի աղօթից մերոց և ամենայն տնօրէնութեանցն Քրիստոսի - 84. 

Աստանօր ի վերայ հասեալ չարին - 85. Իսկ  աստանօր մեզ վերստին դառնալի է ի 

կարգն առաջին - 96. Աստանօր որոշիմք ի Յունաց կարգէն - 89. Աստանօր 

վստահանալով  ի շնորհս Հոգւոյն սրբոյ, աղօթիւք ձերովք բուռն հարցուք զբանէն 

գիտութեան - 104. Աստանօր փարումն Հոգւոյն սրբոյ օրինակաւ խնկոցն ի Հօրէ 

բուրեալ – 105. 

ԱՍՏԱՐՏ - Իսկ որք անչափաբար  գիջական ախտին հոգ տարան`  զարական և 

զիգական անդամն նոյնաձևաբար պաշտեցին, մովաբացիքն և սիդոնացիքն զՔամովսն 

և զԱստարտսն: - 35. զնոյն ինքն զՔամովսայն և զԱստարտայն անկեալ զգարշելի 

կուռսն ողոքեն: - 38. 

ԱՍՏԷՆ - սաղմոսօղքն մաղթեն ընդ հովանեաւ բարձրելոյն լինել, և յերկինս 

հանգստեան արժանաւորել, և աստէն յորսողէն փրկել յորոգայթից զինու ճշմարիտ 

պաշտպանութեան – 113. 

ԱՍՏԻ - Զնոյնս և ես հանդերձ հառաչմամբ բարբառիմ ի դիպուածոց աստի վտանգեալ 

- 1. որպէս և այժմ ի սեղանոյ աստի օրինակաբար, վայելիցեմք: - 7.  սպասել և ակն 

ունել արժան է, զյաւիտենական զգենուլ կենդանութիւն, լուծեալք ի կապանաց աստի 

մահու: - 16. զայս գտանեմք յասացելոց աստի յայտնել ի միտս: - 17. «Օն արիք 

գնասցուք աստի» - 17. Իսկ չորքն ի նոցանէ` պարզաբար առ ի նուագերգութիւնսն 

առեալք. որպէս թէ ի քառից աստի գեղեցկաձայնեալ ի տեսանելեաց և ի լսելեաց – 20. 

զորս ի մէնջից աստի Հոգին սուրբ զարթոյց` լինել զկնի առաջնոյն լուսաւորիչք – 66. 

այսմիկ ոչ ոք յարարելոց աստի արժանացաւ հասանել գոյից – 68. յեկեղեցւոյ աստի 

մատուցանի խոստովանութիւն սրբոյ անուան նորա ի պտղոյ շրթանց – 113. 

ԱՍՏԻՃԱՆ, ԱՇՏԻՃԱՆ – նորին պատճառաւ յարարչութեան աստիճանի 

զգերազանցեալն հանեալ դնէր – 36. ի փապարաց ձորոց առաջնորդաց աստիճանօք ի 

վեր ելանել ի բարձրագոյն յիմաստն – 97. Այս երգք աշտիճանաց ընթերցեալ 

յեկեղեցւոջ` գրգէ զբոլոր լսօղն – 105. 
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ԱՍՏԻՃԱՆԱՒՈՐ – սկսանի այնուհետև աստիճանաւոր պատուովք 

զնախապատուեալին բարեպաշտել – 20. 

ԱՍՏԻՔ – Տէր պահեսցէ զմուտ քո ծննդեամբ յաշխարհ, և զել քո մահուամբ. յայսմհետէ 

մինչև յաւիտեան, յաստեացս մինչէ հանդերձեալ յաւիտեանն: - 113. 

ԱՍՏՂ - աստուածս անուանեցին զաստեղս, զլերինս – 35 

ԱՍՏՈՒԱԾ – Քանզի և վարժապետ վեհագոյն ունէի յաստուծոյ պարգևեալ ինձ - 2. 

պատրաստէր լինել բազմաց պիտոյից նիւթ, ծածկաբար զաստուծոյսն առ իս 

բարբառելով – 2. հաւանեալ իմ այսոքիւք` իբրու թէ ձայնիւ կոչողին զիս աստուծոյ – 2. 

Այսքանք և այսպիսիք յիսկզբանն առ իս աստուծոյ նախախնամութեանն մեծութիւն: -3. 

զորդեգրութեանն աստուծոյ ի մեզ կոչէ շնորհ: - 8. զայս ի նոսա և յաստուած թողլի է: 

Իսկ մեզ իբրև հայրասիրաց ոմանց որդւոց` զառ ի նոցանէ անտես մնացեալն, ձեռն 

տալով աստուծոյ, տեսանել արժանի է - 8. Զկնի որոց ապա և զորդեգրութեանն 

աստուծոյ անուն ժառանգել – 9. զինքն ի սպասաւորութեանն աստուծոյ արձակեալ ի 

բաց տանի ի լծոյ. զի որ զժողովրդեանն աստուծոյ ի վայր թողու զծառայութիւն, 

աստուծոյ ոչ ծառայէ: - 10. որք... հանապազափակ զդուրս խորանին աստուծոյ ընդդէմ 

եկելոց անդր ուխտաւորացն պահէին – 10. իսկ զխանտացօղն բարեվայելչականաց 

մերոց իրաց խնդացուցանելով զսատանայ ... յանշնորհակալուս բազմերախտութեանն 

աստուծոյ ներհորդեսցի – 11. զոր առ հովիւսն Իսրայէղի յաստուծոյ պատգամաւորեալ 

բարբառի – 11. եկեղեցի աստուծոյ հանապազօր յառաջատուութեամբ աճէ և 

հարստանայ. զի և չէր իսկ հնար միով մարդով ըստ միում գործոյ... զբովանդակն իւր 

կամս տնօրինել աստուծոյ ի մարդիկ: - 12. անընդհատաբար առ աստուած յերկինս ի 

վեր առաքել զփառաբանութիւն յերեկորեայ -17. «Օրհնեալ ես տէր աստուած հարցն 

մերոց»: Հարս` ըստ հաւատոյն որ առ աստուած` զվախճանեալսն անուանելով – 18. 

«Ողորմեա՛  ինձ աստուած ըստ մեծի ողորմութեան քում – 19. հրամայէր օրհնել 

զաստուած – 19. երգակցէ, ասելով. «Փառք ի բարձունս աստուծոյ» - 19. Նախկին` 

մատուցեալ ասէ ցաստուած – 21. «Աստուած, ասէ, անօրէնք յարեան ի վերայ իմ – 21. 

որք միանգամ հաղորդք եմք միմեանց առ աստուած խոստովանութեամբն և 

նախագահութեամբ - 23. չէ իսկ առաջիկայս մեզ ստեղծեալն եղծանել 
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հակաճառութեամբ տարօրէն սովորութիւն, այլ... զհիմնացեալ զանկարգութիւնն 

քակել և ի բաց  հանել  յեկեղեցւոյ աստուծոյ-23. այս յիւրաքանչիւր կամս թողեալ լիցի. 

միայն գոհանալով զաստուծոյ` առանց խղճի և հակառակութեան - 25. երկոքին 

ընդունելի են առաջի աստուծոյ - 25. ողորմուրեամբ և արտասուօք արժանաւորեսցին 

խառնել յեկեղեցի աստուծոյ: - 27. որ նորին լեզուոյ և ազգի են, միաբանութեամբ 

փառաւորել զաստուած - 28. «Գիշերեաց կանխէ հոգի իմ առաւօտել առ քեզ աստուած» 

- 30. ի միջոյ ամբարշտաց համարձակիմ բարեպաշտել առ քեզ աստուած: - 30. 

«Աստուած լուր աղօթից իմոց - 30. Քեզ յանձն առնեմք յանձինս մեր, աստուած 

ամենակալ - 31. որ ինչ մի անգամ ի տարերցդ յերկնէ և յերկրէ գեղեցիկ ինչ առ երեսս 

հանդիպաւ`  աստուածս անուանեցին - 35.  որք ի պաշտօն նոցին դարձան, և աստուած 

անուանեցին - 35. իբրև ախտաբոյժս և զցաւահալածս մեծարեալ զնոսա աստուածս 

անուանեցին - 36. աստուածս անուանեցին. զԿռոնոս ... զԱրէս - 37. զկուռս 

պատկերակերպս քանդակեալս աստուածս անուանեցին: - 37. որք զձի և զշուն 

ընտրեցին իւրեանց լինել աստուածս - 37. որոց առ աստուած մերձենալ կամիցին - 40. 

կարի յոյժ աննմանիք միմեանց են տաճարն աստուծոյ և  մեհեանք կռոցն - 40. և 

աստուած ի ներքս եկեալ դադարէ - 40. Զի ուրանօր աստուած յայտնեալ ամենայն իրօք 

և զհրեշտակացն իմանամք շուրջ կացեալ ի սպասաւորութեան բազմութիւն - 40.  

աստուած խաղաղութեան եղիցի ընդ ձեզ» -41.  Այսք և որ սոցին նման` սիրելիք մեզ 

լինել հրամայեալ յաստուծոյ - 41. «Հրամայեա, ասէ, աստուած զօրութեան քում-43. 

աստուած ի նոսա էր բնակեալ: -44. տեսանեմք վարեցեալ զաստուած`  

երկայնմտութեամբնն և վրէժխնդրութեամբ - 44. իբր թէ անհնար է աստուծոյ 

յամենայնսս լինել ի նմանէ գոյացելոցս տեսակս - 44. մի թէ յանշունչ քարանց կոփեալ 

պնակի՞տքն զայսոսիկ առնելով, եթէ ո՞չ ինքնին աստուած` որ ի նոսա միաւորեալն էր, 

ժամանակին զայն  պահանջեալ: - 45. կամք եղեն աստուծոյ յանշունչ նիւթս լինել - 45. 

պատուելի և պաշտելի մեզ այնոքիկ` յորս աստուած իցէ: -45. զի ամենայն ուրեք 

աստուած, ապա ամենայն գոյքս պաշտելիք - 45. Զի ամենայն տունկ, յաստուծոյ ոչ 

տնկեալ, խլեսցի»: - 54. աստուած զբարերարութեանն ի մեզ հեղու զխնամս: - 45. 

կաքաւելն և նուագել միայն տապանակին  աստուծոյ առաջի ի Դաւթէ լեալ: - 45. 

խնդրել զաստուած - 45. որք նմանապէս են աստուծոյ և մեր թշնամիք - 46. զնոսին 

սատակեսցուք, աւար առնլով և գերելով զհպարտացեալ նոցա խորհուրդս ի վերայ 
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գիտութեանն աստուծոյ - 46. Որպէս զի նովին և զաստուածն սիրոյ և խաղաղութեան ի 

մեզ  հաւանեցուցանել հնարէաք բնակել տալ: - 48. որք ոչ միայն աստուծոյ զմեզ 

ասեմք, այլ և վասն նորա  գիր հանեմք - 48. «Առաքեաց աստուած զորդին իւր ... 

«Առաքեցաւ աստուած յաստուծոյ և առ հոգի և մարմին ի կուսէ - 49.  այս զերկոսին ի 

միասին գրեթէ զրկեսցէ, զաստուած ի մարդն լինելոյ, և զմարդն յաստուածանալոյ - 52. 

«Որ ասէ զմարմինն  առնելի առ անեղն աստուած միաւորութեամբ աստուածային և 

երկրպագեալ, ևս զերկախումբն իբրև մի անառնելի աստուած, երանեալ եղիցի»: - 52. 

Եւ սակայն գոհութիւն աստուծոյ, որ ... այժմ յաստուածայնոյն բռնադատեալ 

յակնարկութենէ տեսչութեանն` ի վեր բղխեցեր: - 53. անհնար է անսուտն աստուծոյ 

ստութեամբ իւիք կեղծաւորել ի գործս իւր - 54. և ոչ գիտես գտանել զշաւիղս աստուծոյ 

զդիւրինս - 55. Բասիլիոս ասէ. «Ծնեալն ի Մարիամայ էութիւնն ի նորա  բնութենէն` ոչ 

էր աստուած բնաբար, այլ միաւորութեամբ  տնօրէնութեանն - 56. աստուած և մարդ - 

57. մարդ էր որ երևէր - 57. նշանակեսցես զնա մարդ միանգամայն և աստուած: - 57. Եւ 

համայն սա ... յայլում տեղւոջ մակաձայնէ Աստուած  չարչարեալ: - 58. ծանիցուք որ 

յոյժդ ես մարդատեաց` զլանալով զաստուծոյ մարդասիրութիւնն - 60.  

խոստովանեսցիս ընդ մեզ մանաւանդ թէ ընդ հանրական կաթողիկէ եկեղեցւոյ` զմի և  

զնոյն Քրիստոս` աստուած  միանգամայն և մարդ - 60. ի բաց բառնալով  զպատճառն... 

բարձեալ լինի իւրաքանչիւր ուրուք նոցա  գոյութիւնն. ընդ  որով ապա և ոչ Աստուած - 

63. որ ջանասդ մերժել ի մէնջ զօրէնս աստուծոյ մերոյ - 65. Որպէս վայել է աստուծոյ 

քաղցնուլ - 67.  «Էարկ, ասէ, աստուած թմբրութիւն ի վերայ Ադամայ - 68. որ ըստ 

աստուծոյ տրտմութիւնն է` անզղջականին հանդիպեսցի փրկութեան: - 69.  և նովին 

այսուիկ ուրախութեամբս` որ առ աստուած, սիրովն ընդարձակեալ հոգին,  յամենայն 

ժամ ուրախանալ հրամայի ի Պաւղոսէ:-69.  զամենայն ի փառս աստուծոյ արասջիք»: - 

69. Ոչ էր սոսկ մարդ, բայց և ոչ աստուած մերկ.  այլ մանաւանդ աստուած և մարդ 

միանգամայն - 73. Եթէ յատուկ մարդ, ոչ ևս ընդ կրելն ներգործեալ կրօղ. և եթէ միայն 

աստուած, ոչ ևս ներգործելովն կրել գիտակ: - 74. զի՞նչ պէտք էին աստուծոյ ծնանել ի  

կնոջէ - 74. որպիսի՞ պատուով յիսկզբանն յաստուծոյ ստեղծաւ բնութիւնս - 76. 

զպատուհասն ի վերայ ընկեց աստուած զմահն: - 77. Կոչես, ո’վ տէր, Հայր քեզ 

զաստուած - 78.  արժանաւորեսցին լինել որդիք մարդկան որդիք աստուծոյ: - 79. 

մեղաւորաց և անարժանից թողացուցանէ  աստուած փոքր ինչ մասն խորհրդոյ քննել  
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յեկեղեցւոջ - 81. թերևս և զիմս ոչ յիշեաց Քրիստոս աստուած զբազմութիւն յանցանացս 

- 81. աստանօր և ինձ շնորհօքն աստուծոյ պարգևեցաւ համարձակութիւն բանիս: - 82. 

«Բազումք ասէին զանձնէ իմմէ թէ չիք փրկութիւն սորա առ աստուած իւր»: - 82. 

խնդրեաց յաստուծոյ զսուրբ Հոգւոյն զշնորհսն յօգնականութիւն - 83. Ի հրաշակերտ 

փառազարդութեանցն աստուծոյ զամենայն գոլ բարեօք տեսանեմք-83. շնորհօքն 

աստուծոյ սկիզբն արասցուք յայտնութեան: - 85. Քանզի աստուածն յաւիտենական ... 

ուսուցին մեզ գիրք սուրբք յոչնչէ լեալ զամենայն: - 85.  կապեալ իբրև շղթայիւք ի խորս 

անգիտութեանն անգանէր, աստուած իւր յօրինելով զկործանիչն - 85. յաստուծոյ և  ի 

դրախտէն արտաքս անգանէր: - 85. Ընդ նմին թաղեալք մկրտութեամբն ի  մահ, և ընդ 

նմին յարուցեալք ի թաղմանէ մեղացն` աստուծոյ  ազդեցութեամբն - 86. և Աստուած 

քաւեայն զխոնարհութեան պաղատանս` հանապազօր  երրեակ միութեանն 

մատուցանել արժան է ամենայն քրիստոնէից: - 86. զոր և առ նմին առեալ քահանային 

զաղօթս  ժողովրդեանն մատուցանէր առ աստուած - 89. զգոհացողական քարոզն 

ծաւալեցուցանէ, յաղաչելն  զամենակալն աստուած - 89.  զառ ի նոցանէ ասացեալն 

զաղօտաբար հնչումն առեալ մարդկան` շարակապեցին ընդ աստուծոյ հզօրի և 

անմահի—90. պաշտամունք մեր ` սովաւ իբրև զանուշահոտ   խնկոց բուրմունս  

յընդունելութիւն  աստուծոյ մատուցանէին - 90. Աստուած յաւիտենական, ի վախճան 

ժամանակիս հաճեցար լինել ի նմանութիւն արարածոց - 90. գառն մի  երեկորին, գառն 

մի առաւօտին հանապազորդ առաջի աստուծոյ ողջակիզեալ մշտնջենաւորապէս: - 91. 

և զաղաղակ բարձեալ ասէր, եթէ «Ահա գառն աստուծոյ որ բառնայ զմեղս աշխարհի» - 

91. յորում աւուրն փայլեն արդարքն որպէս զարեգակն ի յարքայութեանն երկնից, որոց 

կայ աստուած ի մէջ  աստուծոցն և թագաւորեցելոցն - 93. «Աստուած, ասէ, անօրէնք 

յարեան ի վերայ իմ ի դրախտին, և ժողովք հզօրաց խնդրեցին զանձն իմ 

հակառակամարտ  զօրութեանն, և ոչ համարեցան զքեզ աստուած առաջի իւրեանց» - 

95. խնդրեաց  յաստուծոյ, եթէ «Խոնարհեցո’, տէր, զունգն քո և լո’ւր ինձ - 95. մեզ 

վերստին դառնալի է ի կարգն առաջին, և շնորհօքն աստուծոյ ըստ ժամու աղօթիցն 

զխորհուրդն բացահայտել: - 96. Ապա հիրաւի յայսմ  ժամու աղօթից աղաչեն 

զաստուած առաքել զՀոգւոյն օգնականութիւնն - 97. սիրէր զմահ քան 

զյանդիմանութիւն աստուծոյ լինել - 98. Այս խաւար յանդիմանէր զկարծեալ ճաճանչ 

լուսաւորացն, որ ի պարզամիտ արարածոցն  աստուածք յօրինէին - 98. և զլոյս 
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աստուածգիտութեանն և ի  սիրտ ամենայն մարդկան տնգէր` ճանաչել զճշմարիտն  

աստուած և ողորմածն - 98. ինքն Էնն աստուած մերով  բնութեամբս ի խաչին 

աղաղակէր, զեղի եղին ասելով. այս ինքն է, «Աստուած աստուած իմ նայեա’ց առ իս, 

ընդէ՞ր թողեր զիս» - 99. որով մերձենամք առ աստուած - 99. ելեալ ի լեառն հանէր 

զգիշերն ի գլուխ յաղօթս աստուծոյ - 102.  «Հանէր զգիշերն ի գլուխ յաղօթսն 

աստուծոյ»: - 103. առաքելական կանոնացն հնազանդել ի հաճոյութիւն կամացն 

աստուծոյ: - 103. «Թագաւորեսցէ տէր յաւիտեան աստուած քո Սիովն - 103.  «Ի 

գիշերաց կանխէ հոգի իմ առաւօտ  առնել առ քեզ, աստուած»: - 104.  Համբարձի. զի 

պահպանիցիմք տէրունական աջովն աստուծոյ - 113. Լուսաշաւիղ ճանապարհ առ 

աստուած հնազանդութիւն ընդհանուր հաւատացելոց Քրիստոսի կազմեցին սուրբ 

հարքն զկանոնական բանից դիտաւորութիւն - 115. զրկեսցին յաստուծոյ - 116. նա 

տացէ ձեզ ... աճել զաճումն աստուծոյ – 116. 

     և ոչ աստուածն Բան ի Մարիամայ առեալ սկիզբն, որպէս Փոտինոսի թուեցաւ ասել 

- 50. ըստ որում յաստուածն Բան միաւորեցաւ - 51. Քրիստոս առանց միաւորութեանն 

ոչ ասի Քրիստոս Յիսուս, այլ աստուած Բան: - 53. որ ի բնութենէ Հօր էր աստուած 

Բանն, ի բնութենէ Մարիամայ էառ զպատկեր ծառայի - 56.  այլ աստուածն Բան ի 

Հօրէ` զմարդկայինն  զգեցաւ բնութիւն ի կնոջէ: - 56. ընդ ձեռն որոյ ցուցեալ լինէր 

աստուծոյն Բանի բնութիւն անեղանելի - 57. Սոյնպէս զձայնս զանձնականս, և 

զչարչարանս զանձնականս, զտրտմութիւնն և զզոփալն, աստուծոյ Բանին  ասեմ - 59. 

Վկայեա’ այնոցիկ բանից, որոց աստուածն Բան վկայեաց ընտրել - 61. Կրկինն ասել 

զաստուած Բանն, և նորայն յայտնեաց  մարմին - 71. Անվիշտ և անմահ է Բանն որ 

յաստուծոյ Հօրէ - 59. Այլ և կենդանագրեալ պատկերաւ մարդացելոյ Բանին աստուծոյ, 

պախարակել զմեզ անամօթին - 35. Եւ այս է, որ զմարմնացելոյ Բանին աստուծոյ 

վարդապետեաց մեզ պաշտել զկենդանագրեալ մարդկային ձևով զպատկեր - 42. Բանն 

աստուած մարմնացեալ լինի յարգանդի կուսին: - 49.  այլ ինքն իսկ Բանն աստուած էր` 

որ ընդ երկոսին անցանէր - 49. այս է  Բանն աստուած մարդ լինելով և  ասելով` մնաց և 

այնպէս աստուած - 51. «Խոստովանիմ  զԲանն  աստուած յարգանդի կուսին 

կերպացեալ - 53. Եթէ  ոչ զկատարեալ  մեր բնութիւնս  ի կնոջէ յինքն ընկալեալ` ընդ 

ինքեան միաւորեաց Բանն աստուած առաքեալ ի Հօրէ: - 54. զի Բանն  աստուած ... ընդ 
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ինքեան միաւորեաց անճառապէս գոյութեան և բնութեան, ոչ յառաջագոյն գոյացեալն - 

55. զայս ի  Հօրէ իսկ անժամանակաբար յինքեան բերէր Բանն աստուած-56. այլուր 

ըստ միաւորութեան առ Բանն աստուած զայսոսիկ վերաբերէ - 59. ծանիցի 

անբաժանելի և անշփոթ միութիւն մարմնացելոյ Բանին աստուծոյ: - 60. որք 

արբանեակք և սպասաւորք եղեն Բանին աստուծոյ - 63. ի ձէ՞նջ հնչեաց Բանն 

աստուծոյ - 66. Իսկ Բանն աստուած ընդ ինքեանք  անքակաբար  զմերն միաւորեաց - 

72. ոչ մեծազօրն ևեթ իւրով զօրութեամբն և կամ  իշխանասաստ հրամանաւն զմերն 

տանջեաց  տանջիչս Բանն աստուած - 74. կենագործելն եկն զմեզ Բանն աստուած - 76. 

որ զյայտնեալ  Բանին աստուծոյ բարբառեցաւ - 81.  մեք զմիայնոյ միածնի Որդւոյն 

աստուծոյ պաշտեմք զպատկեր - 35. զամենայն ըստ բնութեան մարդկութեանս մերոյ 

առնէ և կատարէ միածին Որդին Աստուծոյ - 59. զոր պատրաստեաց հաւատացելոցն 

միածին Որդին աստուծոյ—85. յամենայն շաբաթու տօնէ  եկեղեցի զփրկութիւն 

նախաստեղծին զոր, արար միածին Որդին աստուծոյ :- 86. բարձան ամենայն 

պատճառք մեղաց, որ յանիծիցն մտին յաշխարհս, մարմնով  Որդւոյն աստուծոյ - 86. 

յորում ժամու ի խաչին աղաղակէր, զելի ելին  ասելով միածին Որդին աստուծոյ - 88. 

զոր և առ նմին առեալ քահանային զաղօթըս ժողովրդեանն մատուցանէր առ 

աստուած ... և արժանաւոր  ձայնիւ և սուրբ խորհրդով  փառաւորել զմիածին Որդին  

սրովբէիցն երեքկին սրբասաց ձայնիւն - 89.  յերրորդ ժամու ասաց Մարկոս ի  խաչ 

ելանել միածին Որդւոյն աստուծոյ - 94. միածին Որդին աստուծոյ զանարատ մարմինն 

ի հաճոյս Հօր պատարագեաց իբրև զանուշահոտ խնկոց բուրմունս - 95.  աղօթէր վասն 

դարձի գերութեանն, տեսանելով զմիածին Որդին աստուծոյ բազկատարած ի խաչին - 

97.  աւետաւորէ զյայտնութիւն Որդւոյն աստուծոյ ի կուսէն ասելովն - 105. Արժան է 

յերեկորինս և  յառաւօտինս զկնի ամենայն պաշտամանն` նուագել զՍուրբ աստուածն 

- 28. Իսկ յորժամ պատարագ մատչի, ի սկզբունս անդ պաշտամանն յիշել զՍուրբ 

աստուածն - 28. արժան է` զկնի Փառք ի բարձանցն` յարութիւն ասել. իսկ զՍուրբ 

աստուածն` հանդերձ սրբոյ աստուածածնին կցըրդիւն ի վերջն անցուցանել - 30. 

«Սուրբ աստուած, սուրբ և հզօր, սուրբ և անմահ ...  ողորմեա’ մեզ»: - 89.  «Օրհնեալ ես 

տէր աստուած հարցն մերոց» - 18. Պարտ և արժան է ... զկանոնացն զհետ բերել զչորս 

զայս  քարոզութիւն ... Տէր  աստուած մշտնջենաւոր - 31.  օրհնեալ ես տէր աստուած 

մեր - 31. Եսայիասն ասէ. «Տէր աստուած Իսրայելի, ի ծագաց երկրի արուեստս  լուաք, 
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յոյս բարեպաշտի - 40. « Տէր աստուած փրկութեան իմոյ, ի տուէ կարդացի, և զգիշերիս 

առաջի քո» - 89. 

ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆԱԿԱՆ - Այս են երջանիկ հարանցն աստուածաբանական 

դաւանութիւնքն – 63. 

ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆԵԼ -  Յորժամ ընդ Հօր զնա աստուածաբանէիրն – 64. 

ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ - Այս է քո պանծալի աստուածաբանութիւնդ – 65. 

ԱՍՏՈՒԱԾԱԲՆԱԿ - նոյն ինքն Հոգւոյն սրբոյ  առհաւատչեայն վստահացուցանէ զմեզ, 

իբրև  ի գերազանցեալս  ոմանս և յաստուածաբնակս ի նոսա մերձենալ և ապաւինել – 

43. 

ԱՍՏՈՒԱԾԱԶԱՆ - Եւ զի՞նչ զարմանք են  յաստուածազանիցն ոչ պառակտել քեզ  

արանց - 63.  Զայս այսպէս ասելով աստուածազանն Հօր յայտ արար - 74. Եւ 

աստուածազան խոնարհութեամբն իւրոյ պայծառութիւն առնէր իւրոց արարածոց-98. 

ԱՍՏՈՒԱԾԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ - որ է ըստ քում աստուածախօսութեանդ  տարացոյցն քո:  

-  65. 

ԱՍՏՈՒԱԾԽՕՍՈՒՆԱԿ  - պարտ է սպասաւորաց բանին աստուածախօսունակ 

հարցն բանիւք կնքել բանիս: - 116. 

ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ - զերեքսրբեանն երգել զփառաբանութիւն հանդերձ սրբոյ 

աստուածածին  կցըրդիւն: - 29. արժան է` զկնի Փառք ի բարձանցն` յարութիւն ասել. 

իսկ զՍուրբ աստուածն` հանդերձ սրբոյ աստուածածնին կցըրդիւն ի վերջն 

անցուցանել - 30. Ողորմեա սաղմոսն ունի զնախմօրն ազատութիւնն սրբոյ 

աստուածածնի ծնընդեամբն, ոչ ևս անօրէնութեամբ յղանալ և որդիս ծնանել յանէծս. 

վասն զի լուծաւ դատապարտութիւն սուրբ և աստուածածին ծննդեամբն - 86. Իսկ 

Մեծացուսցեն և Ողորմեացն սաղմոսն ունի զնախամօրն ազատութիւն սրբոյ 

Աստուածածնին ծնընդեամբն: - 89-87. ընդէ՞ր յարձակ աւուրսն յիշատակի 

բարեխօսութիւն Մարիամայ Աստուածածնին - 91. Իսկ քահանայն միջնորդէ ... 

կատարել ի բարի զաղօթսն բարեխօսութեամբ սրբոյ աստուածածնին - 114. 
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ԱՍՏՈՒԱԾԱՀՐԱՇ - սակաւք են յաստուածահրաշիցդ քոց նշանաց  ընտրեալք - 80. 

ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ - զաստուածայայտնութեանն և զծննդեանն նորին  զօր, 

զոր ի վեցն յունուարի ի միասին տոնել սովոր է աշխարհս մեր - 12. 

ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԻՆ - Յայնժամ բոլորովին ես ինքն էի լուսատեսիլ յաստուածայնոյ 

թափանցանց լինելոյ նշուղից - 2. այլում ումեք ակն դնելով կենցաղական տարփանաց, 

աստուածայինն շնորհ անդրէն ձգեալ բերէր զիս  կապանօք սիրոյ իւրոյ - 2. Ապա 

ուրեմն զայն` նորագիւտ և դեռահաւակ ժամանակն ստիպէր առնել այնպէս. իսկ այս` 

խորհրդոյ և աստուածային տեսչութեանն - 6. և ըստ իւրաքանչիւր հաւատոցն բանից 

ընթերցուածս յաստուածային գրոց հանգոյն  միմեանց զուգեալ և եդեալ է: - 9. յաղագս 

աստուածայնոյն վերջանալով հրամանի` առ իւրն երագոտնագոյնս ընթասցի 

ցանկութիւնս - 11. զերկնային զուարթնոցն բերել զնմանութիւն, յաստուածայնում 

յայսմիկ գիշերի հսկել - 17. ի միասին հրաւիրեալ գումարեաց զմեզ աստուածային 

տեսչութեանն հրաման - 23. պարկեշտութեամբ և  աղօթիւք արժանի առնել  զինքեանս 

պսակին օրհնութեան և աստուածային  հաղորդութեան - 25. ի նոսա կատարի 

աստուածային խորհուրդն - 25. դատարկ և ունայն է յաստուածային զօրութենէն - 32. 

որք միանգամ և իցեն աստուածային խորհրդոյն գործարանք - 32. աստուածային 

բնակութեանն  արժանաւոր լինել գտեալք - 39.  հաւատամք ընդ նմին ի ներքս գալ  

աստուածային զօրութեանն: - 43. զիարդ ճանաչէ աստուածային կանխատեսութիւնն: - 

44. ոչ եթէ անշունչ փայտին զայնոսիկ համարիցիմք առնել  զհրաշագործութիւն, այլ որ 

ի նմա դարանեալն էր` աստուածային շնորհացն - 44. Բազումք ի Բաբելոնի 

պատուական անօթք ոսկւոյ և արծաթոյ, այլ միայն յաղագս աստուածային անօթոցն  

կրեալ զպատուհասն Բաղտասար արքային - 45. մեր աստուածայնովն զինազարդեալ 

սպառազինութեամբ, հավաքեսցուք - 46. այլ ինքն իսկ Բանն աստուած էր` որ ընդ 

երկոսին անցանէր, ասեն, ընդ մարդկայինսն և աստուածայինսն: - 49. զի ոչ է մի 

բնութիւն մարմնոյն և բանին ըստ նոյնութեան բնութեան. զի ոչ մարդկային երկոքին, և 

ոչ աստուածային: - 50. մարդկայինն և աստուածայինն  այնուհետև  ասին ի 

միաւորութենէն - 51. «Որ ասէ զմարմինն առնելի առ անեղն աստուած 

միաւորութեամբ աստուածային և երկրպագեալ, ևս երկախումբն իբրև մի անառնելի 

աստուած երանեալ եղիցի: - 52. «Մի բնութիւն զաստուածայինն իսկ ասեմ - 52. այժմ 
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յաստուածայնոյն բռնադատեալ յակնարկութենէ տեսչութեանն` ի վեր բղխեցեր: - 53. 

զմի և զնոյն Քրիստոս յերկուց խոստովանեսցիս ասել բնութեանց, այսինքն 

աստուածային և մարդկային - 53. Այլ անմարմին բնութիւն աստուածային Բանին` 

զմարմնական բնութիւն ի կուսէն ընկալեալ, ընդ ինքեան միաւորեաց - 54. որ է ըստ 

բնութեան յերկուց` աստուածային և մարդկային - 54. որ երկուսն ասէ բնութիւնս, 

զաստուածայինն ասէ և զմարդկայինն - 55. ոչ բնութիւնն աստուածային բնաւորեցաւ 

յարգանդի կուսին - 56. անպատկառացոյցք սուրբ հարքն երկուց բնութեանց 

Քրիստոսի աստուածայնոյն և մարդկայնոյն լիեալք - 57. Սուտ համարեսջիր լինել 

զքոյինդ ջաղջախ և սխալականդ խորհրդոց իմաստ, և մի զաստուածայինն անսուտ 

գիր: - 60. եհան ի մարմնոյն Քրիստոսի զբանական հոգին, ասելով. Աստուածային էր 

հոգիացեալ հոգևորութեամբ: - 62. կարծեաց Եւտիքէս առաջին յերկնից բերեալ, և 

յաստուածային բնութենէն հայթայթեալ Քրիստոսի մարմինն - 62. Արդ է ուրեմն 

յաստուածային գրիցեալսն բան - 62. Ընդ հակառակս ելանել աստուածայնոյն 

խորհեցար գրոյ - 65. Այլ ևս նախկին, զի և ոչ իւիք գիտեմ զաստուածայինն 

հարկաւորագունիցն ներքոյ անկեալ բռնութեան - 67. իսկ այն որ աստուածային 

փառացն է լրումն` սեղանն բարբառեալ լինի - 69. նոյնպէս և զկիրսն մարդկայինս ըստ 

մեզ և զմերն ասեմ կրեալ Քրիստոսի, և ոչ ըստ աստուածայնոյ - 71. աստուածային 

զօրութիւնն կարօղ է և ի նմանութեան զճշմարտութիւնն պահել - 71. Եւ զի՞նչ քան զայս 

վեհագոյն և գերաշխարհիկ խաղաղութիւն, ընդ աստուածայնոյն միանալ մարդկային 

բնութեանս - 78. Զաստուածային և զկենդանարար Հոգւոյն սրբոյ զօրութիւնն 

յայտնելով երբեմն, որ իսկակիցն էր Հոգւոյն - 81. Քանզի յաստուածային խաղաղութիւն 

ժամանեալ մարդկային բնութիւն, խորհիւր ազատել ի չարին վրդովմանց սուրբ 

եկեղեցի - 82. ի փապարաց ձորոց առաջնորդեաց աշտիճանօք ի վեր ելանել ի 

բարձրագոյն յիմաստն, ի ձիթաստանեաց  յաստուածային վարդապետութեան լեառն - 

97. նոյնպէս յայսմ յաստուածային գիշերի զբոլոր շաբաթուն սխալանսն մաքրէ - 102. 

Իսկ այժմ յաստուածային գիշերիս ոչ գտանեմք այսպիսի ինչ ասացեալ - 103. Այլ և 

զյառաջգիտութեանն ոչ ըստ բնութեան ի նմա ասեմ գոլ նախատեսութիւն, այլ 

յաստուածային Հոգւոյն ազդմանէ - 68. զիս աստուածային Հոգին վերակարգեաց յաթոռ 

սրբոյն Գրիգորի – 115. 
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ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԻՆ ՀՈԳԻ – տես` ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԻՆ - 68, 115. 

ԱՍՏՈՒԱԾԱՆԱԼ - և աստուածանալով մարդս և անուանելով` ոչ երբէք զիւրն ի բաց 

կորոյս գոյացութիւն: - 51. այս զերկոսին ի միասին գրեթէ զրկեսցէ, զաստուած ի մարդն 

լինելոյ, և զմարդն յաստուածանալոյ – 52. 

ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՆՈՐՀ – վարժապետ վեհագոյն ունէի... հայր միանգամայն և հրահանգօղ 

հոգեկան վարժութեանց` զիմն Թէոդորոս, ըստ մերումս` աստուածաշնորհ յուսով 

զօրացեալ` հրամայէ երկնային զօրացն ... օրհնել զտէր: - 83. 

ԱՍՏՈՒԱԾԱՍԷՐ - աստուածասէրք լինելով` աստուածատեցութեա՞ն յանդգնէին 

ցուցանել գործ – 66. 

ԱՍՏՈՒԱԾԱՏԵՍԱԿ - զարդարեսցի գեղեցկագունութեամբ յօրինեալ պատկերն ըստ 

առաջին աստուածատեսակ նմանութեանն: - 42. 

ԱՍՏՈՒԱԾԱՏԵՍԱԿԱԳՈՅՆ – ոչ եկի զտուեալն ի բաց բառնալ ի սկզբանն 

զգոյացութեանն շնորհ, այլ զաստուածատեսակագոյնս զիմ ի վերայ նորուն 

հաստատել: - 51. 

ԱՍՏՈՒԱԾԱՏԵՑՈՒԹԻՒՆ - աստուածասէրք լինելով` աստուածատեցութեա՞ն 

յանդգնէին ցուցանել գործ – 66. 

ԱՍՏՈՒԱԾԱՑՈՒՑԱՆԵԼ - Այլք դարձեալ զօգտակարս և զպիտանիս ի տարերաց այտի 

առ կենցաղական պէտս ընտրեալ աստուածացուցին – 35. 

ԱՍՏՈՒԱԾԱՒԱՆԴ - Եւ ուղիղ աստուածաւանդ կրօնիցն մերոց լուսաւորութեամբ 

նախատել զմեզ յանդգնին պղծալիցն իւրեանց շրթամբք – 35. 

ԱՍՏՈՒԱԾ ԲԱՆ - և ոչ աստուածն Բան ի Մարիամայ առեալ սկիզբն - 50. ըստ որում 

յաստուածն Բան միաւորեցաւ – 51. Քրիստոս առանց միաւորութեանն ոչ ասի 

Քրիստոս Յիսուս, այլ աստուած Բան: - 53. այլ աստուածն Բան ի հօրէ` զմարդկային 

զգեցաւ բնութիւն ի կնոջէ: - 56. ընդ ձեռն որոյ ցուցեալ լինէր Աստուծոյն Բանի 

բնութիւն անեղանելի – 57. Սոյնպէս և զձայնս զանձնականս, և զչարչարանս 

զանձնականս, զտրտմութիւնն և զզոփալն, աստուծոյ Բանին ասեմ – 59. Վկայեա 



150 
 

այնոցիկ բանից, որոց աստուածն բան վկայեաց ընտրել - 61. Կրկին ասել զաստուած 

Բանն, և նորայն յայտնեաց մարմին – 71. 

ԱՍՏՈՒԱԾԳԻՏՈՒԹԻՒՆ - և զլոյս աստուածգիտութեանն և ի սիրտ ամենայն 

մարդկան տնգէր – 98. 

ԱՍՏՈՒԱԾԵՂԵՆ - զքահանայսն և զթագաւորսն ի նախնումն աստուածեղէն Հոգին 

յանցնիւրսն շարժէր ներգործութիւնս: - 43. 

ԱՍՏՈՒԱԾԽՕՍՈՒԹԻՒՆ – մեղադիր եղեալ առաջնոցն աստուածխօսութեան` գրեցեր 

և ասացեր – 62. որ է ըստ քում աստուածխօսութեանդ և տարացոյցն քո: - 65. 

ԱՍՏՈՒԱԾ ՀԱՅՐ - Եւ եթէ Անվիշտ և անմահ է Բանն յաստուծոյ Հօրէ. յաղագս այնր 

իւրացոյց իւր մարմին - 59. 

ԱՍՏՈՒԱԾՈՐԴԻ – Քանզի աստուածորդւովն հետևիմք ի լեառն բարձու առանձնանալ 

ընդ Երրորդութեանն փառաց – 85. 

ԱՍՏՈՒԱԾՈՒԹԻՒՆ – որ առ ընկերսն մոլորեցաւ աստուածութեան կարծեօք – 36. 

որք. ի համանգամայն նիւթ աստուածութեանն կարծեօք խաբեալք գրաւին: - 43.  

խառնեաց զմարմինն ընդ իւր աստուածութեանն» - 52. անխառն է աստուածութիւնն - 

54. ոչ ինչ խառնեաց ի կուսէն յանխառն  աստուածութիւնն: - 54. ոմն զբարձրութիւն 

աստուածութեանն, և ոմն առ նուաստութիւն մարդկութեանս զիջանելն նշանակեն. և 

թէ Չարչարելի մարմնով, և անչարչարելի աստուածութեամբն: Եւ համայն սա` որ այժմ 

անչարչարելի ասաց աստուածութեամբն, յայլում տեղւոջ մակաձայնէ Աստուած 

չարչարեալ: - 58. Վաստակեաց յուղևորութեանն ... ոչ աստուածութեանն 

աշխատութեամբ տաժանեալ - 58. Եւ զթաղումն մարմնոյն և զգեստ նորա ասեմ 

Բանին. ոչ բնութեամբ աստուածութեանն, այլ միաւորութեամբ տնօրէնութեանն: - 58. 

Սոյնպէս զձայնս  զանձնականս, և զչարչարանս զանձնականս, զտրտմութիւնն և 

զզոփալն, աստուծոյ Բանին ասեմ. ոչ բնութեամբ աստուածութեանն, այլ 

միաւորութեամբ տնօրէնութեանն: - 58. և այնու ոչ եթէ զաստուածութիւնն ինչ 

թշնամանեաց - 59. Ընդ իւրում աստուածութեանն միացոյց զբնութիւնս մեր, և 

զամենայն ըստ բնութեան մարդկութեանս մերոյ առնէ և կատարէ միածին Որդին 
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Աստուծոյ. այլ ըստ  աստուածութեան բնութեանն անախտ և անկարօտ - 59. որք ասեն 

զԵրրորդութիւն դիմօք և առանձնաւորութեամբ բաժանեալս, և աստուածութեամբ 

միաւորեալ: - 62. Ասացեր, թէ դիմօք և առանձնաւորութեամբ բաժանեն, և 

աստուածութեամբն միաւորեն: - 63. Պարտ է  զմի աստուածութիւնն պահել , և զերիս 

դէմսն խոստովանել - 63. և կամ զաստուածութեան կարծիս բերել ի վերայ արարածոյս, 

որ է բազմաստուածութիւն - 65. ըստ օրինի մարմնոյն իւրոյ... զմերն կրէր կիրս. և ոչ 

ըստ աստուածութեանն...Զի եթէ ըստ աստուածութեանն հնար էր զմարդկայինսս կրել 

Քրիստոսի, ապա թերևս ոչ մարմին էր զգեցեալ ի կուսէն ի մերմէ բնութենէս - 70. և 

օրինօք մարմնոյն ասելն ըստ մարդկութեանս, և ոչ ըստ աստուածութեան նշանակէ 

կրել կիրս: - 71. և այնու ոչ եթէ զաստուածութիւնն ինչ թշնամանեաց - 72. և 

վաստակեաց մարմնոյն և ջղացն յուղեգնացութենէն ձգեցելոյ. ոչ աստուածութեանն 

աշխատութեամբ տաժանեցելոյ, այլ մարմնոյն - 73. աստուածութիւնն մարմնոյդ 

աղագաւ հեռացաւ ի քէն: - 79. 

ԱՍՏՈՒԱԾՊԱՇՏՈՒԹԻՒՆ - Ոչ կարացեալ տեսանել խաւարացն մտօք, թէ զինչ 

նմանութիւն է աստուածպաշտութեանս մերոյ առ բազմաստուածութիւնն հեթանոսաց 

- 35. որովք միանգամ աստուածպաշտութեանս մերոյ կատարին կարգք - 39. 

զդագոնականն ընդ յատակս բագնին տապալեալ ցրուէր զկուռս, կռապաշտիցն 

աստուածպաշտութեան շաւիղ ցուցանելով: - 44. «Մեծ է խորհուրդ 

աստուածպաշտութեանն – 49. 

ԱՍՏՈՒԱԾՍԻՐՈՒԹԻՒՆ - եկեղեցիք հաւատացելոց աստուածսիրութեանն 

փափաքանօք շինեցան - 40. Եւ ասէք. աստուածսիրութեան միանգամայն և 

ուսումնասիրութեան ըմբռնեալ ցանկութեամբ - 66. 

ԱՍՏՈՒԱԾՏԵՍՈՒԹԻՒՆ - որ այդպէս յանդուգնդ ես յաստուածտեսութիւնս-63.  

ԱՍՏՈՒԱԾՕՐԷՆ - զգերամբարձեալն մարմնոյն տրամադրութեամբ` աստուածօրէն 

իմն պատուով պատուեցին - 36. 

ԱՍՏՈՒՍՏ - մոլորեցան մարդիկ զանց առնել զմի իշխանութեամբն, և 

բազմիշխանութեանն ծառայել. աստուստ և կերպարանին այլայլեալ տգեղանայր ձև - 

42. այլ զառաւելագոյն աստուստ զամրութիւն առ ճշմարտութիւն հաւատոյն տնտեսել 
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կամեցեալք - 59. Աստուստ ապա և Մանի և Մարկիոն կենդանասցին - 61. աստուստ 

ապա զմարդկայինն ի բաց կրճատեալ եհան ի մարմնոյն Քրիստոսի զբնական հոգին - 

62. Եւ վասն զի առ Որդի վերաբերի եկեղեցւոյ սրբասացութիւնն, և յայտնի աստուստ 

եղև - 90. 

ԱՍՏՍՏԻՆ - Այլ և ոչ ընդ դրունս երկնից կարողութիւն է ումեք անցանել աստստին 

կենօք ի մարդկանէ - 6. 

ԱՍՐ - «զկաթնն ուտեն, ասէ, և զասրն զգենուն – 11. 

ԱՏԵԱՆ - ազդարարութիւն ժամահարին գաբրիելեան փողոյն ունի զօրինակ. և դիմելն 

ի տեղի աղօթիցն` զհաւաքումն ահեղ ատենին – 109. 

ԱՏԵԱԼ, ԱՏԵԼ - ոչ է պարտ ... օթել ... Այլ ամենևին հեռանալ ի նոցանէ, գարշել և 

ատեալ զնոսա զի - 33. զկատարելագոյնն զնոսին ատեսցուք զատելութիւն: - 48. 

ատեամք զատելիս նորա - 48. դու ատեցեր զխրատ իմ - 82. Այսք և որ սոցին նման` 

սիրելիք մեզ լինել հրամայեալ յաստուծոյ, իսկ ի նոցանէ ատեցեալք ... մեծարելիք 

նոցա: - 41. յաղագս նորին ահաւասիկ և ատեամք զատելիս նորա - 48. 

ԱՏԵԼՈՒԹԻՒՆ - զկատարելագոյնն զնոսին ատեսցուք զատելութիւն: - 48. և յայնմանէ 

ատելութիւն և թշնամութիւն և հակառակութիւն մեծ: - 90. 

ԱՐԱԾԵԼ - զխաշինս իմ ոչ արածեցին – 11. 

ԱՐԱԿԱՆ - զարական և զիգական անդամն նոյնաձևաբար ստեղծեալ պաշտեցին-35. 

ԱՐԱՀԵՏ - շատ ջանացար կուրաշաւիղ իմն արահետիւք ծածկել և թագուցանել 

զհաւաքեալ ի քեզ դառնութեան մաղձ – 53. 

ԱՐԱՄԱԶԴ - Ըստ իւրաքանցիւր լեզուաց այլաձևելով զնորա զանուն, քուշացիք 

Նեբրովթ կոչելով, բաբեղացիք Բէղ, փղշտացիք Բահաղ, եղղենացիք Դիոս, պարսիկք 

Որմըզդ, Հայք Արամազդ: - 35-37. 

ԱՐԱՐԱԾ - իբր առ երկին ի հնոցն վերաձայնեալ կոչէին զարարածս յօրհներգութիւն 

նմա - 19. մեծագոչ հնչմամբ աղաղակեմք ի յընդհանուր ամենայն արարածոցս 
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տեսակս - 19. հանրականացդ համարձակի հրաման տալով երկնայնոց և երկրայնոց 

արարածոց ի փառաբանութիւն կանխել արարչին - 19. պարտ է ... իշխել և հրաման 

տալ արարածոց: - 19. զինքն արարած խոստովանիւր լինել: - 36. Իբրև թէ զի ամենայն 

ուրեք աստուած, ապա  ամենայն  գոյքս պաշտելիք. անսուտ ուրեմն զարարածս 

փոխանակ արարչին մեծարօղք: - 45. որ զաներևելի արարած ընդ երևելի արարածոյ 

շարակարգեալ ասաց Բանն ընդ մարմնոյն - 59. զամենայն ըստ բնութեան 

մարդկութեանս մերոյ առնէ և կատարէ միածին Որդին Աստուծոյ. այլ ըստ  

աստուածութեան բնութեանն անախտ և անկարօտ, և լցուցիչ և կատարիչ ամենայն 

արարածոց: - 59. Որպէս զի ըստ քեզ` յերկուց մին պատկանեսցի, կամ զարարիչն թուել 

ընդ արարածս, որ է անաստուածութիւն, և կամ զաստուածութեան կարծիս բերել ի 

վերայ արարածոյս, որ է բազմաստուածութիւն - 65.  և զնորին արարածն ի մեղս և 

յապականութեան և ի մահու ցնդեալն` ինքեամբ ժողովեալ նոր պատկերաւ - 74. 

աստուածն յաւիտենական որ զամենայն արարածս բանիւ գոյացուցեալ - 85. ի 

գերեզման ասի իջեալ տէրն արարածոց - 88. ի վախճան ժամանակիս հաճեցար լինել ի 

նմանութիւն արարածոց - 90. որով հաշտեցաւ իսկ արարիչն ընդ արարածոց իւրոց - 

90. յորում ժամու տէրն արարածոց ի գերեզման իջեալ ասի - 95. Եւ աստուածազան 

խոնարհութեամբն իւրոյ պայծառութիւն առնէր իւրոց արարածոց - 98. որ ի 

պարզամիտ արարածոցն աստուածք յօրինէին – 98. 

ԱՐԱՐԱԾԱԿԱՆ - զի ոչ ասի յարարածականացս ոք բնութիւն - 52. այլ ոչ եթէ 

յարարածական բնութենէն ինչ յինքն խառնեաց - 54. ընդ ձեռն որոյ ցուցեալ լինէր 

Աստուծոյն Բանի բնութիւն անեղանելի, և ի Հօրէ. իսկ մարմնոյ նորին  գոյացութիւնն ի 

կուսէ, և արարածական. ասելով – 57. 

ԱՐԱՐԻՉ - Սա է, որ զլուսոյն արարիչ ի խաւարէ մեզ լոյս ծագեաց - 14. հանրականացդ 

համարձակի հրաման տալով երկնայնոց և երկրայնոց արարածոց ի փառաբանութիւն 

կանխել արարչին - 19. օտարացեալ են ի սիրոյ կամաց արարչին: - 33. ոչ կարէաք... 

յայտնապէս ի դէմս մեր բերել զարարչին մեծութիւն - 41. ագահէ այնուհետև բազմաց 

լինել և արարիչ և պաշտօնեայ: - 42. անսուտ ուրեմն զարարածս փոխանակ արարչին 

մեծարօղք: - 45. Որպէս զի ըստ քեզ` յերկուց մին պատկանեսցի, կամ զարարիչն թուել 

ընդ արարածս, որ է անաստուածութիւն, և կամ - 65. Նոյնպէս և ոգին ունի պատեալ 
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զիւրև կարիս յարարչէ բնութեանն ընկալեալ զօգտակարսն և զկարևորսն - 72. իսկ ոմն 

յարարչէն պատուհաս ընդ յանցանացն ի վերայ եդաւ` մահն: Իսկ ապականութիւն 

հետևանք ասին մահու. ոչ ի մէնջ և ոչ  յարարչէն յարեալ եղև ի բնութիւնս - 75. և 

զանուանեալն ի բոլոր գոյացելոցս պատկեր արարչին խափանել կարացեալ - 76. 

զիա՞րդ եղև փոյթ արարչին մերոյ սակս մերոյն փրկութեան մարդ լինել - 76. ուրախ 

եղև Իսրայէղ յարարչին իւր - 57. որով հաշտեցաւ իսկ արարիչն ընդ արարածոց իւրոց 

– 90. 

ԱՐԱՐՈՂ, ԱՐԱՐՕՂ - Իսկ զնոցանէ ասէ. «Նման նոցա եղիցին արարօղք նոցին-40. 

ակն ունիմք զօգնութիւն ընդունել յարարողէն յերկնի և  յերկրի – 113. 

ԱՐԱՐՉԱԿԱՆ - Իսկ ձեռք առ հնարագիտութիւնսն հպելով, արարչականք անուանին - 

20. քանզի արարչականն ասի միայն բնութիւն - 52. Ոչ ասի այլ բնութիւն, բայց 

արարչականն և եթ - 65. Այս է քո պանծալի աստուածաբանութիւնդ, մանաւանդ թէ 

յիմարութեանդ ցոյցք, զնիւթս զայս յաւէժակից ասել արարչական զօրութեանն - 65. 

միայն արարչականին այս հետևեսցի-68. սակայն ոչ լքանի յարարչական խնամոցն – 

83. 

ԱՐԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -  յարարչութեան աստիճանի զգերազանցեալն հանեալ դնէր – 36. 

ԱՐԲԱՆԵԱԿ - իսկ զմինս` արբանեակ բանի և սպասաւոր ի խոհականութեան կոչէր 

Հերակղիտոս, զլեզու: - 20. ոչ ինչ են զարմանք թէ և արբանեկաց նորուն ընտանեսցին 

համախոհութեամբ: - 35. որք արբանեակք  և սպասաւորք եղեն Բանին աստուծոյ - 63. 

զերկոսին զնոսա ասեմ սուրբս` զՍահակ և զՄաշդոց, և զամենեսին զընտրեալսն 

զարբանեակս նոցուն – 66. 

ԱՐԲԵՆԱԼ -  Ոչ է արժան ... յերեկորէն ժողովս առնել և արբենալ և զեղխել – 25. 

ԱՐԲԵՑՈՒԹԻՒՆ - որք միանգամ զերեկոյս զայս կամ քնոյ` կամ արբեցութեան մասն 

վիճակեալ հանիցեն: - 17. որ զգիշերոյն սկիզբն ընտրեաց առնել արբեցութեանն 

սկիզբն - 17. Արբեցութեան դիւին աղագաւ ասէ. «Յարեաւ կաթեաց ի նոսա այս 

մոլորութեան գինի և արբեցութիւն»: - 41. 
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ԱՐԲՈՒՑԱՆԵԼ - փոխանակ անխարդախ կաթինն հրապոյրս պղտո՞րս իւրեանցայոցս 

արբուցին  համազանց-66. Զոր օրինակ բժիշկն արբուցանել  զդեղն հիւանդին 

հանդերձեալ` արասցէ իւրով ճաշակմամբն հաւատալի - 78.  

ԱՐԳԱՆԴ - ընկալան ի միմեանց զփրկիչն, յարութիւնն ի գերեզմանէն, և գերեզմանն` 

յարգանդէն - 29. Բանն աստուած մարմնացեալ լինի յարգանդի կուսին: - 49. այլ բանն 

անեղ` յանեղագունէն իջեալ Հօրէ` մարմին ստացական յարգանդէ կուսին զգեցաւ: - 50. 

նոյն բնաւորեալ եղև յարգանդի  կուսին: - 53. զիա՞րդ իշխես ասել  զաներևոյթ և 

զանմարմին անձնն Որդւոյ մարմնաձևապէս  անձնանալ յարգանդի կուսին - 54.  

«Խոստովանիմ  զԲանն աստուած յարգանդի կուսին կերպացեալ - 53. որ ի Հօրէ 

բնութիւնն` բնաւորեցաւ յարգանդի կուսին - 55. Եթէ յարգանդի կուսին բնաւորեցաւ, 

ապա ի Հօրէ ոչ էր բնաւորեալ: Դարձեալ` թէ յարգանդէ կուսին սկիզբն էառ լինել մի 

բնութիւն ընդ Հօր, ապա նախ քան զխոնարհելն յարգանդ  կուսին` օտար գոյր 

բնութեանն Հօր: - 55. զի՞նչ այլ ինչ բնութիւն յարգանդի կուսին գոյանայր: - 55. զի Բանն 

աստուած` գոյութիւն հանդերձ մարդկային բնութեամբ ընկալեալ յանարատ արգանդէ 

կուսին` ընդ ինքեան միաւորեաց անճառապէս գոյութեան և բնութեան - 55. ոչ 

բնութիւնն աստուածային բնաւորեցաւ յարգանդի կուսին – 56. 

ԱՐԳԱՒԱՆԴ - Եւ նախ նորին ստէպ ստէպ Հոգւոյն ուղխից վտակօք ոռոգանէր 

զարգաւանդ երկիր մտաց իմոց – 2. 

ԱՐԳԵԼ - ի գերազանց և ի սքանչելի միաւորութենէն ոչ ինչ է զմին արգել  միութեան` 

զամենայնսն խոստովանել ի Քրիստոս - 51. ոչ ինչ է արգել զմին ասելով` յիշել և առ ի 

յերկուցն - 56. 

ԱՐԳԵԼԵԼ - Կամ խոնարհագոյն քան զինքն զէշ նորուն մարդկեղէն բարբառովն  

բարբառեալ, արգելելով զմարգարէին զանօրէնութիւնն: - 81. 

ԱՐԳԵԼՈՒԼ - Կարճեալ արգելու զնոսա, որք - 17. ոչ ինչ արգելու զառաջի արկեալսս ի 

գլուխ բերել այստեղ եմ հասելմեզ հոգևորական ջան: - 23. հրամայեցաք ... պատուել 

զօրն. արգելուլ զինքեանս ի գործոյ – 33. 
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ԱՐԴ - արդ ես խնդրեցից, ասէ, զխաշինս իմ ի ձեռաց հովուացն  Իսրայեղի»: - 12. Արդ 

այս որպէս զիարդ և իցէ, զայս մեզ ուսուցանէ - 19. Արդ  են թանց սորա առաւօտին 

ասացեալ սաղմոսքն թուով վեց - 20. Բայց արդ  այսոցիկ այսքան բաւական լիցի - 23. 

Արդ ... ոչ ինչ արգելու զառաջի արկեալսս ի գլուխ բերել մեզ հոգևորական ջան: - 23. 

Արդ չորք են ընդ ամենայն երեկոյին աղօթից սաղմոսք - 22. Արդ զկնի Հարցինն և 

Ողորմեցւոյն և Տէր յերկնցըւոյն` զՓառս ի բարձունսն պաշտել - 28. արդ գերեզմանն 

յընթեռնլոյ  զաւետարանն  յիշեալ լինի - 29. Արդ զայսոսիկ այսպէս  և այսու օրինակաւ 

յառաջ վարելով զկարգն, արժան է - 30. արդ զմեզ յառաջ կոչէ նա ինքն - 46.  Արդ` յայտ 

է թէ անհասանելի միաւորութիւնն և ոչ բնւթեանցն այլայլութիւն առաջնորդեն մեզ - 51. 

Արդ ի յատկութեան  ըստ բնութեանն ասել, զանշարժն մնալ ասէ յերկաքանչիւրսն - 51. 

Արդ մի լեալ, որպէս յառաջն ասացի, ըստ միաւորութեանն գոլ ասէ  զերևելին և 

աներևելին - 52. Արդ զիա՞րդ անձնաւորեցաւ ի կուսին անձն Որդւոյ - 53. Արդ զնոյնս... 

հակառակ ընդդթմ քեզ եդից: - 53. Արդ այսպէս շամբուշ խորհրդով բանդագուշիս - 55. 

Արդ ո՞րպէս զսոսա իմասցուք - 58. Արդ այսպէս բազմերջանիկ հարանցն 

անորոշաբար յիշել ի վերայ միոյ  Քրիստոսի - 59. Արդ կամ ե՛կ. խոստովանեա 

յառաջասացելոցն զքեզ մի ոք գոլ ի չարապաշտից - 60. Արդ է ուրեմն յաստուածային 

գրիցեալսն բան - 62. Արդ այսպէս ընդ խաւար զճշմարտագոյնն շօշափեցեր լոյս - 62. 

Արդ զիա՞րդ դու մոլորեցար - 64.  և ոչ ասացեր` թէ արդ հանգեայց - 65. Արդ եթէ էին 

ոմանք, այլ և յոլովք ևս կենդանիք, զիարդ էր`  եթէ - 66. Արդ յայտ է, եթէ - 68. Արդ ոչ եթէ 

ներքսածոզականք են մեզ մահուն և ապականութեան քաղցն և տրտմութիւնն - 69. 

Արդ յայտ է յասացելոց անտի` և վասն նախաստեղծին ասել, թէ - 69. Արդ զի երևեցոյց 

բանս` ոչ մեղք և ոչ ապականութիւնք հոգեկանացն և մարմնականացն մերոց  լինել 

կրից - 70. Արդ որպէս իր էր երևելն ի կնոջէ - 71.  «Արդ որպէս ընկլաւ զքաղցնուլն  տէր 

- 73. Արդ են ծայրք պարզաբար ասացեալ չար - 77. Արդ երիս եցոյց մեզ զկործանմանն 

մերոյ տեղիս - 77. Արդ է  ապականութիւն բոլոր իրի քակտութեան պատճառ` 

այլայլւթեամբ ի վերայ հասեալ - 77. Արդ խնդրեմ ի Հօրէ -79. Արդ ընդ այս ամենայն 

կիրս  փորձութեանց անցեալ եկեղեցւոյ, սակայն ոչ լքանի յարարչական խնամոցն - 83. 

Արդ թէպէտ յոլովք կան եօթներեակք ի վերայ յլոց աւուրց շրջագայից - 84. Արդ որպէս 

յառաջագոյն շնորհեցաւ ի Հոգւոյն սրբոյ  կարգեալ խորհուրդ պաշտաման եկեղեցւոյ 

օրհնութիւն երից մանկանցն - 86. Արդ յառաջասացեալ օրհնութիւնքն  զներկայումս և 
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զարդիս ունի  զդիտաւորութիւն - 87. Արդ որպէս ինձ հասու եղև, եթէ - 90. Արդ 

պատշաճ է  ամենայն քրիստոնէից յերեկորեայ շաբաթուն մինչև ցառաւօտս 

միաշաբաթուն` արթուն և զուարթուն լինել - 102. Արդ ամենայն յառաջագոյն 

ասացեալքն յաղագս Քրիստոսի չարչրանացն և յարութեանն և մերոյ փրկութեանն ... 

վարկանիմ անհաւատ հեզգութիւնս: - 104. Արդ նախկին ` թէ  զի՞նչ խորհուրդ ունի ի 

յերրորդ ժամուն ժողովել ի  գաւիթ եկեղեցւոյն - 104. 

  Եւ արդ վասն զի բացայայտակի քողախնդրեալ զկռապաշտիցն հոլանեցաք  

զյիմարութիւն, ոչ ինչ են պէտք դերանվանութեամբ զայնոսիկ ... նշանակել - 37. Եւ արդ 

զի ցուցաւ` թէ ... ցուցցուք և զայս - 45. Եւ արդ  որովհետև բանս մեզ ճանապարհս 

գործեաց, և որպէս ի փապարաց ձորոց  առաջնորդեաց աշտիճանօք  ի վեր ելանել ի 

բարձրագոյն յիմաստն ... ուրանօր Ադամ բնակէր հրճուալից ուրախութեամբն - 97. Եւ 

արդ քանզի մեծ է խորհուրդ աստուածպաշտութեանն` որ ի Քրիստոս կարգեալ է - 99. 

Եւ արդ զկոյսն յիշելով` զթաղումն հաստատեաց – 103. 

ԱՐԴԱՐ - զերկուսս զայսոսիկ լուաք լինել արդարոցն բնակութիւն. զերկինս և 

զդրախտն: - 14. «Ինձ համբերեն արդարք` միչև հատուսցես ինձ»: Թէ և վասն իմ ոչ 

փութացուցանես հատուցանել զխոստացեալ քո զարքայութիւնն, զարդարոցն ընդ միտ 

ածցես զյապաղումն - 22. փայլեն արդարքն որպէս զարեգակն ի յարքայութեանն 

երկնից: - 94. որոյ յուսոյ սպասեալ արդարոցն` ակն ունէին հասանել անսպառ 

բարութեանցն: - 96. 

ԱՐԴԱՐԱԿ - միջին իմն արդարակ և անստերիւրող ճանապարհաւ բերիցին: - 15. 

ԱՐԴԱՐԱՆԱԼ - պարտ է մեղուցելոցն` նախկին արդարանալ աշխատութեամբ - 19. 

Աբրահամ հայր մեր ո՞չ ապաքէն ի գործոց արդարացաւ» - 61. 

ԱՐԴԱՐԱՑՈՒՑԱՆԵԼ - մի’ զքոյդ արդարացուցաներ ի բազմաց կրեալ ստգտանս և 

ապաբանութիւն: - 61. 

ԱՐԴԱՐԵՒ - արդարև զարդարի պատկերս առաքինութեանն երանգովք - 2. Քանզի և 

արդարև իսկ սովաւ զյաւիտենական կենացն առ մեզ երաշխաւորեալ տեսանեմ 

բարութիւնս: - 7. որ զաղջամղջին խաւարի արդարև բերէ զօրինակ - 30. որք յետին 
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յետնոց գտանին արդարև քարոզք և վկայք - 34 զի  արդարև իսկ կռեմք և կոփեմք  և 

քանդակեմք և քերեմք – 39. 

ԱՐԴԱՐՈՒԹԻՒՆ - «Զի՞նչ հայցէ տէր աստուած մեր, բայց  առնել իրաւունս և գործել 

զարդրութիւն» - 41. յետոյ պտուղ խաղաութեան նովաւ կրթելոցն հատուցանէ 

յարդարութիւն»: - 78. «Դու ընդէ՞ր բնաւ  պատմես զարդարութիւն իմ -81. Այլ նա է 

առաւօտ և սկիզբն ծագման  արեգականն արդարութեան – 92. 

ԱՐԴԵԱՄԲՔ - Զի զոր այլոցն  բանիւն հրամայեաց, ինքն արդեամբք յանձին  կալաւ 

կատարել – 102. 

ԱՐԴԵՒՔ - եթէ երբէք ուրէք խորհէի արդեւք զհրամանացն խորտակել զլուծ - 2. թերևս 

արդեւք ի հանդերձեալ յաւիտենին ի Քրիստոսէ  զնոյն ճշմարտապէս ... վայելիցեմք: - 

7. զի մի’ արդեւք ի կուսէն ասելով` զմերս  յիշեցուցեալ ի ներքս ածիցեն բնութիւն: - 49. 

զի ո՞րպէս արդեւք եղիցի` որք ոչն են: - 52. զնոյն և բնութիւն մարդկային ոչ արդեւք 

խղճէիք ասել - 53. Բայց իցեն ո՞վ արդեւք ճարտարքն Յունաց - 63. եթէ արդեւք 

վարդապետեցար ի քում արուեստարանիդ-64. մերկացա՞ր արդեւք  յանարգանացն 

զփառսն - 79. 

ԱՐԴԻ - Արդ յառաջասացեալ օրհնութիւնքն զներկայումս և արդիս ունի  

զդիտաւորութիւն – 87. 

ԱՐԵԳԱԿՆ - զոր իբրև մաքուր հայելեաւ առ իս զփրկչականն ձգելով դիմի 

զնմանութիւն, հանգոյն արեգական  ի խորս ուրեք ընդ յստակութիւն ջուրցն առաքելով  

զիւր ճառագայթսն: - 2. մերկանայ ի մէնջ  զգալի լոյսս արեգական և լուսնի - 13. և 

անընդհատաբար առ աստուած յերկինս  ի վեր առաքել զփառաբանութիւն 

յերեկորեայ, և մինչ ի ծագելն արեգական: - 17. արեգակնն լուսով մինչև ցայնժամ լինին 

պայծառացեալ - 22. Արեգակն երկիր պագանելով, նորայումն լծակցին  երկրպագուաց 

- 37. Իսկ արեգակն աղաչել կամեցեալ, ասեն - 38. ուսան իսկ առնել կարկանդակս 

տիկնոջ երկնից, և նուիրել նուէրս արեգական: - 41. զինքեամբ ծախեսցէ զչարութիւնն 

իբրև զմոմ հուր, և կամ իբրև զգոլոշի արեգակն - 75.  Այլ նա է առաւօտ և սկիզբն 

ծագման արեգականն արդարութեան - 92. փայլեն արդարքն որպէս զարեգակն ի 

յարքայութեանն երկնից: - 94. 
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ԱՐԵՒ - յարևու փորձութեանցն մի’ խորշակահար լինիցիմք – 113. 

ԱՐԵՒԱԳԱԼ - Եւ այսպէս ապա զԱրևագալոյն ըստ դասուց վերաձայնելով  զսաղմոս 

կատարեն: - 20. Եւ զկնի ամենեցուն` զԱրևագալին նուագել սաղմոս - 30. Եւ եթէ զի՞նչ 

խորհուրդ ունի առաւօտին աղօթքն, որ ընդ  արևագալն կատարեն: - 92. Արժան է ... 

ապա զհետ բերել յերեկորինսն զհանգստեանն սաղմոս և յառաւօտինսն` զԱրևագալին 

սաղմոս: - 28. Ապա զԱրևագալին սաղմոսսն ասել, ըստ դասուց վերաձայնութեամբ: - 

29. 

ԱՐԵՒԵԼՔ - ընդ արևելս ընդդէմ Երուսաղէմի աղօթէր - 97. Իսկ ալելուն նշանակեաց 

պատրաստ գտանել առ ի վերուստ ազդեցեալն ձայնին ահարկու և հիացուցանող 

անշարժ դիտել ընդ արևելս – 106. 

ԱՐԵՒԻԿ - Իսկ զարեգակն աղաչել կամեցեալ, ասեն. Արևիկ, Լուսիկ - 38. 

ԱՐԷՍ - աստուածս անուանեցին. զԿռոնոս ... զԱրէս – 37. 

ԱՐԹՆՈՒԹԻՒՆ - զբովանդակ զնորայն նշանակէ մասունս լինել արթնութեանն: Եւ զի 

մի զարթնութիւնն ընդ կենցաղականաց իրիք թուիցի շարախառնել ասացեալ 

զբօսանաց, յարէ առ նոյն - 16. Զի երեկանիրհասէրն զմիջագիշերն հրաւիրէ լինել իւր 

արթնութեան  ժամանակ – 17. 

ԱՐԹՈՒՆ - Երանի~ իցէ ծառայիցն այնոցիկ, զորս եկեալ  տէրն գտանիցէ արթուն»: - 

17. երանի է ծառայիցն այնոցիկ` զորս եկեալ տէրն իւրենց  գտանիցէ արթուն - 102. 

    պատուիրէ ի կենցաղումս արթուն և զուարթուն լինել առաջի նորա-85. յիրաւի յայսմ 

ժամու աղօթիցս պատուիրէ արթուն լինել - 98. Արդ պատշաճ է ամենայն քրիստոնէից  

յերեկորեայ շաբաթուն մինչև ցառաւօտս միաշաբաթուն` արթուն և զուարթուն լինել - 

102. «Արթուն լերուք , և  անդադար աղօ’թս արարէք - 102.  

    «Արթու’ն  կացէք , զի ոչ գիտէ յորում ժամու տէրն ձեր գայցէ - 16. Արթու’ն կացէք, և 

ազօթս արարէք»: - 16. «Արթու’ն կացէք և անդադար աղօ’թս արարէք – 102. 

ԱՐԹՈՒՆ ԼԻՆԵԼ- պատուիրէ ի կենցաղումս արթուն և զուարթուն լինել առաջի նորա - 

85. յիրաւի յայսմ ժամու ազօթիցս պատուիրէ արթուն լինել - 98. Արդ պատշաճ է 
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ամենայն քրիստոնէից յերեկորեայ շաբաթուն մինչև ցառաւօտս միաշաբաթուն` 

արթուն և զուարթուն լինել - 102. «Արթուն լերուք, և անդադար աղօթս արարէք – 102. 

ԱՐԹՈՒՆ ԿԱԼ - «Արթու’ն կացէք, զի ոչ գիտէք  յորում ժամու տէրն ձեր գայցէ - 16. 

«Արթու’ն կացէք, և ազօթս արարէք» - 16. «Արթու’ն կացէք և անդադար աղօ’թս 

արարէք - 102. 

ԱՐԺԱՆ - զուարթաթռիչ լուսով ճեպեալք ի հանդիպումն ամպովք երևեցելոյն, և 

հատուցանողին իւրաքանչիւր ումեք զարժանն - 92. 

ԱՐԺԱՆԱՆԱԼ - զի այսմիկ ոչ ոք յարարելոց աստի արժանացաւ հասանել գոյից - 68. 

ԱՐԺԱՆԱՊԷՍ - Երկնչիս յերկուց ասել բնութեանց. երկիւղ մեծ գոյ, եթէ ոչ 

արժանապէս և մին ասել Քրիստոսի բնութիւն: - 56. 

ԱՐԺԱՆԱՒՈՐ - և անդ յարժանաւոր տեղիւն նոսա պսակեսցեն: - 10. յայլում  աւուր 

հրաման տացէ զգուշութեամբ և արժանաւոր կարգօք պսակիլ և  հաղորդիլ օրինացն: - 

25. Արժան է ... զյանցանս ջնջել, և արժանաւոր առնել զինքն մեղսաքաւիչ և 

կենդանարար խորհրդոյն - 27. ըստ առատ քում բարերարութեանդ արժանաւորս արա 

զմեզ - 31. Ընտրեալք ի մարդկանէ և աստուածային բնակութեանն արժանաւոր լինել 

գտեալք - 39. Համարձակէին և զբնութեանցն արժանաւոր բարբառել բանս - 59. ոչ 

միայն յարժանաւորսն, այլ և յանարժանսն ցուցանէ զիւր բարերարութիւնն - 81. 

պատուիրէ ... արժանաւոր լինել խոստացելոց արեացն-5. զաղօթս ժողովրդեանն 

մատուցանէր առ աստուած, հաստատուն կալ և մնալ ի կամս  

պատուիրանապահութեան նորա... արժանաւոր ձայնիւ և սուրբ խորհրդով 

փառաւորել զմիածին Որդին աստուծոյ – 89. 

ԱՐԺԱՆԱՒՈՐԱՊԷՍ - յամենեցունց արժանաւորապէս փառաւորի ամենասուրբ  

Երրորդութիւնն – 114. 

ԱՐԺԱՆԱՒՈՐԵԼ - ողորմութեամբ և արտասուօք  արժանաւորեսցին խառնել յեկեղեցի 

աստուծոյ: - 27. զորդեգրութեանն արժանաւորեցան ընդունել փառս - 78. 

արժանաւորեսցին լինել որդիք մարդկան որդիք աստուծոյ: - 79. սաղմոսօղքն 
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հասարակ մաղթեն ընդ հովանեաւ բարձրելոյն լինել, և յերկինս հանգստեան 

արժանաւորել – 113. 

ԱՐԺԱՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ - Ոչ զուգապատիւս  ասեմ զաւետարանչացն ձայնս, և ոչ  ի 

նոցունց արժանաւորութենէ ասացեալ - 57. Յորոց կայ աստուած ի մէջ  արարածոցն և 

թագաւորեցելոցն, որոշելով և բաժանելով զարժանաւորութիւն անդր երանութեանցն - 

94. 

ԱՐԺԱՆ է - զոր մանաւանդ թէ և յառաջագոյն իսկ արժան էր յիշել իբրև  զմեծագոյն և 

զբազմերախտ ի Քրիստոսէ պարգևեալ մեզ աւանդ - 7. յերեկորեայ շաբաթուն մինչև ի 

լուսանալ միաշաբաթուն սպասել և ակն  ունել արժան է - 16. Բայց արժան է ոչ միայն  

քրիստոսեան պատարագաւն և ... պատուել զօրս զայս - 16. պարտ և արժան է 

հանապազօր վարդապետական մեր բանիւն ամրացուցանել զառողջսն-24. Արժան է և 

զհացն`  անխմոր, և զգինին` անապակ հանել ի սուրբ սեղանն - 25. Պարտ և արժան է 

զմկրտութեանն ձէթ` քահանային օրհնել մի ըստ միոջէ ընդ մկրտելն - 26. Արժան է 

զհիւանդացն զձէթ քահանային օրհնել ըստ իւրում աղօթիցն - 26. Պարտ և արժան է 

զսուրբ միւռոնն ... հայրապետին օրհնել - 26. Պարտ և արժան է զերեխայիցն 

ձեռնադրութիւնն և զօծումնն և խոստովանելն առ դրունս մկրտարանին կատարել - 27. 

Պարտ և արժան է զայնոսիկ ... քահանային յեկեղեցին տանել-27. Արժան է շաբաթն օր 

երեկունն մարտիրոսաց պաշտել - 27. Արժան է գիշերապաշտօն առնել յայգ կիւրակէ  - 

27. Արժան է յերեկորինս և յառաւօտինս զկնի ամենայն պաշտամանն` նուագել զՍուրբ 

աստուածն - 28. Պարտ և արժան է զԽաչեցարն երիցս անգամ զհետ  բերել - 28. Արժան 

է ի գիշերին ... նախ զառաջաբանիցն ասել զչորեսին սաղմոսսն - 28. Արժան է 

զառաւօտինսն` ամենեցուն նմանս միմեանց զնոյն և ըստ նմին կարգի կատարել - 28. 

արժան է` զկնի Փառք ի բարձանցն` յարութիւն ասել - 30. Պարտ և արժան է ի 

գիշերապաշտաման զկանոնացն զհետ  բերել զչորս զայս  քարոզութիւն - 30. Պարտ և 

արժան է յայտնութեանն  աւուր` կատարել զջրոյն օրհնութիւն - 32. Արժան է 

յայտնութեանն աւուր ի Մատթէոսի գլխոյն զմկրտութեան կարգին ընթեռնուլ 

զաւետարան: - 32. որովք և ոչ ամենեքումբք այսոքիւք զփրկչականն պարտ և արժան է 

ասել զկիրընդունակութիւնս: - 75. զի և արժան իսկ է զառաւելազանցս զայս չար 

մարդկայինս  ազին` յոլովագունիւք հրապարակել բանիւք - 76. ասասցէ, երթալ ունիս` 
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մինչև ուրանօր արժանն իցէ երթալ: - 77. և Աստուած քաւեայն զխոնարհութեան 

պաղատանս` հանապազօր երրեակ միութեանն մատուցանել արժան է մատուցանել 

ամենայն քրիստոնէից: - 87. 

   Ոչ է արժան յաւուր շաբաթու և  կամ ճրագալուցի զատկին  պսակադիրս առնել-24. Ոչ 

է արժան ... յերեկորէն ժողովս առնել և արբենալ և զեղխել - 25.  Ոչ է արժան ի սուրբ  

քառասներորդս ատկին և մինչև ի սուրբ  պէնտակոստէն հարսանիս առնել - 25. Ոչ է 

արժան զսեղանն ... փայտեղէն կանգնել – 26. 

ԱՐԺԱՆԻ - զարմանային հաւատային բարեբանէին ըստ արժանի իմոց փառացն -79. 

    պարկեշտութեամբ և աղօթիւք արժանի առնել զինքեանս պսակին օրհնութեան և 

աստուածային հաղորդութեան: - 25. որ և զմեզ զմեղաւորս արժանի արար փառաւորել 

զքեզ - 31. յետոյ ապա արժանի լինէին ընդունել զլուսաւորութիւն սրբոյ աւազանին ի 

մեծի աւուր ճրագալուցի զատկին: - 9. «Արժանի լինիցիք, ասէ, զերծանել ի 

նողութեանց անտի` որ  գալոցն է, և կալ առաջի որդւոյ մարդոյ» - 17. որք 

զթագաւորական գահոյսն պատուոյ արժանի վարկանին լինել - 59. կարգեցան ի 

ժամուն յայնմիկ  աղօթք իբրև արժանի լինել մեծի առաւօտի լուսոյ ծագմանն - 92. որոց 

և մեք արժանի եղիցուք հասանել խոստացելոց բարեացն - 94. «Արժանի լինիցիք  կալ 

նռնջի որդւոյ մարդոյ»: - 102. 

ԱՐԺԱՆԻ ԱՌՆԵԼ - պարկեշտութեամբ և աղօթիւք արժանի առնել զինքեանս պսակին 

օրհնութեան և աստուածային հաղորդութեան: - 25. Օրհնեալ ես տէր աստուած մեր, որ 

և զմեզ զմեղաւորս արժանի արար փառաւորել զքեզ – 31. 

ԱՐԺԱՆԻ ԼԻՆԵԼ - յետոյ ապա արժանի լինէին ընդունել զլուսաւորութիւն  սրբոյ 

աւազանին - 9.  «Արժանի լինիցիք, ասէ, զերծանել ի նեղութեանց անտի - 16. որք 

զթագաւորական գահոյսն պատուոյ արժանի վարկանին լինել - 59. կարգեցան ի 

ժամուն յայնմիկ աղօթք իբրև արժանի լինել մեծի առաւօտի լուսոյ ծագմանն - 92. որոց 

և մեք արժանի եղիցուք հասանել խոստացելոց բարեացն - 94. «Արժանի լինիցիք կալ  

առաջի որդւոյ  մարդոյ» - 102. 
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ԱՐԺԱՆԻ Է - Իսկ մեզ իբրև հայրասիրաց ոմանց որդւոց` զառ ի նոցանէ  անտես 

մնացեալն,  ձեռն տալովն աստուծոյ, տեսանել արժանի է - 8. 

ԱՐԻ - աստուածս անուանեցին. զԿռոնոս վասն յոխորտաբար առ  կռուարարութիւնսն 

յարձակելոյ. զԱրէս` վասն արին գոլոյ - 37. 

ԱՐԻՈՍ - Արիոսի եղեալ գտանիս չարապաշտութեանն զուգաձայն: - 55. Արդ այսպէս 

բազմերջանիկ հարանցն անորոշաբար յիշել ի վերայ միոյ  Քրիստոսի... զԵւնոմիոս և 

զԱրիոս, որ զաներևելի արարած ընդ երևելի արարածոյ շարակարգեալ ասաց զԲանն  

ընդ մարմնոյն, և մի բնութիւն: - 59.  

ԱՐԻՈՍԵԱՆ - և այդպէս ոչ բաժանելով ըստ դիմաց` լինիս սաբելացի, և ոչ միաւորելով 

ըստ բնութեան` արիոսեան: - 62.  

ԱՐԻՒՆ - ցուցեալ եղև գործ: Որպէս Քրիստոսի սովորական սեղանաւն ի  վերնատանն 

կատարել զխորհուրդ մարմնոյ և արեան իւրոյ - 5. որ  յերկնիցն իջեալն է` ճաշակել 

կերակուր, զմարմին և զարիւն կենագործողին Քրիստոսի: -9. փրկանաւորեաց զմեզ 

արեամբ  միածնին իւրոյ - 21. զոր պատուական արեամբն իւրոյ փրկեալս ազատեաց - 

23. և գտանիցիմք եղեալ պարտականք արեան անձանց և յանձնեցելոցս: - 24. Տղայոցն 

արեամբ զանգեալ ալեւր, զանօրէնն ժուայթելով զօրէնս, անդր ևս քան զխոզի գտանին  

զանզգայ ծննդակերութիւն: - 38. հեղին զարիւն անբիծ»: - 41. մանկունք հաղորդեցին 

արեան և մարմնոյ - 61. զիա՞րդ եղև փոյթ արարչին մերոյ սակս մերոյն փրկութեան 

մարդ լինել, և արեամբ խաչին իւրոյ ազատել զմեզ միանգամայն ի մեղաց և 

յապականութենէ - 76. խորհրդական աւուրսն հրաւիրեն զմեզ առ հոգևոր սեղանն, 

յանդիման լինել ճշմարիտ պատարագին մարմնոյ և արեան միածնին տեառն մերոյ 

Յիսուսի Քրիստոսի - 91. երկնայնոյ Հօրն գթացեալ փրկեսցէ զմեզ պատուական 

մարմնով և արեամբ միածին իւրոյ - 95. զքահանայութեանցն ասեմ, զպատարագացն և 

ի զանազան արեանցն կենդանեացն հեղմանցն - 99. «Յաւուր յայնմիկ բղխեսցէ ջուր 

կենդանի յԵրուսաղէմէ «ի խաչելոյ մարմնոյն  արիւն և ջուր – 100. 

ԱՐԻՒՆԱՐԲՈՒ - Են ոմանք ի նոցանէ, որոց տեսեալ զարիւնարբուս և  

զթարախածուծս ի կենդանեացդ` իբրև զախտաբոյժս և զցաւահալածս մեծարեալ 

զնոսա աստուածս անուանեցին – 36. 
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ԱՐԾԱԹ - «Կուռք հեթանոսաց արծաթ և ոսկի են»: - 42. Բազումք ի Բաբեղոնի 

պատուական անօթք ոսկւոյ և արծաթոյ, այլ միայն յաղագս  աստուածային անօթոցն 

կրեալ զպատուհասն Բաղտասար արքայի - 45. 

ԱՐԿԱԾ - Համբերողացն նախատիպ մեծն Յովբ ասէր երբեմն յիւրում բանսն, նեղեալ ի 

փորձանացն արկածից – 1. 

ԱՐԿԱՆԵԼ-  օրհնէին զջուրն, ձէթ արկանելով ի նա: - 12. որք ի սուրբ քառասներորդս 

պահոցն, զշաբաթ և զկիրակէ օրն ընդ տրտմութեամբ և ընդ ապաշխարութեամբ 

արկանեն - 13. զմարմնականն ի ծոցս մեր հատուցանէ տանջանս. գերելով և ի հնոց 

արկանելով չարաչար, և ի կիզանող  ախտիցն մատնեալ բաբեղոնական աներևոյթ 

գոռոզին: - 18. Պարտ և արժան է յայտնութեանն աւուր` կատարել զջրոյն օրհնութիւն... 

ձէթ արկանելով ի նա - 32. զկուրութիւն մտաց քոց զսրբովքն արկանես հարամբք - 63. 

«Էարկ, ասէ, աստուած թմբրութիւն ի վերայ Ադամայ` և ննջեաց»: - 68. գիրկս արկանէր 

և համբուրէր  զդարձեալն ի խոզագնաց շաւղէ կռամոլութենէն - 86. Պանդորոսն ասէ, 

եթէ յիւրումն մնալով` զերևութական միայն զձևն զինքեամբ արկաւ: - 53. 

    Ոչ ինչ արգելու զառաջի արկեալսս ի գլուխ բերել մեզ հոգևորական ջան: - 23. և 

զմերն իսկ առաջի արկանելով բնաւորականս` թուղացուցեալ մարմնոյն կրել զիւրսն: - 

70. և զբաղկացեալն ի մասանց քակտէ ապականութիւն, զայլայլութիւն ի գործ 

արկանելով - 77. զորոց երկուց աւուրցն զխորհուրդս հրամայէ ի կիր արկանել - 86. առ 

մկրտութիւն աւազանին վաղվաղեալ` ի ներքս արկանեն: - 9. Եւ ապա ի շար արկեալ 

թուեն  զկատարելութիւն բնութեանս մերոյ - 55. Քանզի այնքան նրբեն 

նուաղեցուցանեն նոքա ... մինչ զի առ աչս երևութեան կարծիս արկանել մարմնացելոյ 

բանին - 49.  զի մի’ զրկեալք ի սմանէ` զրկեսցին յաստուծոյ. կամ անարգ լինել ի 

Քրիստոսէ, յանարգաց ուրուք ձեռս արկանելով զսա: - 116. զայս միայն գտեալ  անձին 

յաղթութիւն, զստելն և նախատինս զմեօք արկանել զօտարոտւոցն լուտանս»: - 46. 

շուրջ արկեալ է ի գլխաւորական աղօթս առաւօտի - 113. միանգամայն թէ և 

զչարափառացն տապաստ արկանելով խումբս ... ուրանային զանսուտ նորա 

մարդեղութեանն խորհուրդ: - 59. 

ԱՐԿՂ - և յոքունք յաւուրս Դաւթի ոսկէզօծ յօրինեալ արկեղք - 45. 
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ԱՐՀԱՄԱՐՀԵԼ - յորս պարտ է աղօթել և հըսկել ... և ոչ մարմնական  զեղխութեամբ 

զսուրբ աւուրցն խորհուրդ արհամարհել - 24. եպիսկոպոսն լուծեալ եղիցի ի 

պատուոյն, և սեղանն արհամարհեալ և անգործ մնասցէ: - 26. որ պատուիրանն ուսոյց 

արհամարհել – 75. 

ԱՐՁԱԿ - Եւ ընդէ՞ր յարձակ աւուրսն յիշատակի բարեխօսութիւն Մարիամայ 

Աստուածածնին, և ի խորհրդականս ոչ: - 91. Իսկ յարձակ աւուրսն քրիստոսեանն ոչ 

մատչի պատարագն – 91. 

ԱՐՁԱԿԱՊԷՍ - հրամայէր արձակապէս քաղաքավարիլ - 85.  

ԱՐՁԱԿԵԼ - զինքն ի սպասաւորութեանն աստուծոյ արձակեալ ի բաց տանի ի լծոյ - 10. 

Եւ այսպէս զհանգստեանն նուագելով զսաղմոս, արձակեն: - 22. արձակեաց զտիեզերս 

ի բանդէ - 99.  բարձր բարբառ արձակեալ` ի վեր  հայելով ուղղութեամբ – 105. 

ԱՐՁԱԿԵԼ Ի ԲԱՑ - զինքն ի սպասաւորութեանն աստուծոյ արձակեալ ի բաց տանի ի 

լծոյ – 10. 

ԱՐՁԱԿՈՒՄՆ - Եւ եղև ի նմին ժամու իններորդի արձակումն ի մահուանէ ի կեանս – 

100. 

ԱՐՁԱՆ - «Յաւուր յայնմիկ եղիցի, ասէ, սեղան տեառն արձան կանգնեալ յերկրին 

եգիպտցւոց -7. 

ԱՐՁԱՆԱՑՈՒՑԱՆԵԼ- հարկ է... սեղան և աւազան քարեղէն  անշարժաբար յամենայն 

եկեղեցիս արձանացուցանել:-7. չէ իսկ առաջիկայս մեզ ստեղծեալն եղծանել... այլ 

զհիմնացեալ զանկարգութիւնն քակել ... զբարեվայելուչսն և զօգտակարագոյնսն ի 

տեղւոջն արձանացուցանել: - 23. այլ սուրբ հարքն զիւրեանցն արձանացուցին 

խոստովանական բան: - 58. կամեցայ զբովանդակ զառ ի նոցանէն կանոնական 

սահմանեալ բան ի միում տեղւոջ գեղեցկագործ մատենիւ ի հայրապետանոցի աստ 

արձանացուցանել: - 115. 

ԱՐՄԱՏ - «Զի մի’ արմատ դառնութեան ի վեր երևեալ նեղիցի - 33. յարմատոյ անտի 

ասի ծաղիկն: Հարցանե՞ս զծաղկէն, արմատոյն անուամբ նշանակեսցի... 
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շարաբարձումն անուանն և բանի վերաձգեալ ածցիս. անուամբ նշանակեսցի... 

շարաբարձումն անուանն և բանի վերաձգեալ ածցիս. անուամբ  արմատոյն, 

տեսութեամբ գունոյն - 57. ի չարաչար արմատոց անտի ոչ ես չարագոյն ընձիւղեալ 

շառաւիղ - 60. Եւ զայցս բանից զարմատս ինքն իսկ եկեալ ուսուսցէ  մեզ տէր - 78. 

ԱՐՈՒ- վասն այնորիկ նախ զարուին զփրկութիւնն յառաջ բերէ: - 86.  

ԱՐՈՒԵՍՏ - «Տէր աստուած Իսրայէլի, ի ծագաց երկրի  արուեստս լուաք,  յոյս 

բարեպաշտի - 40. ի ձեռագործ արուեստէն զառաջիկայ յուսոյն խորհուրդ 

երաշխաւորեալ, սեպհականէ անձինն և իւրայոցն: - 40. փորձէ զմեր հնազանդութիւնն` 

և չափէ զամենայն իւրովք չարչարանօքն` արուեստիւ մարդասիրութեանն - 75. 

ԱՐՈՒԵՍՏԱՐԱՆ - վարդապետեցար ի քում արուեստարանիդ - 64. 

ԱՐՈՒԵՍՏԱՒՈՐ - որք էին միանգամայն արուեստաւորք թարգմանիչք - 66. 

ԱՐՏԱՀԱԼԱԾ - զթիւրութեանն արտահալած առնելով զաւանդիչս, զիւրեանցն ի ձեռս 

նորա տային առ ի թիւրել զուղղասացութիւն: - 66. 

ԱՐՏԱՀԱԼԱԾ  ԱՌՆԵԼ - տես` ԱՐՏԱՀԱԼԱԾ 

ԱՐՏԱՍՈՒԵԼ - Կրկին էր` ըստ որում վաստակեցաւն, և երկեաւն, և   արտասուեացն - 

71. 

ԱՐՏԱՍՈՒՔ - քանզի և հինգ անուանս ի գրոց ուսաք գոլ զտանջարանացն. հուր, 

արտասուս, կրճումն, խաւար, որդն: - 14.  որ զղջմանն հրով  զինքն հալել գիտիցէ ... 

արտասուացն թորմամբ լոգանալ և մաքրել: - 19. ղորմութեամբ և արտասուօք 

արժանաւորեսցին խառնել յեկեղեցի  աստուծոյ: - 27. 

ԱՐՏԱՔԻՆ - Զի թէ արտաքնոցն ասացեալն ի խորհուրդ եկեղեցւոյ վերաբերին - 82. 

ԱՐՏԱՔՈՅ/նախադր./ - Զոր ի սուրբ քառասներորդս պահոցն առանձնաբար ի վերայ 

նոցա կատարելով՝ արտաքոյ ժողովրդանոցին յետոյ ապա արժանի լինէին ընդունել 

զլուսաւորութիւն սրբոյ աւազանին  ի մեծի աւուր ճրագալուցի զատկին:-9. դատարկ և 

ունայն է յաստուածային զօրութենէն, և  արտաքոյ աւանդութեան առաքելական 

եկեղեցւոյ: - 32. 
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ԱՐՏԱՔՈՅ /մկբ./ - Այլ առանց ժամու և աղօթից, և առանց օրհնելոյ և հաղորդութեան, 

արտաքոյ մնան` ուր կամք իցեն: - 10. ոգի և մարմին ծառայեն կարեաց` որ ի մեղսն 

տանին, և այնց կարեաց` որ արտաքոյ քան զմեղսն իցեն - 71. Զկարիս մարմնոյ և ոգւոյ` 

որ արտաքոյ քան զմեղսն իցեն, կալաւ յանձին կենարան - 72. 

ԱՐՏԱՔՈՒՍՏ - արտաքուստ ի գերեզմանն առ նա աղաղակիցեմք ասելով - 30. Ոչ 

արտաքուստ ի նա բերելով զքնոյն իրակութիւն - 68. դեռ ևս թաղման  վարկանելով 

զտէրն, արտաքուստ ի ներքս ի գերեզմանն աղաղակելով  ողբերգագին ձայնիւ, թէ - 

103. 

ԱՐՏԱՔՍ - յաստուծոյ և ի դրախտէն արտաքս անգանէր: - 85.  զայնպիսին հրամայեմք 

ամենևին հատանել և արտաքս ընկենուլ - 33. որ կարօղն է խարշել իբրև զփուշս 

ագարակի զհեթանոսական բոյսն, մղեղել և արտաքս  ընկենուլ - 46. Վասն որոյ բանից 

արտաքս ընկեցաւ  ի կենաց տեղւոյն ինքնակամ ընտրութեամբ - 99. Յորում ժամու ընդ 

երեկս աւուրն արտաքս ընկեցաւ ի կենաց տեղոյն - 100. ամենևին արտաքս 

սահմանեալ զինքն ի բարձրութենէ խոնարհեցուց անողին, գոչէ քաջալերաբար և ասէ - 

83. 

ԱՐՏԱՔՍ ԱՆԳԱՆԵԼ -  յաստուծոյ և ի դրախտէն արտաքս անգանէր: - 85. 

ԱՐՏԱՔՍ ԸՆԿԵՆՈՒԼ - որ կարօղն է խարշել իբրև զփուշս ագարակի  զհեթանոսական 

բոյսն, մղեղել և արտաքս ընկենուլ - 46. Վասն որոյ բանից  արտաքս ընկեցաւ ի կենաց 

տեղւոյն ինքնակամ ընտրութեամբն - 99. Յորում ժամու  ընդ երեկս  աւուրն  արտաքս 

ընկեցաւ ի կենաց տեղոյն -100.  

ԱՐՏԱՔՍ ՍԱՀՄԱՆԵԼ - ամենևին արտաքս սահմանեալ զինքն ի բարձրութենէ 

խոնարհեցուցանողին, գոչէ քաջալերաբար և ասէ – 83. 

ԱՐՏՈՐՈՇԵԼ - Եւ արտորոշեալ ճանաչի ի նոսա դէմն այսուիկ – 64. 

ԱՐՏՕՍՐ -  նոյնպէս և զարտօսրն իրաւացոյց – 73. 

ԱՐՔԱՅ - Բազումք ի Բաբեղոնի պատուական անօթք ոսկւոյ  և արծաթոյ, այլ  միայն 

յաղագս աստուածային անօթոցն կրեալ զպատուհասն Բաղդասար արքայի – 45. 
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ԱՐՔԱՅԱԿԱՆ  – համարձակութիւն առեալ փարին զարքայական սեղանովն – 105. 

ԱՐՔԱՅՈՒԹԻՒՆ - ոչ փութացուցանես հատուցանել զխոստացեալ քո  զարքայութիւնն 

- 22. հնար լիցի ամենայն անձին Երրորդութեանն երկրպագուաց ժառանգել զերկնից 

արքայութիւնն ի Քրիստոս Յիսուս ի տէր մեր - 24. արժան է ... ակն ունել... անճառ 

յաւիտենական արքայութեանն: - 28. փոխեա զմեզ յարքայութիւն միածնիդ քո տեառն 

մերոյ  Յիսուսի Քրիստոսի: - 31. արժանաւորս արա զմեզ ծառայս քո անճառ լուսոյդ 

երկնից արքայութեանդ Յիսուսիւ Քրիստոսիւ  տերամբ մերով - 31. սակաւք են  

յաստուածահրաշիցդ քոց նշանաց ընտրեալք, և անթիւք ի մարդկանէ` զորս ճառ 

խաչին քո ժողովեսցէ` լինել ժառանգորդ արքայութեան քում: - 80  փայլեն արդարքն 

որպէս զարեգակն ի յարքայութեանն երկնից: - 94. Որպէս և տէրն ասէր. «Մինչև արբից 

զդա, ասէ, ընդ ձեզ նոր յարքայութեան Հօր իմոյ»: - 7. 

ԱՐՔՈՒՆԻ - «Ճանապարհ զարքունի գնասցես, ասէ – 14. 

ԱՒԱԳԱՓՈՂ - զոր մարգարէն աւագափող զնա անուանէ - 13. զոր մարգարէն  

աւագափող անուանէ: - 101. 

ԱՒԱԶ - Գոյ հնար թուել զխիճս հեղեղատի, և զաւազ  ծովու – 65. 

ԱՒԱԶԱԿ - «Այսօր ընդ իս  ես ի դրախտին» ցաւազակն ասէր: - 14.  ամենեքեան ... 

գո՞ղք էին և աւազակք: - 67. Սոյնպէս և ի սմին տեղւոջ լուաւ ի ձեռն աւազակին – 99. 

ԱՒԱԶԱՆ - այլ զսեղանն փայտեղէն և շարժուն առնելով, իսկ զաւազանն  ըստ 

պիտոյիցն` ըստ ժամուն և ըստ տեղեացն ... կատարեն զկարգն: - 5. աւազանն ծնանի, 

այլ ոչ կերակրէ - 8.  հարկ է ... և սեղան և աւազան քարեղէն անշարժաբար յամենայն 

տեղիս արձանացուցանել: - 7. և աւազանին օծումնն` զըստ Հոգւոյն մեզ յարմարէ 

վերստին ծնունդ - 8. Եւ ապա զկնի  այսորիկ զհոգևորն ծնանել ծնունդ յաւազանին - 9. 

այլ միայն առ  մկրտութիւն աւազանին վաղվաղեալ` ի ներքս անկանեն: - 8. արժանի 

լինէին ընդունել զլուսաւորութիւն սրբոյ աւազանին ի մեծի  աւուր ճրագալուցի 

զատկին: - 9. Պարտ և արժան է ... միայն օծանել նովաւ զերեխայսն և  զմկրտեալսն ընդ 

մկրտելն յաւազանին - 26. Ոչ  է պարտ զաւազանն յայլ  իմեքէ նիւթոյ պատրաստել ... 
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այլ աւազանն քարեղէն հաստատել ի նմին իսկ  յեկեղեցւոջն - 26. Պարտ և արժան է ... 

տանել ի ներքս` ուր աւազանն  է, և մկրտել: - 27. 

ԱՒԱՆԴ - զոր ... արժան էր յիշել իբրև զմեծագործ և զբազմերախտ ի Քրիստոսէ 

պարգևեալ մեզ աւանդ - 7. 

ԱՒԱՆԴԱՊԱՀ    - զգուշացուցին նոցին աւանդապահք և ժառանգորդք - 6. 

ԱՒԱՆԴԵԼ - Դարձեալ Առաքեալքն զյոլով ժամանակս ի տաճարին զառ ի  Քրիստոսէ 

նոցուն կատարէին աւանդեալ խորհուրդս - 6. և չորք և վեց  գումարին ի տասն, որ է 

առաջին կատարեալ թիւ ի միակէն սկսեալ, և  կատարելագունից թուոց սկիզբն. և 

զուգաթիւ ի ձեռն Մովսիսի տէրունեան աւանդեալ օրինացն: - 23. Արժան է և զհացն` 

անխմոր, և զգինին`  անապակ հանել ի սուրբ սեղանն, ըստ աւանդելոյն մեզ սրբոյն 

Գրիգորի - 25. յոյր ձեռս միածինն որդի զոգի իւր աւանդեաց: - 38. Զնոյն և 

մեծահանճարն Կիւրեղ աւանդէ Աղէքսանդրի հայրապետ, ասելով - 51. ըստ այժմու 

մեզ  աւանդեցելոյ բանին` անճառելի և անասելի միաւորութիւնն` մի մեզ եցոյց  որդւոյ 

բնութիւն: - 51. ի նմին ժամու աղաղակաւ աւանդեաց զոգին փրկիչն աշխարհաց - 95. 

զմարդկային հոգին ի ձեռս Հօր աւանդէր - 96. իսկ  երկրորդ Ադամս յերկնից գոլով, 

բարձր բարբառով ի վերայ խաչին  աւանդեալ զոգին յինն ժմուն, արձակեաց զտիեզերս 

ի բանդէ – 99. 

ԱՒԱՆԴԻՉ - պատկառեսցեն և փափաքեսցեն միաբանել ընդ ուղղափառութեանն  

աւանդիչս: - 32. զթիւրութեանն արտահալած առնելով զաւանդիչս,  զիւրեանցն ի ձեռս 

նոցա տային – 66. 

ԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆ - երկոքին ընդունելի են առաջի աստուծոյ, և  յաւանդութեան 

եկեղեցւոյ Քրիստոսի: - 25. ոչ խոնարհել յայլ ազգաց Քրիստոնէից յաւանդութիւնս: - 25. 

Իսկ եթէ ոք ... ոչ արասցէ ըստ հրամանիս մերում, և ըստ աւանդութեան կաթողիկէ 

եկեղեցւոյ, եպիսկոպոսն լուծեալ եղիցի ի պատուոյն - 26. աշխարհիս մերոյ մարդկան, 

և ամենայն քրիստոնէից աւանդութեամբ կալեալ է զսոյն: - 32.  դատարկ և ունայն է 

յաստուածային  զօրութենէն, և արտաքոյ աւանդութեան առաքելական եկեղեցւոյ: - 32. 

զիններորդ ժամուս զխորհուրդ տեսանեմք բարձրագոյն աւանդութեամբ քան  զայլսն 

պատուեալ յառաքելական դասուցն: - 99. 
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ԱՒԱՍԻԿ - աւասիկ ես այժմիկ հարկանեմ զանձն իմ և նուաստանամ - 3. ստուգապէս 

վերջնումս  աւասիկ եկեալ հանդիպեցաք ժամանակի - 34. վերստին այժմ աւասիկ ի 

ձեռն առնլով մարդիկ պատերազմին առ միմեանս – 48. 

ԱՒԱՐ - Եւ նոցուն իսկ չարաչար ասացուածոցն զինուք զնոսին սատակեսցուք, աւար 

առնլով և գերելով զհպարտացեալ նոցա խորհուրդս - 46. 

ԱՒԱՐ ԱՌՆՈՒԼ - տես` ԱՒԱՐ - 46. 

ԱՒԱՐՈՒՄՆ - որ յերրորդ ժամու աւուրն ճշմարիտ աւարումն  գերելոցն  արար: - 97. 

ԱՒԱՐՏ - մեւսն աւարտ ի վերայ եկեալ` բովանդակի: - 15. 

ԱՒԱՐՏԵԼ - տէրն ուրանօր զհինն աւարտեալ կնքեաց – 6. 

ԱՒԱՐՏՈՒՄՆ  -  սա է փրկութեան մերոյ աւարտումն – 100. 

ԱՒԵԼԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ - Այլ այս այնքան առաջի անկեալ ձգեցաւ բանս, որքան թէ 

զլեզուագարիցն առ ի պապանձեցուցանել զաւելաբանութիւնս – 45. 

ԱՒԵԼՈՐԴ- այնպիսին հանգուցանիցէ  քնով զաւելորդն իւր տքնութիւն  ի հասարակ 

գիշերի - 17. աւելորդ վարկանիմ զամենապտուղն զայն  տնկագործողին տնկել 

զդրախտն - 67. աւելորդ և վայրաբար վարկանէր – 78. 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ - զմկրտութեանն ի  Մատթէոսէ զաւետարանն ընթեռնլով` օրհնէին  

զջուրն - 12. Զայս և տէրն  զմեզ յաւետարանի անդ զգուշացուցանելով  ասէր - 16. արդ 

գերեզմանն յընթեռնլոյ զաւետարանն յիշեալ լինի - 29. Յետ որոյ դարձեալ` մինչ չև 

զաւետարանն ընթերցեալ - 30. յետ ընթեռնլոյ զաւետարանն ... հրամայեմք միմեանց` 

թէ - 30. Արժան է յայտնութեանն աւուր ի Մատթէոսի գլխոյն զմկրտութեան կարգին 

ընթեռնուլ զաւետարան: Այլ յամենայն իսկ ութօրեայսն խառնել պատշաճ վարկանիմ 

ընդ ծննդեան աւետարանսն զմկրտութեան աւետարանսն - 32-33. առ ձե՞զ միայն եհաս 

աւետարանն: - 67. Լսես քաղցնուլ գրեալ յաւետարանսն զՅիսուս - 67. զոր  գրեալն էր ի 

յաւետարանին - 98. Զայս և տէրն յաւետարանին հրամայէ - 102. զմեզ հրեշտակաց 

նմանեցուցանէ տէր յաւետարանին - 102.  մինչ չև ևս զաւետարանն կարդացեալ-103.  
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Եւ յաւետարանին յարուցեալ ի մեռելոց,  կատարէ զխոստմունս մարգարէին - 103.  

որպէս գրեալ է ի պատմութեան աւետարանին – 104. 

ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԳԻՐ - Հի՞մ և զգործեցեալն ի Քրիստոսէ պատմագրութեամբ  մեզ  ետուն 

աւետարանագիր սուրբ հարքն: - 13. ըստ պիտառութեանն Յովհաննու 

աւետարանագրի յասելն` թէ – 88. 

ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ - իբրու թէ զնոյն ինքն զյարուցեալն անդէն և անդ ընդ 

աւետարանական բանին ի դէմս մեր բերելով, հրամայեմք միմեանց - 30. ոչ խորհրդոյ 

ակամբ հայել գիտասջիք յաւետարանական ձայնն - 50. բազում ինչ անյայտութիւն  և 

տարակուսանք յաւետարանականսն գտանի ձայնս-61. և անդ աւետարանական 

բանիցն ընդդէմ բերեն - 103. 

ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՉ - դէպ եղև ասել աւետարանչին Յովհաննու - 34.  Ոչ զուգապատիւս 

ասեմ զաւետարանչացն ձայնս ... այլ - 57. քանզի ըստ աւետարանչացն 

պատմութեանն, և ոչ Քրիստոսի եղև բացայայտեալ յարութեան  ժամանակն – 102. 

ԱՒԵՏԱՒՈՐ - ի նմին ժամու կանգնեցաւ ի գլորմանէ, ըստ մարգարէական 

յառաջագոյն աւետաւոր գուշակութեանցն – 100. 

ԱՒԵՏԱՒՈՐԵԼ - զոր և անմարմին զուարթութիւնն ի գերեզմանին ի սփոփանս 

մխիթարութեան տրտմեցելոց կանանցն աւետաւորէ - 90. աւետաւորէ  զյայտնութիւն 

Որդւոյն աստուծոյ ի կուսէն - 105. 

ԱՒԵՏԻՔ - նոքա մեզ մնան ընդունել զաւետիսն: - 22. աւետիքն և  ծնունդն և 

մկրտութիւն Քրիստոսի ի միասին առեալ տօնախմբին - 30. ծանեաք  զնոյն ինքն զտէր 

մեր Յիսուս բարձօղ մեղաց ... ըստ աւետեացն Գաբրիէլի, թէ - 91. Եւ լսեն աւետեաց 

պատասխանի ի մարգարէէն - 103.  ուստի մարգարէական աւետեօքն զօրացեալ 

մանգունք եկեղեցւոյ ` երգ նոր  երգեն – 105. 

ԱՒՈՒՐ ԱՒՈՒՐ - Եւ եթէ զի՞նչ խորհուրդ ունի Փառք ի բարձանցն աւուր աւուր այլ այլ 

երգք առաւօտուն - 87. 
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                                                                           Բ 

 

 

Բ - Է և եռանգիւնի, ի միակէն առ չորսն վերանալով. ա, բ, գ, դ  - 23 բ. Աշխարհական ոք 

զնոյն առնելով, մի իշխեսցէ առանց զղջման և ապաշխարութեան հաղորդել - 24. 

ԲԱԲԵՂԱՑԻ - այլաձևելով զնորա անուն, քուշացիք Նեբրովթ կոչելով, բաբեղացիք Բեղ, 

փղշտացիք Բահաղ - 37. 

ԲԱԲԵՂՈՆ - Բազումք ի Բաբեղոնի պատուական անօթք ոսկւոյ և արծաթոյ - 45. 

ԲԱԲԵՂՈՆԱԿԱՆ - զմարմնականն ի ծոցս մեր հատուցանէ տանջանս ...  կիզանող 

ախտիցն մատնեալ բաբեղոնական աներևոյթ գոռոզին: - 18. 

ԲԱԲԵՂՈՆԱՑԻ - որպէս առ բաբեղոնացիսն  վիշապն պատուեցաւ - 35. 

ԲԱԳԻՆ - ի սրունս զդագոնականն ընդ յատակս բագնին տապալեալ ցրուէր զկուռս - 

44. 

ԲԱԶԷ - Բազէն տարածեալ զթևսն անշարժ դիտէր  ընդ հարաւ - 97. 

ԲԱԶԿԱՏԱՐԱԾ-   աղօթէր վասն դարձի գերութեանն, տեսանելով զմիածին Որդին 

աստուծոյ բազկատարած ի խաչին - 97. 

ԲԱԶՄԱԳՈՒԹ - յաղագս այսպիսի բազմագութ մարդասիրութեանդ ողորմեսցի’ս մեզ: 

- 90. 

ԲԱԶՄԱԶԳԻ - սակայն բազմազգի մերում ըստ փրկութեանն, բազմօրինակ և  

խորհուրդ փրկութեանն հրաշագործի - 8. 

ԲԱԶՄԱԽՈՅԶ - զուսումնասիրաց անձանց իմով աշխատութեամբ սիրով կամեցայ 

հանգուցանել զբազմախոյզ խնդիրս: - 116. 
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ԲԱԶՄԱԽՈՒՌՆ - Այլ սակայն և դժուարագիտելի է յոքնազան և բազմախուռն ի նոսա 

անտառացեալ չարութիւնն: - 38. 

ԲԱԶՄԱԽՕՍ - և յանօգուտս  բազմխօսիցն հասցէ պերճաբանութիւն: - 12. 

ԲԱԶՄԱՄԱՐԴՈՒԹԻՒՆ - Եւ որ ի ժողովի բազմամարդութեամբ ուրախականսն ոչ 

փափաքէ գտանել - 11. 

ԲԱԶՄԱՆԱԼ - առաւել ևս զկնի կամաւոր  մահուն քո բազմասցին  հաւատացեալք ի 

քեզ - 80. 

ԲԱԶՄԱՉԱՐՉԱՐԵԼԻ - յերկոսին անչարաբարոյական կամօք բարեպաշտեալ 

մերձենայ. զչարչարելին ըստ հասարակականին անչարչարելի ի միաւորութեանն  

խոստովանելով, և զանչարչարելին ըստ գոյացութեան` բազմաչարչարելի ըստ 

միաւորութեան: - 58. 

ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ - Եւ հաստատել բազմապատիկ և զանազան կարգս և կրօնս  

եկեղեցւոյ: - 1. Եսայի ասէ. «Աւադիկ ես դնեմ ի հիմունս Սիոնի վէմ  բազմապատիկ - 7. 

ոչ միայն զնեռինսն չարագոյնս և բզմապատիկս  քան  զնոյնս ընդ մեզ բերեմք - 34. 

ԲԱԶՄԱՍՏՈՒԱԾՈՒԹԻՒՆ - զինչ նմանութիւն է աստուածպաշտութեանս մերոյ առ  

բազմաստուածութիւնն հեթանոսաց - 35. որ է բազմաստուածութիւն - 65. 

ԲԱԶՄԵԼ - ոչ յերկուանամ` նմին ինքեան բազմեցելոյն ի նոսա Քրիստոսի  

երկրպագութիւնն մատուցանել - 42. 

ԲԱԶՄԵՐԱԽՏ - զոր մանաւանդ թէ և յառաջագոյն իսկ արժան էր յիշել  իբրև մեծագործ 

և  զբազմերախտ  ի Քրիստոսէ պարգևեալ մեզ աւանդ - 7. 

ԲԱԶՄԵՐԱԽՏՈՒԹԻՒՆ - իսկ զխանտացօղն բարեվայելչականաց մերոց իրաց  

խնդացուցանելով զսատանայ ... յանշնորհակալուս  բազմերախտութեանն  աստուծոյ 

ներհորդեսցի - 11. 

ԲԱԶՄԵՐՋԱՆԻԿ - Արդ այսպէս բազմերջանիկ հարանցն անորոշաբար յիշել ի վերայ 

միոյ Քրիստոսի – 59. 
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ԲԱԶՄԵՑՈՒՑԱՆԵԼ- ամէն ասեմ ձեզ` զի ածեալ բազմեցուսցէ - 102. 

ԲԱԶՄԻՇԽԱՆՈՒԹԻՒՆ - Յայսմանէ մոլորեցան մարդիկ անց առնել զմի  

իշխանութեամբն, և բազմիշխանութեանն ծառայել - 42. 

ԲԱԶՄՈՐԴՈՒԹԻՒՆ - «Ո՞վ առնէր զիս ըստ աւուրցն առաջնոց» միանգամայն ի բաց 

եդեալ զքաջողջութիւն, զընչաւէտութիւն  և զբազմորդութիւն: - 1. 

ԲԱԶՄՈՒԹԻՒՆ - ուրանօր սրովբէիցն և քրովբէիցն ճոխացեալ պարէ  բազմութիւն: - 

40.  անտերունչ ի Քրիստոսէ առ մի հաւաքեալ գաւիթ շրջէին հօտիցն բազմութիւն - 66.  

թերևս և զիմս ոչ յիշեաց Քրիստոս աստուած զբամութիւն յանցանացս - 81. 

ԲԱԶՄՕՐԻՆԱԿ - սակայն բազմազգի մերում ըստ փրկութեանն, բազմօրինակ և 

խորհուրդ փրկութեանն հրաշագործի - 6. 

ԲԱԶՈՒԿ - զմարմնապարար  սեղանովն զիւրն տարածեսցէ բազուկս: - 11. Զոր և 

հրաւիրեալ առաջի  կալցուք բարձրագոյն և զամենազօր բազկին – 46 

ԲԱԶՈՒՄ - պատրաստէր լինել բազմաց պիտոյից նիւթ - 2. Այլ այժմ բազում ժամս ի 

միջի կատարեմք - 6. ո՞վ ոք ի բազմացն իցէ կամ գիշերն այն, կամ գիշերոյն այնորիկ 

ժամ - 16. ըստ բազում գթութեան քում քաւեա զանօրէնութիւնս իմ» - 19. սակաւ ինչ ի 

բազմաց նշանակելով, յոլովիցնի գիտութիւն ածել կամեցեալ: - 23. Զի մի՛ արմատ 

դառնութեան ի վեր երևեալ նեղիցէ, և նովաւ բազումք պղծիցին»: - 33. «Բազումք են 

ելեալ յաշխարհ նեռինք - 34. աստուստ և կերպարանին այլայլեալ տգեղանայր ձև, 

զբազում ախտից և ցանկութեանց յինքեանս երևեցուցանելով շաղախմունս: - 42. 

ագահէ այնուհետև բազմաց լինել և արարիչ և պաշտօնեայ: - 42. Բազումք ի Բաբեղոնի 

պատուական անօթք ոսկւոյ և արծաթոյ - 45. բազում գլուխք և ցեղապետք նստեալ 

կացին - 58. բազում շանց հոմատեսակք եղանիցիք զհայհոյութեանսն բարբառողաց: - 

50. և մի’ զքոյդ արդարացուցանէր ի բազմաց կրեալ ստգտանս-61.  «Լցցի, ասէ, երկիր 

գիտութեամբ  տեառն իբրև ջուրս բազումս - 65. որ ընդ բազում կարեօքս մտանէ - 72. 

յանարժանսն ցուցանէ զիւր զբարերարութիւնն վասն բազմաց օգտի: - 81. «Տէր, զի՞ 

բազում եղեն նեղիչք իմ»: -82.  «Բազումք ասէին զանձնէ իմմէ թէ - 82. այսմ խորհրդով 
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բազումք վարին  ի ներկայումս - 92. և ընդ բազում ցաւօք անկանէր տոյժս - 97. Բայց 

եթէ կամեսցի ոք ի բազմաց գիտել, եթէ - 101. 

    Զոր դանդաղիմ ասել, որպէս թէ բազում անգամ օրհնութեամբքն,  յոլովագոյնս ի 

ներքս յեւղն կոչել զշնորհն - 7. մի իշխել զմիանգամ օրհնեալն բազում անգամ օրհնել - 

26. Քանզի բազում ինչ անյայտութիւն և տարակուսանք յաւետարանականսն գտանի 

ձայնս - 61. 

ԲԱԶՈՒՄ ԱՆԳԱՄ -  տե’ս` ԲԱԶՈՒՄ - 7, 26. 

ԲԱԶՈՒՄ ԻՆՉ - տե’ս` ԲԱԶՈՒՄ – 61. 

ԲԱԶՈՒՄ ԱՆԳԱՄ – տես` ԲԱԶՈՒՄ - 7, 26.  

ԲԱԶՈՒՄ ԻՆՉ – տես` ԲԱԶՈՒՄ – 61. 

ԲԱԺԱՆԱԲԱՐ - Սոցա ապաքէն և աղօթքն և քարոզութիւն և օծմունքն`  բաժանաբար 

ըստ իւրաքանչիւրոցն  վայելէ խորհրդոյ: - 8. 

ԲԱԺԱՆԵԼ - զնոյն և բաժանէր մաշկեակն Եղիայի: - 44. և ոչ դարձեալ ըստ 

հասարակականացն ինչ ասացեալ բան` զմիութիւնն յերկուս բաժանէ միութիւնս-58. 

Համարձակապէս զերկաքանչիւրցն յիշէին զհասարակականսն. ոչ առ ի բաժանել զմին 

Որդի յերկուս որդիս - 58. Արդ այսպէս բազմերջանիկ հարանցն անորոշաբար յիշել ի 

վերայ մերոյ  Քրիստոսի, ոչ առ ի բաժանել զմին Քրիստոս յերկուս դէմս-59. որք ասեն 

զԵրրորդութիւնն դիմօք և առանձնաւորութեամբ բաժանեալս-62 և այսպէս ոչ 

բաժանելով ըստ դիմաց՝ լինիս սաբելացի… և եթէ ոչ բաժանի ըստ դիմաց-62. Ասացեր 

թէ դիմօք և առանձնաւորութեամբ բաժանեն-63. Յորոց կայ  աստուած ի մէջ 

աստուածոցն  և թագաւորեցելոցն, որոշելով և բաժանելով  զարժանաւորութիւն անդր 

երանութեանցն-94  

ԲԱԺԱՆՈՒՄՆ - Ապա եթէ` բաժանի անբաժանաբար, և միաւորի որոշմամբ. ոչ 

զմիաւորութիւնն խառնակութիւն գործելով, և ոչ զբաժանումնն` օտարութիւն: - 63.  

ԲԱԽԵԼ - զի յորժամ գայցէ և բախիցէ, վաղվաղակի բանայցեն նմա: - 17. զյոլովից 

բախեալ զեկուցանէ զլսելիս: - 38. զի յորժամ գայցէ և բախեսցէ` բացցեն նմա - 102. 
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ԲԱՀԱՂ – Ըստ իւրաքանչիւր լեզուաց այլաձևելով զնորա զանուն, քուշացիք Նեբրովթ 

կոչելով, բաբեղացիք Բէղ, փղշտացիք  Բահաղ - 37. 

ԲԱՂԱԱՄ - Աստանօր Բաղաամայ, որ զյայտնեալ Բանին աստուծոյ բարբառեցաւ – 

81. 

ԲԱՂԱՐՋԱԿԵՐՔ – իմաստունն Սողովմոն, ի Զգօնութեան խրատուն յորդորէ` տալով 

մասունս եօթանց, այլ և ութից: Կամ ի սաղմոսն Դաւթի՝ որ վասն ութերորդացն գրեալ 

է. կամ բաղրջակերաց աւուրթն, կամ տաղաւարահարաց տօնին գուշակումն - 84. 

ԲԱՂԴԱՏԵԼ – Մի՛ բաղդատեր զյոյժ ի միմեանց տարբերեալսն – 60.  

ԲԱՂԿԱՆԱԼ – ներհակքն ոչ կարեն համանգամայն ի միում և ի նոյն ժամանակի 

բաղկանալ – 67. ոչ կարէր ի միասին ընդ գոլոյն բաղկանալ – 67. քանզի բոլորն ի 

մասանց բաղկանայ. և զբաղկացեալն ի մասանց քակտէ ապակնութիւն – 77. ի վայր 

քարշեալ՝ անցնիւրցն մատուցանէ զնա յորոց բաղկացաւն տարերց – 77. 

ԲԱՂԿԱՑԱԿԱՆ – այլ են բաղկացականք գոյացութեան: - 67. 

ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԱՆԵԼ - Է և եռանգիւնի, ի միակէն առ չորսն վերանալով. աL,բL գL,դL, 

որոց շարադրութիւնն բաղկացուցանէ զտասն: - 23. 

ԲԱՂՁԱԼ - որք հսկմամբ և աղօթիւք զբոլորագիշերս զայս մեծարել բաղձացան – 16. 

որպէս թևովք թռչել հեծելոյն զկնի որոյ հասանելն բաղձայ – 36. որք հսկմամբ և 

աղօթիւք զբոլոր գիշերս զայս բաղձան անցուցանել - 102. 

ԲԱՂՏԱՍԱՐ - Բազումք ի Բաբեղոնի պատուական անօթք ոսկւոյ և արծաթոյ, այլ 

միայն յաղագս աստուածային անօթոցն կրեալ զպատուհասն Բաղտասար արքայի - 

45. 

ԲԱՄԲԱՍԵԼ - միայն գոհանալով զաստուծոյ` առանց խղճի և հակառակութեան, և 

առանց բամբասելոյ զընկերն … երկոքին ընդունելի են առաջի աստուծոյ - 25. և 

մերումս ոչ հաւատան` զուգահաւասար առ երկոսին ունելով թշնամութիւն. այն 

զրպարտելով բամբասեն - 46. 
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ԲԱՅՑ / շաղկապ / - Բայց տեսցուք և զայս ևս – 7. Բայց առ սոքօք և զայս ևս տեսանեմք 

յոմանս անկարգութիւն սովորութեամբ հիմնացեալ – 10. Բայց գեր զասացեալսս 

վատթարագոյն ևս այս է մեղադրանաց փաստաւոր-11. Բայց տեսանեմք առ այսոքիւք 

և զայն ևս - 12. Բայց խնդրէ ընդունել զպատիւն իւր – 15. Բայց արժան է ոչ միայն  

քրիստոսեան պատարագաւն և կերակրափոխութեամբ և անաշխատ հանգստեամբ 

պատուել զօրս զայս, այլ - 16. Իսկ ձեռք առ հնարագիտութիւնսն հպելով, 

արարչականք անուանին. բայց առաւելագոյն բանին ի պէտս օգնականութեան 

ներկազմեալք և յարառոցեալք: - 20. Բայց և բանական մակացութեանն սովաւ 

բովանդակին հնարք: - 23. Բայց գիշեր` ոչ այնքան զժամանակն, որքան թէ զհրէական 

զանհաւատութիւնն անուանելով - 30. Բայց ամպարշտագոյն գեր զասացեալսս` այս էր 

հեթանոսականացն, ինքն անձին իւրում երկրպագու և պաշտօնարար լեալ – 36. 

,,Աշխարհս ոչ ընդունի զնա, զի  ոչ տեսանէ և ոչ ճանաչէ զնա,  բայց դուք տեսանէք - 

43. Բայց մի ի վերայ վազեսցեն պարզաբար ասացելոցս բանորսակացն դրժողութիւն - 

45. Բայց դուք ելէք ի միջոյ նոցա և մեկնեցարուք – 45. և յոքունք յաւուրս Դաւթի 

ոսկէզօծ յօրինեալ արկեղք, բայց կաքաւելն և նուագել միայն տապանակին աստուծոյ 

առաջի ի Դաւթէ լեալ: - 45. Բայց է և ոչ սուղ ինչ և զոր առ միմեանս ունիցին նոքա 

զթշնամութիւն – 47. Բայց վասն զի զոր ի սկզբանն ի բաց հրամայեցաք դնել 

զսպանութեանն գործիս, վերստին այժմ աւասիկ ի ձեռն առնլով մարդիկ 

պատերազմին առ միմեանս – 48. Բայց կարծեմ զայլ ինչ երկնել մտաց ձերոց` այսպէս 

կեղծաւրելովդ: -  49. Բայց դու թէ ասիցես՝ մարդ եղեալ ճշմարտապէս ի մարդկանէ 

զԲանն որ ի Հօրէ, ընդէ՞ր զանգիտես զմարդկային ի Քրիստոսի դաւանել բնութիւն – 

56. Բայց իցեն ո՞վ արդեւք ճարտարքն այն Յունաց - 63. Բայց վասն զի մի և նոյն 

անիշխանութիւն առաջնորդականիս` յերկուս կողմանս հակամիտեսցի յարձակմամբ 

ցանկութեանն, երկատեսակ իմն սոցայն կարծեսցի գոլ տրամադրութիւն – 68.  Ոչ էր 

սոսկ մարդ, բայց և ոչ աստուած մերկ - 73. Բայց այժմ առ երկոսին միանգամայն 

բաւական լիեալ, առնլով յինքն զտկարութիւնն մեր ըստ մեզ, եղաք և մեք զօրութեան 

նորա  հաղորդք և ըստ նմա: – 74. Բայց մի՛ զամենայն զմարդկական կարիսն ի միում 

շարի հարեալ ընդ մի համարիցիս – 75. Բայց կամիմ սակաւուք ևս ձգտել՝ որ յաղագս 

ապականութեան իցէ բանս – 76. Բայց չէ ևս կատարումն եօթներեկին – 84. Բայց 

նախադասելոյ պատճառ զօրհնութիւն երից մանկանցն քան զՈղորմեա սաղմոսն այս 
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է - 86. Բայց ինձ այսպէս թուի, եթէ – 96. Բայց ես ոչ փոքր ինչ վարկանիմ վկայութիւն 

առնուլ ասացելոցս ի մէնջ - 103. 

 Բայց արդ այսոցիկ այսքան բաւական լիցի – 23. Բայց եթէ կամեսցի ոք ի  

բազմաց գիտել, եթէ ի գիշերին յայնմիկ, յո՞րում մասին կամ յո՞րում պահու 

հանդերձեալ է լինել յարութիւն - 101. ,,Ինձ քաւ լիցի պարծել, բայց միայն ի խաչն 

տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի,, - 90. այլ մեզ յայլ ինչ մի’ լիցի պարծել ըստ 

Առաքելոյ, բայց միայն ի խաչ տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի - 113. Բայց սակայն և 

զայս լսեմք ի ձէնջ ասացեալ – 52. Բայց սակայն դժուարաշրժ առ մեղսն յայնժամ, և 

դիւրաշարժագոյն առ բարին – 70. ինքնակամութիւն ստեղծուածոյն և պատրանք 

բանսարկուին զմահն և զապականութիւնն ի մերումս յարադրեաց բնութեան: Բայց 

սակայն դժուարաշարժ առ մեղսն յայնժամ   և դիւրաշարժագոյն առ բարին– 70. 

ԲԱՅՑ / նախադր. /  - Իսկ ի մէնջ «Զի՞նչ հայցէ տէր աստուած մեր, բայց առնել 

իրաւունս և գործել զարդարութիւն»: - 41. Ոչ ասի այլ բնութիւն, բայց արարչականն և 

եթ - 65. 

ԲԱՅՑ ԱՅԴ – Բայց այդ այսոցիկ այսքան բաւական լիցի – 23. 

ԲԱՅՑ ԵԹԷ - Բայց եթէ կամեսցի ոք ի  բազմաց գիտել, եթէ … այն ծածկեալ եղև ի մէնջ - 

101. 

ԲԱՅՑ ՄԻԱՅՆ Ի - ,,Ինձ քաւ լիցի պարծել, բայց միայն ի խաչն տեառն մերոյ Յիսուսի 

Քրիստոսի,, - 90. այլ մեզ յայլ ինչ մի’ լիցի պարծել ըստ Առաքելոյ, բայց միայն ի խաչ 

տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի - 113. 

ԲԱՅՑ ՍԱԿԱՅՆ  - տե՛ս ԲԱՅՑ / շաղկապ / նոր պարբերության 52,70,70 էջերը:  

ԲԱՆ - Համբերողացն նախատիպ մեծն Յովբ ասէր երբեմն յիւրում բանսն - 1. 

հաւանեալ իմ այսոքիւք` իբրու թէ ձայնիւ կոչողին զիս աստուծոյ, զյանձնառականն 

ընդառաջ տանելով բան - 2. պարտ է ըստ առաքելական բանին` զպիտանի և 

զընտրեալ անօթ լնուլ պատուական գանձու - 3. Հիմենոս և Փիղետոս այսմիկ սկիզբն 

արարին ամբարշտութեան բանից: - 6. և ըստ իւրաքանչիւր հաւատոցն բանից 

ընթերցուածս յաստուածային գրոց հանգոյն  միմեանց զուգեալ և եդեալ է: - 9. որք 
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յիմաստ և ի բան հասեալք` կարօղ էին անձամբք իւրեանց  լսել - 9. Առ որս ոչ են մեզ 

յերկրագոյնս տողել բանս – 11. Է՞ր աղագաւ և կցուրդս գեղեցկանուագս 

զմկրտութեանն բանից յօրինեցին երանելիքն մեր վարդապետք: - 13. պարտ է մեծաւ 

զգուշութեամբ այսմիկ տանել հոգ, զի մի ըստ բանիցն սպառնալեաց՝ և զգործոցն 

ընդունիցիմք զփորձ - 18. զմինս` արբանեակ բանի և սպասաւոր ի խոհականութեան 

կոչէր Հերակղիտոս … Իսկ ձեռք առ հնարագիտութիւնսն հպելով, արարչականք 

անուանին. բայց առաւելագոյն բանին ի պէտս օգնականութեան ներկազմեալք և 

յարառոցեալք: - 20. Զի զոր լեզուով ազդմամբ` լսելեաց մատուցանէ զբանն, զնոյն սա 

տարրաբար տեսանելեաց առաջի դնէ: - 21. ընդ ձեռն բանից` յանմարմնականացն 

մտօք սլացեալ ելանեն ի բնակութիւնս – 22. պարտ և արժան է հանապազօր 

վարդապետական մեր բանիւն ամրացուցանել զառողջսն - 24. Իսկ եթէ ոք 

հակառակեալ ընդդիմասցի մերում հրամանիս, կամ բանիւ կամ գործով, թէ ուխտաւոր 

է`  լուծցի  - 25. որ զաղջամղջին  խաւարի արդարև բերէ զօրինակ, ըստ Եսայեայ 

անծալի բանին, թէ – 30. ունկն դիր բանից բերանոյ իմոյ - 30. իբրու թէ զնոյն ինքն 

զյարուցեալն անդէն և անդ ընդ աւետարանական բանին ի դէմս մեր բերելով, 

հրամայեմք միմեանց - 30. պախարակել զմեա անամօթին … զսրբոց մարգարէիցն 

զբանս ընդդէմ մեր բերելով – 35. զորոց բանս, կատուապաշտութիւնն է մեծարգի 

եղեալ – 36. յաղագս որոց բանս ընթանայր – 37. Այսպէս ազգի ազգի խաբկանաց 

բանիւք զանձինս ծածկեն - 38. քահանայական ձեռնն և բանն զԵրրորդութեանն սրբոյ ի 

նոսա կոչեալ բնակեցուցանէ զօրութիւնն, որով ձեռամբ և բանիւ պարգևք և 

պատուհասք ի մարդիկ կարկառին - 43. Եւ զի՞նչ ասեմ զբան և զձեռն – 43. մեք բանիւ 

առաքելոցն հաւատացեալքս ամենասուրբ Երրորդութեանն, նկատեմք օծեալ իւղովն 

զփրկութեանն գործարանս - 43. Եւ նշանակ հաւատարմութեանն այս է մերումս բանի 

– 44. Ըստ այսմ բանի և տէրն յանդիմանեալ սաստէր այնոցիկ - 34. Այլ այս այնքան 

առաջի անկեալ ձգեցաւ բանս – 45. Այլ և զկորովագոյնն ի նոցանէ ընտրեալ զբանին 

ճահաւորութիւն ... ջախջախեսցուք զվեհագոյն և զգերակացեալն ի նոսա 

չարապաշտութեանն անդամ: - 46. Եւ այս է քան զամենայն դժնդակագոյն  մեզ ի 

նոցանէ վտանգ. բանիւ առ ընկերն մղել, և ձեռամբ առ ինքն յանուցանել - 46. 

ահկառակին անհասանելի մարդեղութեան բանին հսանել: - 47. Քանզի այնքան նրբեն 

նուաղեցուցանեն նոքա՝ զորոց բանս է, որ վասն քրիստոի մարմնոյն մտածութիւնք և 
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ճառք, մինչ զի առ աչս երևութեան կարծիս արկանել մարմնացելոյ բանին,  որքան ի 

զօրութենէ բանից նոցա ի միտ առնուլ է: - 49. Ըստ բնութեա՞ն զմարմնանալս տայք 

բանին – 49. ոչ է մի բնութիւն մարմնոյն և բանին ըստ նոյնութեան բնութեան – 50. ըստ 

այժմու մեզ աւանդեցելոյ բանին` անճառելի և անասելի միաւորութիւնն` մի մեզ եցոյց 

որդւոյ բնութիւն: - 51. որ ի Հօրէ անմարմին բանն էր, ի Մարիամայ սրբոյ կուսէն` այս 

ինքն ի մարդկային բնութենէս` մարմին զգեցաւ - 51. «Զգոյութիւն մարմնոյն` 

միաւորութեամբ բանին ծանեայ, ասաց ոմն ի սրբոցն – 55. և աղամողիս ի բանիս քո, 

յայլմէ առ այլ վազեալ անցանես տարապարտ մտածութիւնս: - 56. երկակի 

ասացուածով զբանիցն իւրեանց յօրինէին զառաջարկութիւն - 56. շարաբարձումն 

անուանն և բանի վերաձգեալ ածցիս - 57. և ոչ դարձեալ ըստ հասարակականացն ինչ 

ասացեալ բան` զմիութիւնն յերկուս բաժանէ միութիւնս - 58. այլ սուրբ հարքն 

զիւրեանցն արձանացուցին խոստովանական բան: - 58. համարձակէին և 

զբնութեանցն  արժանաւոր բարբառել բանս - 58. ապացոյցք բանի գործք ի տեառնէն 

վկայեալ ,, - 60. կարասցես ի միտ առնուլ զերկաքանչիւրս գրեցելոցն բանից 

խոհականութիւնս: - 61. եթէ կորուսանէ բանն, առաւել ևս գործն ընձեռէ կորուստ: - 61. 

ի բանս և ի գործս առփորձիս ցուցանել – 61. Տու’ր զքեզ ներխորհրդումն բանի, և մի’ 

խորհուրդ բանին առ քեզ բռնադատեալ թիւրեսցես: Վկայեա՛ այնոցիկ բանից, որց 

աստուածն Բան վկայեաց ընտրել - 61. Հի՞մ ջանաս փոփոխել զմակարդութիւն 

անուանն… և կամ թէ յեղանակել զբանն - 61. Նոյնպես և այլով իւիք բանիւ այլ ոք 

վրիպեալ մոլորեցաւ - 62. Արդ է՛ ուրեմն յաստուածային գրիցեալսն բան` որ ըստ 

բնութեանն է ասացեալ և իմանի - 62. զի թէ և դու կամիցիս ստել, ամբաստանականն 

քո բան որ զնոցանէն` յանուանէ մեզ զասացօղս բանիցդ այդոցիկ ցուցանէ: - 63. 

յանուանէ մեզ զասացօղս բանիցդ այդոցիկ ցուցանէ: - 63. որովք բանիւք դու 

հերձուածօղս առասես զնոսա - 63. առ նոյն ինքն վեհագոյն բնութիւնն անամօթեցար 

զհայհոյութեանդ քո ձգել բան - 63. Գոյ հնար թուել զխիճս հեղեղատի, և զաւազ  ծովու, 

և զշիթս անձրևի, և ոչ զստեղծեալն առ ի քէն նորագիւտ բանս և իրս: - 65. Այսանակ և 

դու հրապուրողականդ քո բանիւք ծովացուցեր - 65. յանդգնիս աներկիւղաբար ի 

գրեցելոց անտի`  որ զայնն քարոզէ` ի բաց ջնջել զբանն - 66. ընդ ստութեամբն և մտեալ 

ծածկիք ըստ Եսայեայ բանին: - 67. տրտմութիւն և հոգք և երկիւղ և ցասումն… 

համանգամայն ընդ ներլինելութեանն բանի առեալ լինի մարդումս - 67. Իսկ զքնոյն 
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ունակութիւն բացահայտակի ի գրեցելոց անտի բանից ծանեաք-68. իսկ այն որ 

աստուածային փառացն է լրումն` սեղանն բարբառեալ լինի, ըստ նորին իսկ առաքելոյ 

բանից - 69. Արդ զի երևեցոյց բանս` ոչ մեղք և ոչ ապականութիւնք հոգեկանացն և 

մարմնականացն մերոց լինել կրից - 70. 

Եւ զայս այսպէս որպէս յընթացման ըմբռնեալ բանիս` քոյինն սակս բանի - 70. 

Ահաւասիկ յայտնի բանիւ երևեցոյց սուրբ հայրս - 72. երբեմն տկարանայր մարմինն` 

թոյլ տալով նմա բանին, և երբեմն զօրանայր` ընկալեալ ի բանէն: - 72-73. ոչ յոյժ 

գայթագղեսցիս բանիւս - 73. Զայն և մեծն Գիրգոր Նազիազու ընդարձակագոյն բանիւ 

բարբառեալ ասէ - 75. որ յաղագս ապականութեան իցէ բանս. զի և արժան իսկ է 

զառաւելազանցս զայն չար մարդկայինս ազին` յոլովագունիւք հրապարակել բանիւք - 

76. որպես թէ առաջի կայցէ բանիս` տունկ ինչ ի տնկագործողէն իւրմէ խլեալ - 77. Արդ 

երիս եցոյց մեզ բանս զկործանմանն մերոյ տեղիս - 77. Եվ զայսց բանից զարմատս 

ինքն իսկ եկեալ ուսուցանէ մեզ տէր-78. փոքր ինչ մասն խորհրդոյ քննել յեկեղեցւոջ, ի 

հնգից անտի բանիցն Պաւղոսի - 81. մերժեցեր և յետս ընկեցեր զամենայն բանս 

բերանոյ իմոյ” - 82. և խնդրուածաց նոցա լսէ”, տալով նոցա լեզու գիտութեան խօսել ի 

ժամու զբանն: Որպես և աստանօր և ինձ շնորհօքն աստուծոյ պարգևեցաւ 

համարձակութիւն բանիս: - 82. որ զամենայն արարածս բանիւ գոյացուցեալ  - 85. Եւ 

յետ այսորիկ ի ստորին զբանն ածէ յասելն, եթէ - 87. ի կարգին յարմարի պաղատանաց 

բան: - 89. Իսկ աստ ապա եդից ի բանիս մերոյ տեսութիւն - 90. բանս մեզ ճանապարհս 

գործեաց - 97. “Հեռի եղեր ի փրկութենէ իմմէ վասն բանից յանցանաց իմոց”: - 99. Վասն 

որոյ բանից արտաքս ընկեցաւ ի կենաց տեղւոյն ինքնակամ ընտրութեամբն - 99. զոր 

այլոցն բանիւն հրամայեաց - 102. և անդէն  աւետարանական բանիցն ընդդէմ բերեն - 

103. առաջի բռնարկեալս ի վեր է քան զմեր կարողութիւնս, յաղագս տգիտութեան և 

խոշոր բանից - 104. բուռն  հարցուք զբանէն գիտութեան - 104. եթե ոչ աղօթիւք ձերովք 

տացին բան ի միտս մեր - 104. անշունչ և լռութեամբ կան ի սպասու բանից  

տէրունականացն: - 106. Հատուածք բանից Յովհաննու Իմաստասիրի - 107. 

Լուսաշաւիղ ճանապարհ… կազմեցին սուրբ հարքն զկանոնական բանից 

դիտաւորութիւն - 115. կամեցայ զբովանդակ զառ ի նոցանէն կանոնական սահմանեալ 

բան ի միում տեղւոջ … արձանացուցանել - 115. պարտ է սպասաւորաց բանին 
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աստուածախօսունակ հարցն բանիւք կնքել բանիս: - 116. ընդ նմին և զգլուխս 

անցնիւրոց համառօտեալ բանիւք ի սկզբան անդ նախակարգեցաք, զի 

անաշխատաբար անդուստ զբանն յիւրում տեղւոջն գտցէ խնդրողն: - 116. 

ԲԱՆ/հատուկ անուն/ – որ զԲանն ի  մարմին և յոսկերս յեղեալ ասէր - 50. “Բանն 

մարմին եղև” - 50. Բանն անեղ` յանեղագունէն իջեալ Հօրէ` մարմին ստացական 

յարգանդէ կուսին զգեցաւ: - 50 զի թէ և ասեմք` մի բնութիւն Բանին մարմնացելոյ, ոչ 

այդպէս խելայեղ և ջաղջախ մտածողութեամբ - 50. Արդ` յայտ է թէ անհասանելի 

միաւորութիւնն, և ոչ բնութեանցն այլայլութիւն առաջնորդեն մեզ զմին ասել բնութիւն 

մարմնացեալ Բանին: - 51. “Ոչ ի մարմնոյ բնութիւն փոխաբուսեալ Բանին, այլ - 51. և 

այսպէս ասի մի դէմ, և մի բնութիւն”Բանին մարմնացելոյ: - 55. վասն զի որ ի բնութենէ 

Հօր էր աստուած` Բանն, ի բնութենէ Մարիամայ էառ ըզպատկեր ծառայի - 56. Բայց 

դու թէ ասիցես` մարդ եղեալ ճշմարտապէս ի մարդկանէ զԲանն որ ի Հօրէ, ընդէ՞ր 

զանգիտես զմարդկայինն ի Քրիստոս դաւանել բնութիւն - 56. եթէ անունն ի միջոյ 

բարձցի, ապա և Բանն - 57. Ես զթաղումն մարմնոյն և զգեստ նորա ասեմ Բանին - 58. 

ուղղապաշտութեան շաւղօք առ խորհուրդ մարմնաւորութեան Բանին վերերթալ 

գիտացեալք սուրբ հարքն` համարձակէին և զբնութեանցն արժանաւոր բարբառել 

բանս - 58. որ կիսաբաժ և ոչ կատարեալ զմերս ասացին բնութիւն առեալ Բանին ի 

կուսէն - 59. որ զաներևելի արարած ընդ երևելի արարածոյ  չարակարգեալ ասաց 

զԲանն ընդ մարմնոյ - 59. Եւ եթէ անվիշտ և անմահ է Բանն որ յաստուծոյ Հօրէ - 59. որ 

առ վտանգի խոշտանգանաց` մարմնանալ ասես ամենայն Բանի - 59. զմարմին Բանին 

ոչ յայլմէ իմեքէ ծանեաք - 71. “Համբերեալ Բանին ծննդեան մարմնապէս - 74. ապա 

զմեծ և զանպարագրելի զեզն, զանմահ իւր Որդին և զԲանն տայ ի զենումն և 

փրկութիւն աշխարհի - 86. ընկալաք զսաղարթն ձիթենւոյ աղաւնաբեր ընդ երեկս  

աւուրն Բանիւն կենաց - 100. 

Սոյնպէս զձայնս զանձնականս, և զչարչարանս զանձնականս, զտրտմութիւնն և 

զզոփալն, աստուծոյ Բանին ասեմ - 58. Վկայեա՛ այնոցիկ բանից, որոց աստուածն Բան 

վկայեաց ընտրել - 61. և ոչ աստուածն Բան ի Մարիամայ առեալ սկիզբն - 50. ըստ 

որում աստուածն Բան միաւորեցաւ”: - 51. այլ աստուածն Բան ի Հօրէ` զմարդկային 

զգեցաւ բնութիւն ի կնոջէ: - 56. ցուցեալ լինէր Աստուծոյն Բանի բնութիւն անեղանելի - 
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57. Կրկինն ասել զաստուած Բանն, և զնորայն յայտնեաց մարմին - 71. այլ անմարմին 

բնութիւն աստուածային Բանին` զմարմնական բնութիւն ի կուսէն ընկալեալ, ընդ 

ինքեան միաւորեաց - 54. Այլ և կենդանագրեալ պատկերաւ մարդացելոյ Բանին 

աստուծոյ, պախարակել զմեզ անամօթին - 35. որ զմարմնացելոյ Բանին աստուծոյ 

վարդապետեաց մեզ պաշտել զկենդանագրեալ մարդկային ձևով զպատկեր - 42. ինքն 

ապա, ասեն, Բանն աստուած մարմնացեալ լինի յարգանդի կուսին: - 49. ինքն իսկ 

Բանն աստուած էր` որ ընդ երկոսին անցանէր - 49. այս է Բանն աստուած մարդ 

լինելով և ասելով - 51. զկատարեալ մեր բնութիւնս ի կնոջէ ընկալեալ` ընդ ինքեան 

միաւորեաց Բանն աստուած առաքեալ ի Հօրէ: -54. Բանն աստուած… ընդ ինքեան 

միաւորեաց անճառապէս գոյութեան և բնութեան - 55. Քան զի զայս ի Հօրէ իսկ 

անժամանակաբար յինքեան բերէր Բանն աստուած - 56. այլուր ըստ միաւորութեանն 

առ Բանն աստուած զայսոսիկ վերաբերէ - 59. ծանիցի անբաժանելի և անշփոթ 

միութիւն մարմնացելոյ Բանին աստուծոյ: - 60. որք արբանեակք և սպասաւորք եղեն 

Բանին աստուծոյ - 63. Ի ձե՞զ հնչեաց Բանն աստուծոյ - 66. Իսկ Բանն աստուած ընդ 

ինքեան անքակաբար զմերն միաւորեաց - 72. ոչ մեծազօրն ևեթ իւրով զօրութեամբն և 

կամ իշխանասաստ հրամանաւն զմերն տանջեաց տանջիչս Բանն աստուած - 74. 

կենսագործելն եկն զմեզ Բանն աստուած - 76. որ զյայտնեալ Բանին աստուծոյ 

բարբառեցաւ - 81. Զորմէ առաւելաշնորհն Սևերիանոս ասէր գաբաղացւոց 

եպիսկոպոսն ի տնօրէնութեան Փրկչին Բանի - 71. 

ԲԱՆԱԼ - անճանաչօղք բարեացն անձինք` հակառակացն ամենայն իրօք բանայցեն 

յինքեանս տեղի:-11. Յայսմ աւուր բանան ի նախահօրէն մերմէ աղխել դրունք 

դրախտին-13. վաղվաղակի բանայցեն նմա: - 17. համարձակութիւն հայցէ ի բանալ 

բերանոյ իւրոյ - 82. յերրորդ ժամու աւուրն զպատուհան տանն իւրոյ բանալով, ընդ 

արևելս ընդդէմ Երուսաղէմի աղօթէր - 97. “Տէր եթէ զշրթունս իմ բանաս, բերան իմ 

երգեսցէ զօրհնութիւնս քո”: - 82. յորժամ գայցէ և բախեսցէ` բացցեն նմա - 102. բանայ 

զաչս կուրաց - 103.  որովք և երկնայինն փակեալ և բացեալ լինի դրունք - 43. 

ԲԱՆԱԿԱՆ - այնպէս  լցեալ ուռճանայր ի նմանէ բանական իմ ոգի - 2. Զի կարելի է 

բանական կենդանւոյս` ամենեցուն յամենայն ժամ լինել զինչ և կամեսցի - 3. Բայց և 

բանական մակացութեանն սովաւ բովանդակին հնարք: - 23. և ցանկայ միշտ 
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բանական բնութիւնս գերագունի և առաջնոյ պատճառին հասանել տեսութեամբ - 41. 

եհան ի մարմնոյն Քրիստոսի զբանական հոգին - 62. երբեմն առ ինքն ամփոփեալ` 

թողացուցանէ զմտաւոր և զբանական հոգին - 68. Եթէ ոչ երկիւղին տրամադրութիւն ի 

բանականումն նորա բնաւորեալ էր յոգւոջ, զիա՞րդ զգուշացուցանէր - 68. և բանական 

հոգւովն ի նոսա հպեալ` զյաղթութիւն ցուցանէր: - 74. 

ԲԱՆԱՒՈՐ – պատուիրէ… մատուցանել նմա զբանաւոր զպատարագս ի հոտ անուշից 

- 85. ընդունիցիս զոգիս մեր անխարդախ կանխել առ քեզ ի մէջ գիշերոյ և առաւօտի 

զկամաւորն մատուցանել քեզ պատարագ բանաւոր: - 114. 

ԲԱՆՏ, ԲԱՆԴ - “Հանցես, ասէ, ի բանտէ զանձն իմ - 22. Բանտ` զկեանս աշխարհիս 

անուանէ – 22.  “Տէր, հան ի բանդէ զանձն իմ”: Բանդ զկեանս աշխարհի առակեաց - 96. 

արձակեաց զտիեզերս ի բանդէ - 99. 

ԲԱՆԴԱԳՈՒՇԵԼ - Արդ այսպէս շամբուշ խորհրդով բանդագուշիս - 55. 

ԲԱՆՆ ՍՏՈՒԱԾ - Այլ և կենդանագրեալ պատկերաւ մարդացելոյ Բանին աստուծոյ, 

պախարակել զմեզ անամօթին - 35. Եւ այս է, որ զմարմնացելոյ Բանին աստուծոյ 

վարդապետեաց մեզ պաշտել զկենդանագրեալ  մարդկային ձևով զպատկեր - 42. 

Բանն աստուած մարմնացեալ լինի յարգանդի կուսին: - 49. ինքն իսկ Բանն աստուած 

էր` որ ընդ երկոսին անցանէր - 49. այս է Բանն աստուած մարդ լինելով և ասելով` 

մնաց և այնպէս  աստուած - 51. զկատարեալ մեր բնութիւնս ի կնոջէ յինքն ընկալեալ` 

ընդ ինքեան միաւորեաց Բանն աստուած առաքեալ ի Հօրէ: - 54. Բանն աստուած` 

գոյութիւն հանդերձ մարդկային բնութեամբ ընկալեալ յանարատ արգանդէ կուսին` 

ընդ ինքեան միաւորեաց անճառապէս  գոյութեան և բնութեան - 55. զայն ի Հօրէ իսկ 

անժամանակաբար յինքեան բերէր Բանն աստուած-56. այլուր ըստ միաւորութեանն 

առ Բանն աստուած զայսոսիկ վերաբերէ - 59. ծանիցի անբաժանելի և անշփոթ 

միութիւն մարմնացելոյ Բանին աստուծոյ: - 60. որք  արբանեակք և սպասաւորք եղեն 

Բանին աստուծոյ – 63. ձե՞զ հնչեաց բանն աստուծոյ – 66. Իսկ Բանն աստուած ընդ 

ինքեան անքակաբար զմերն միաւորեաց – 72. ոչ մեծազօրն ևեթ իւրով զօրութեամբն և 

կամ իշխանասաստ հրամանաւն զմերն տանեաց տանջիչս Բանն աստուած - 74. 
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կենագործելն եկն զմեզ Բանն աստուած-76. որ զյայտնեալ Բանին աստուծոյ 

բարբառեցաւ-81 

ԲԱՆՈՐՍԱԿ - Բայց մի ի վերայ վազեսցեն պարզաբար ասացելոցս բանորսակացն 

դրժողութիւնք – 45. 

ԲԱՆՍԱՐԿՈՒ – օրէնսդրացն զպապանծելն օրէնս դնելով, բանսարկուին լինել 

կամակատար - 11. պատճառ այնոցիկ զպատրանս բանսարկուն սատանայի գիտէ - 21. 

յամենայն հարուածոց  բանսարկուին բժշկեալ, առողջս և անարատս  ինքեան 

յօրինեաց մարմին - 23. Զի որոց ի կամակորութենէ ախորժելի եղև բանսարկուին գալ ի 

բարեկամութիւն - 34. Ինքնակամութիւն ստեղծածուոյն և պատրանք բանսարկուին 

զմահն և զապականութիւնն ի մերումս յարդարեաց բնութեան: - 70. ազատել զմեզ 

միանգամայն ի մեղաց և յապականութենէ, և ի ծառայութենէ բանսարկուին 

բռնութեան: - 76. Եւ ծայրիցն` մարդն եղև գտօղ, և բանսարկուն - 7777 պատճառ 

այնոցիկ զպատրանս բանսարկուին դնէ - 95. գտեալ լինի նախաստեղծն ի  

բանսարկուէն տրփական կերակրօքն և ծառոյն մահաբեր և ի չար խորհուրդն - 96. 

ԲԱՋԱՂԱՆՔ – Ոչ մարմինն յերկնից իջեալ` ըստ առաջին Եւտիքեայ բաղաջանացն… 

այլ - 50. 

ԲԱՌՆԱԼ - զորս ի պատուիրանազանցութենէն  եբարձ - 13. և զայս ինչ և զայն բառնալ 

- 16. Որպէս և ի գալստեանն աւուր ոստսն բառնալ, և ճոճանակս շարժել - 32. սուրբ 

հարքն … զէն անվթարելի զերկոսին զսոսա ընդ ինքեանս բարձեալ բերէին ըստ 

պիտոյիցն իրակութեան - 56. այլք յահեկականացն զմի մի ինչ ի սատանայական 

ուսմանցն բարձեալ տարան շահս - 64. ելանէին առ յիմարութի՞ւն … բառնալ բերել 

զմարգարէականն ի գլուխս իւրեանց վայասացութիւն: - 67. բարձան ամենայն 

պատճառք մեղաց - 86. զտկարութիւնս մեր ի քեզ բարձեր - 90. Իսկ յորժամ  

Եմմանուէլս մերով բնութեամբ զծանրութիւն մեղաց մերոց բառնայր - 96. “Նա 

զհիւանդութիւնս մեր բառնայ” - 105. 

“Ահա գառն աստուծոյ, որ բառնալ զմեղս աշխարհի”- 91. զառ ի փայտէն բառնայր 

զպատուհասն մեղացն Ադամայ - 98. ծանեաք զնոյն ինքն զտէր մեր Յիսուս բարձօղ 

մեղաց ամենայն աշխարհի - 91. Ոչ ծանօթութիւնքն յիւրաքանչիւր ումեքէ բարձեալ 
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լինի - 63. ընդ նմին բարձեալ լինի և իւրաքանչիւր ուրուք նոցա գոյութիւնն - 63. 

զաղաղակ բարձեալ ասէր, եթէ - 91. “Նա զմեղս մեր բառնայ - 91. և  ցաւովքն զցաւսն 

բառնայր - 98. զի թէ և ասեմք` մի բնութիւն բանին մարմնացելոյ, ոչ այդպէս խելայեղ և 

ջաղջախ մտածութեամբ, որպէս թէ միոյն ի միւսմէն ի բաց բարձեալ - 50. ոչ եկի 

զտուեալն ի բաց բառնալ - 51. Ընդ ձեռն որոյ ի բաց բառնալով զպատճառն… ընդ նմին 

բարձեալ լինի և իւրաքանչիւր ուրուք նոցա գոյութիւնն - 63. ի հանուր իսկ էակացս ի 

բաց բարձեալ տարար զանուն բնութեան - 65. ամենեքին առհասարակ 

եկեղեցականացն ի բաց բարձեալ եղեն հոգաբարձուք - 66. եթէ անուն ի միջոյ բարձցի 

ապա և Բանն - 56. յանուն նորա խրախույս բառնամք - 48. 

ԲԱՌՆԱԼ ԶՄԵՂՍ - զաղաղակ բարձեալ ասէր, եթէ “Ահա գառն աստուծոյ, որ բառնայ 

զմեղս աշխարհի” - 91. 

ԲԱՍԻԼԻՈՍ – սուրբն Բասիլիոս ասէ. “Երկուց գոյացութեանց կատարեցելոց 

միաւորութիւն”: - 55. սուրբն Բասիլիոս ասէ. “Ծնեալն ի  Մարիամայ էութիւնն ի նորա 

բնութենէն` ոչ էր աստուած բնաբար, այլ միաւորութեամբ տնօրէնութեանն-56. սուրբն 

Բասիլիոս  ասէ յառ գոհութեանն ճառի - 73. 

ԲԱՐԲԱՌ – Կամ խոնարհագոյն քան զինքն զէշ նորուն մարդկեղէն բարբառովն 

բարբառեալ, արգելելով զմարգարէին զանօրէնութիւնն - 81. իսկ երկրորդ Ադամս 

յերկնիս գոլով, բարձր բարբառով ի վերայ խաչին աւանդեալ զոգին յինն ժամուն, 

արձակեաց զտիեզերս ի բանդէ - 99. յորում աւուր և ուժընդի հնչեցեալ լինի 

հրեշտակական բարբառքն - 101. յորոյ վերայ զաստուածորդին հոգւոյ ակամբ 

տեսանեմք նստեալ… և բարձր բարբառ արձակեալ - 105. ըստ որում համաձայնեալ 

Եսայեայ ազդարարող բարբառովն լնու անուշահոտ գիտութեամբն զտիեզերս - 105. 

երգ նոր երգեն, միսիդի անուանելով, որ ըստ յունարեն բարբառովն թարգմանի, այս 

ինքն է` օրհնութիւնս երգել: - 105. և լինի այս է՞ր սակս, վասն զի ոչ պատգամաւոր 

բարբառ, և ոչ հրեշտակք, այլ ինքն տէր` ասելով եթէ “Ելի ի Հօրէ և եկի յաշխարհս” - 

106. 

ԲԱՐԲԱՌԵԼ - Զնոյնս և ես հանդերձ հառաչմամբ բարբառիմ ի դիպուածոց աստի 

վտանգեալ - 1. պատրաստէր լինել բազմաց պիտոյից նիւթ, ծածկաբար զաստուածոյսն 
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առ իս բարբառելով. “Կեր մանր զմատեանդ զայդ”- 2. զոր առ հովիւսն Իսրայէղի 

յաստուծոյ պատգամաւորեալ բարբառի. “զկաթնն ուտեն, ասէ, և զասրն զգենուն - 11. 

Եւ եթէ ընդէ՞ր երկիցս անգամ զնոյնս բարբառի - 19. բազում շանց հոմատեսակք 

եղանիցիք զհայհոյութիւնսն բարբառողաց: - 50. Յորժամ ըստ  բնութեան ինչ բարբառել 

հասանէր - 58. համարձակէին և զբնութեանցն արժանաւոր բարբառել բանս - 59. զնոյն 

զմարգարէին առ քեզ բարբառել իրաւացի է - 64. Զայն և մեծն Գրիգոր Նազիազու 

ընդարձակագոյն բանիւ բարբառեալ ասէ - 75. որ զյայտնեալ Բանին աստուծոյ 

բարբառեցաւ - 81. Կամ խոնարհագոյն քան զինքն զէշ նորուն մարդկեղէն բարբառովն 

բարբառեալ, արգելելով զմարգարէին զանօնէնութիւնն: - 81. 

ԲԱՐԵԲԱՆԵԼ – Իսկ այն որ աստուածային բառացն է լրումն` սեղանն, բարեբանեալ 

լինի-69. զարմանային հաւատային բարեբանէին ըստ արժանի իմոց փառացն – 79. 

ԲԱՐԵԲԱՆԻՉ - և բոլոր գոյացելոցն տեսակք՝ հարկաւորին ամենայն իրօք ընդ մեզ և 

նոքա գոհացօղք և բարեբանիչք լինել այնմիկ, որ ազատէն զամենեսեան: - 19. 

Զկայծակնահանու դիւին զգեհենին հրոյ ցայտմունս բարեբանիչք լինելով ընդ Յանեսի 

և Յամրեսի յՈղոմպիոս լերին գետնաթաւալ և փրփրերախ դիւին խոնարհեալ երկիր 

պագանեն: - 38. 

ԲԱՐԵԳԹՈՒԹԻՒՆ - աղաչէ` օգնական լինել տկարութեան բնութեանս … և ոչ տնտես 

լինել մարդկային բնութեանս ի բարեգթութենէն տեառն - 82. որոյ բարեգթութեամբ և ի 

հանդերձեալսն ի նոյն վստահանամ վայելել ի փառս - 116. 

ԲԱՐԵԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ – պարտ և արժան է … վիրաւորեցելոցն զբարեգործութեանն 

հրաման տալով ի վերայ բերել սպեղանիս - 24. յորում ժամու զբժշկութիւն վիրացն և 

զբարեգործութիւնն ընգալաւ: - 97. ի նպատակին հասցեն բարեգործութեան - 115. 

ԲԱՐԵԽՕՍՈՒԹԻՒՆ – յոր ապաւինեալ մանկանց եկեղեցւոյ ի նոցա կարող 

բարեխօսութիւնն, աղաղակեն ողբերգագին ձայնիւ - 89. ընդէ՞ր յարձակ աւուրսն 

յիշատակի բարեխօսութիւն Մարիամայ աստուածածնին - 91. չլինի պէտք 

բարեխօսութեան Մարիամու: - 91. փոխանակ սուրբ և սոսկալի պատարագին` զկարող 

բարեխօսութիւնն Մարիամայ օժանդակ և ջատագով առնումք սրբասացութեանն - 91. 
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աղերսեմք ի բարեխօսութիւն առ այն - 113. կատարել ի բարի զաղօթսն 

բարեխօսութեամբ սրբոյ աստուածածնին – 114. 

ԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹԻՒՆ – որ յարեսցի ի նոսա, և ի սիրելութիւն և ի բարեկամութիւն 

եկեսցէ - 33. որոց ի կամակորութենէ ախորժելի եղև բանսարկուին գալ ի 

բարեկամութիւն - 34-35. 

ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒԹԻՒՆ – Իսկ մեզ իբրև հայրասիրաց ոմանց որդւոց… տեսանել 

արժանի է, և ի բարեկարգութիւն ածել - 8. 

ԲԱՐԵՁԵՒԱՆԱԼ – ընդ նմին և բարեձևանալ ցանկասիրեն: - 22. 

ԲԱՐԵՊԱՇՏ – ոչ միայն ի միտս, այլ և առ երեսս բարեպաշտից կերպացեալ ձևանան 

երևմունքն: - 14.  ի ծագաց երկրի արուեստս լուաք, յոյս բարեպաշտի - 40. նոցա 

մեհեանքն կռոցն ընդունարանք շինեալ լինեին. իսկ եկեղեցիք բարեպաշտացն 

տաճարք աղօթից և խնդրուածոց –  40. 

ԲԱՐԵՊԱՇՏԱԲԱՐ – Ոչ նուաստանամ որով նախատել վարկուցեալք անուամբս, 

բարեպաշտաբար լուեալ. զի - 39. Իսկ եթէ իրաւապէս և բարեպաշտաբար զերկոսին 

լսես - 56. 

ԲԱՐԵՊԱՇՏԵԼ – սկսանի այնուհետև աստիճանաւոր պատուովք զնախապատուելին 

բարեպաշտել - 20. ի միջոյ ամբարշտաց համարձակիմ բարեպաշտել առ քեզ 

աստուած: -30. յերկոսին անչարաբարոյական կամօք բարեպաշտել մերձենայ - 58. 

ԲԱՐԵՎԱՅԵԼՈՒՉ - փոխանակ նոցա զբարեվայելուչսն և զօգտակարագոյնսն ի 

տեղւոջն արձանացուցանել: - 23. 

ԲԱՐԵՎԱՅԵԼՉԱԿԱՆ – իսկ զխանտացօղն բարեվայելչականաց  մերոց իրաց 

խնդացուցանելով զսատանայ … յանշնորհակալուս բազմերախտութեանն աստուծոյ 

ներհորդեսցի  - 11. 

ԲԱՐԵՐԱՐ – ընկալ բարերար և մարդասէր տէր զամենեցուն մեր աղաչանս-31. Իսկ 

մարդասէրն մեր տէր և բարերար ընդ ողջոցն ոչ միայն թէ ոչ մախայ ընդ 

առողջութիւն… այլ և - 41. 
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ԲԱՐԵՐԱՐՈՒԹԻՒՆ – ըստ առատ քում բարերարութեանդ արժանաւորս արա զմեզ-

31. աստուած զբարերարութեանն ի մեզ հեղու զխնամս:-45. յանարժանսն ցուցանէ 

զիւր զբարերարութիւնն - 81. 

ԲԱՐԵՓԱՌ - բարեփառ հաւատով երջանկացեալ ի Քրիստոս, պատուիրէ ի 

կենցաղումս արթուն և զուարթուն լինել առաջի նորա - 85. 

ԲԱՐԵՓԱՌԱԳՈՅՆ – քանզի իւրաքանաչիւր ոք սոքա` առ միմեանս 

բարեփառագունին առաջնորդեսցեն մտաց: - 56. 

ԲԱՐԵՓԱՌՈՒԹԻՒՆ – սուրբ հարքն` բարեփառութեան հիմնացեալ հաւատով … զէն 

անվթարելի զերկոսին զսոսա ընդ ինքեանս բարձեալ բերէին ըստ պիտոյիցն 

իրակութեան - 56. համարձակաբար երկոքումբքս այսոքիւք բարեփառութեան 

ղամպարօք փայլեալք պայծառանային - 57. 

ԲԱՐԵՔԱՁԵՒ – Տարրատռփութեան դևն ստիպէ զիւրսն հնազանդեալս, որոց և 

դիպեսցին բարեքաձևաց տարերց և գեղեցկակերպից` երկիր պագանել – 41. 

ԲԱՐԵՕՔ – Ի հրաշակերտ փառազարդութեանցն աստուծոյ զամենայն գոլ բարեօք 

տեսանեմք - 83. 

ԲԱՐԻ – “Մանուկ էի մտավարժ, և ոգւոյ բարւոյ դիպեցայ” - 2. որ ոչ զառ յինքենէն ևեթ 

բաւականանայր շտեմարանել յիմումս ոգւոջ զբարին - 2. յառաջ քան ընդ բարին 

խնդալ մարդկան, զուարճասցի չարաւն որոգայթադիր թշնամին: - 11. “Մի չարի չար 

հատուցանել, այլ յաղթել բարեաւն չարին” - 41. չար մշակքն ի վերայ բարի սերմանն 

որոմնացանուք լինել հանդիսանային - 66. զչարն ընդ բարւոյ փոխանակել - 67. Բայց 

սակայն դժուարաշարժ առ մեղսն յայնժամ, և դիւրաշարժագոյն առ բարին - 70. “Հոգի 

քո բարի առաջնորդեսցէ մեզ յերկիր ուղիւղ”- 83. “Առէ՛ք  զՀոգի սուրբ”, զհեռացեալն 

յԱդամայ ի բնութենէս, յաղագս ոչ ի ճաշակման պտղոյն գիտութեան բարւոյ և չարի: - 

87. ընկալցի իւրաքանչիւր ոք իւրով մարմնովն զոր յառաջ գործեացն` եթէ բարի և եթէ 

չար - 93. աղաչեն զաստուած առաքել զՀոգւոյն օգնականութիւնն, առաջնորդ լինել 

յերկիր  և եթէ չար - 93. աղաչեն զաստուած առաքել զՀոգւոյն օգնականութիւնն, 



190 
 

առաջնորդ լինել յերկիր բարի - 97. Իսկ քահանայն միջնորդէ աղօթիւք առ կենացն 

անմահից յոյսն Քրիստոս, կատարել ի բարի զաղօթսն – 114. 

ԲԱՐԻՔ - անճանաչօղք բարեացն անձինք` հակառակացն ամենայն իրօք բանայցեն 

յինքեանս տեղի: - 11. Պարտ և արժան է ի գիշերապաշտաման զկանոնացն զհետ բերել 

զչորս զայն քարոզութիւն … Եւ ըստ իւրաքանչիւրոցն զաղօթսս … Տէր աստուած 

մշտնջենաւոր. Հանգիստ, Շնորհատու բարեաց: - 31. Յոյժ տենչալի էր ինձ և 

փափաքելի… յամենայն ժամ զբարեաց զհետ երթալ - 48. ներէ նոցա և առաջնորդեսցէ 

առ բարեացն գիւտ - 82. յորմէ զրկեալ ի սկզբանն ի գերակայ բարեացն, մարդկային 

բնութիւնս` յերկիր կործանեցան: - 85. պատուիրէ … արժանաւոր լինել խոստացելոց 

բարեացն - 85. որոց և մեք արժանի եղիցուք հասանել խոստացելոց բարեացն - 94. և 

քաղէին ոգի նորա, լուծեալ յօդք ոտից և ձեռացն ի բարեացն շարժմանէն: - 98. 

ԲԱՐԿՈՒԹԻՒՆ – մարգարէն ասէ, թէ “Ամենայն կուռք հեթանոսաց, դևք են” կամ 

բարկութեան դևն, կամ ագահութեան – 40. 

ԲԱՐՁԵԱԼ ԼԻՆԵԼ – տես ԲԱՌՆԱԼ գլխաբառի նոր պարբերության -  63, 63, 63, 63. 

ԲԱՐՁՈՒՄՆ - անփոյթ առնել ծանունցն` համանգամայնցն է ի բաց բարձումն-6. 

զմեղացն դատապարտութիւն յերկրի արար, և զանիծիցն բարձումն ի վերայ փայտին  - 

74. 

ԲԱՐՁՈՒՆՔ – “Օրհնեցէ՛ք զտէր յերկնից, օրհնեցէ՛ք զնա ի բարձանց”: - 19. երգակցէ, 

ասելով. “Փառք ի բարձունս աստուծոյ, և յերկիր խաղաղութիւն, ի մարդիկ 

հաճութիւն”:  - 20. Արդ զկնի Հարցինն և Ողորմեցւոյն և Տէր յերկնըցւոյն` զՓառս ի 

բարձունսն պաշտել - 28. յառաջ վարելով զկարգն, արժան է` զկնի Փառք ի բարձանցն` 

յարութիւն ասել - 30. ի բարձունս բնակեալ ես - 31. յետոյ Փառք ի բարձունսն յօրինեն - 

85. Իսկ Փառք ի բարձունսն զապառնեաց և զհանդերձելոցն օրհնութեանցն բերէր 

զնմանութիւն - 87. զի՞նչ խորհուրդ ունի Փառք ի բարձանցն աւուր աւուր այլ այլ երգք 

առաւօտուն - 87. օրհնեցէք զնա ի բարձանց” - 87.  զկնի Փառս ի բարձանցն` Եղիցի 

ասեն – 104. 
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ԲԱՐՁՈՒՍՏ - Զոր օրինակ քար ինչ ի բարձուստ ուստեք հոլովեալ, որ մօտն կայցէ` 

ասասցէ  - 77. 

ԲԱՐՁՐ – Քանզի աստուածորդւովն հետևիմք ի լեառն բարձու առանձնանալ ընդ 

Երրորդութեանն փառաց - 84. “Յարուցանէ զաղքատն յերկրէ, և բարձր առնէ 

զտառապեալն յաղբեւաց” - 91. իսկ երկրորդ Ադամս յերկնից գոլով, բարձր բարբառով 

ի վերայ խաչին ավանդեալ զոգին - 99. յորոյ վերայ զաստուածորդին հոգւոյ ակամբ 

տեսանեմք  նստեալ, իբրու ի վերայ աթոռոյ բարձու և վերացելոյ, ըստ Եսայեայ 

տեսութեանն, և բարձր բարբառ արձակեալ – 105. 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՅՆ - Զոր և հրաւիրեալ առաջի կալցուք բարձրագոյն ամենազօր բազկին - 

45. և այսպես բարձրագունին ծանուցաւ խոնարհութիւն - 50. ի փապարաց ձորոց 

առաջնորդեաց աշտիճանօք ի վեր ելանել ի բարձրագոյն յիմաստն - 97. Զիններորդ 

ժամուս զխորհուրդ տեսանեմք բարձրագոյն աւանդութեամբ քան զայլսն պատուեալ 

յառաքելական դասուցն:-99. 

ԲԱՐՁՐԱՀԱՅԵԱՑ – Որք և զնոցին դիակունս առ երդովքն ուրեմն ի տանիս զեղչեալս 

բարձրահայեաց և երկնապիշ լինելով, երդնուն այլ այլոյ ասացեալք – 38. 

ԲԱՐՁՐԱՆԱԼ - երթեալ ի նոյն տեղի գագաթանն, բարձրանայր ի դիտին - 96. իսկ ի 

խաչն յերրորդ ժամուն բարձրացաւ - 97. 

ԲԱՐՁՐ ԱՌՆԵԼ - բարձր առնէ զտառապեալն յաղբեւաց” - 91. 

ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՑԱՆԵԼ – որ այսպիսի սքանչելեօք բարձրացոյց զազգս մարդկան - 89. 

ԲԱՐՁՐԵԱԼ – Որք… երդնուն այլ ընդ այլոյ ասացեալք. Բարձրեալն գիտէ: - 38. Եւ ապա 

սաղմոսօղքն հասարակ մաղթեն ընդ հովանեաւ բարձրելոյն լինել – 113. 

ԲԱՐՁՐՈՒԹԻՒՆ – Մինչ զի ըղձալի լինել ինձ այսօր … հանդերձ կատարելութեամբս և 

պատուոյս բարձրութեամբ դառնալ հանդիպել մատաղագունի և անթարշամ ի մեղաց 

եղելոյ հասակին - 3. Եւ զոր օրինակ սորա ընդ բարձրութիւն հասակին հիացեալք` 

խաբեցան - 37. մնալով ի բարձրութիւն` գտաւ նոյն ինքն ի խոնարհութեան - 50. ոմն 

զբարձրութիւն աստուածութեանն, և ոմն առ նուաստութիւն մարդկութեանս զիջանելն 



192 
 

նշանակեն - 58. ի խոնարհութենէն գործել ճանապարհ առ բարձրութիւնն: - 75. 

ամենևին արտաքս սահմանեալ զինքն ի բարձրութենէ խոնարհեցուցանողին, գոչէ 

քաջալերաբար և ասէ - 83. Աստանօր ի վերայ հասեալ չարին, զանհասանելին ինքն 

յափշտակելով զբարձրութիւնն – 85. 

ԲԱՐՈՒԹԻՒՆ – սովաւ զյաւիտենական կենացն առ մեզ երաշխաւորեալ տեսանեմ 

բարութիւնս: - 7. Եւ երկուք են աւուրք, որ զհանդերձելոցն առ մեզ նկարագրեն 

բարութիւնս - 14. զանուանն իւրեանց զախտախինս յանդգնեցան կախել զայնցանէ որ 

զերկնից բարութեանցն բուռն հարեալ ունիցին յուսով: - 39. և  քաղցնլովն ոչ ըստ մեզ` 

առ յագեցութիւն երկնային բարութեանն զմեզ փոխաբերեաց: - 73. խնդրեաց յաստուծոյ 

զսուրբ Հոգւոյն զշնորհսն յօգնականութիւն, առաջնորդ լինել յերկիր բարութեանցն - 83. 

երկայնօրեայք լինիցին յերկիրն բարութեանց - 83. ակն ունէին հասանել անսպառ 

բարութեանցն: - 96. որ զհանդերձեալ խոստացելոց բարութեանցն յիշէ նա ի միջի 

մերում - 101. 

ԲԱՐՍԷՂ - այլ միայն յորոց էինն` ազդեալ նշանակէին, ասելով սրբոյն Բարսղի – 58. 

ԲԱՐԻՈՔ – որ վկայեացն առաջի Պիւղատոսի պոնտացւոյ զբարւոք վկայութիւնն”: - 90. 

ԲԱՑ – Չիք այլ ոք բաց յինէն, որ գիտիցէ զվերջինսն - 68. 

ԲԱՑԱՅԱՅՏԱԿԻ - բացայայտակի քողախնդրեալ զկռապաշտիցն հոլանեցաք 

զյիմարութիւն - 37. Իսկ զքնոյն ունակութիւն բացայայտակի ի գրեցելոց անտի բանից 

ծանեաք – 68. 

ԲԱՑԱՅԱՅՏԵԼ - զի և Քրիստոսին ոչ բացայայտեալ եղև յարութեանն ժամ: - 16. մեզ 

վերստին դառնալի է ի կարգն առաջին, և շնորհօքն աստուծոյ ըստ ժամու աղօթիցն 

զխորհուրդն բացայայտել: - 96. ըստ աւետարանչացն պատմութեանն, և ոչ Քրիստոսին 

եղև բացայայտեալ յարութեան ժամանակն: - 102. 

ԲԱՑԱՐՁԱԿ - բացարձակ անուամբն ևեթ նշանակեալ լինի – 57. 

ԲԱՑԱՓԱՅԼՈՒԹԻՒՆ – որ սիրէ միշտ բացափայլութեամբ ի վերայ մեր 

զպարգևականն իւր ծագել ձիրս – 11. 
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ԲԱՑՈՐՈՇԵԼ – Իսկ մեք զայն միայն յիւրաքանչիւրոցն բացորոշեալ պատուեմք ի 

նիւթոց - 42. 

ԲԱՒԱԿԱՆ - Բայց արդ այսոցիկ այսքան բաւական լիցի - 23. Պարտ և արժան է 

զմկրտութեանն ձէթ` քահանային օրհնել մի ըստ միոջէ ընդ մկրտելն, ըստ բաւական ի 

ժամուն պիտոյից - 26. Բայց այժմ առ երկոսին միանգամայն բաւական լիեալ – 74. 

ԲԱՒԱԿԱՆԱՆԱԼ – որ ոչ զառ յինքենէն ևեթ բաւականանայր շտեմարանել յիմումս  

ոգւոջ զբարին – 2. 

ԲԱՒԱԿԱՆ Է - Վասն զի ոչ էր բաւական սէրն - 75. 

ԲԱՒԱԿԱՆ ԼԻՆԵԼ - Բայց արդ այսոցիկ այսքան բաւական լիցի - 23. Բայց այժմ առ 

երկոսին միանգամայն բաւական լիեալ - 74. 

ԲԱՒԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ - Արժան է զհիւանդացն զձէթ քահանային օրհնել ըստ իւրում 

աղօթիցն, և ըստ բաւականութեան պահանջելոյ ժամուն պիտոյից: - 26. 

ԲԵՂԲԵՔՈՎՐ  –  “Մտին ի Բեղբեքովր - 40”. 

ԲԵՄ -  յորում աւուր յանդիման լինել մեզ կայ առաջի բեմին Քրիստոսի - 94. 

ԲԵՌՆ - զորս ի պատուիրանազանցութենէն  եբարձ` զբեռինս  մեղաց – 13. խնդրէ 

անդուստ իբր ի ծանրակիր ինչ բեռանց զերծանել - 21. Եւ ապա յաղքատութիւն 

բնութեանս նայեցեալ, իբրև ծանրակիր բեռամբ մեղացն ըմբռնեալք – 95. 

ԲԵՐԱՆ – պարտ է … հաւատալ սրտիւ, խոստովանել բերանով – 9. զնոյն զերից 

մանկանցն ի բերան առնելով նուագեմք զօրհնութիւն - 19. որովք զուգիւք ներգործել 

բնաւորեաց առաջնորդականն որ ի մեզ միտք. աչօք, ականջօք,, ռընգամբք, բերանով և 

ձեռօք: - 23. ,,Աստուած  լուր աղօթից իմոց, ունկն դիր բանից բերանոյ իմոյ,, - 30. 

զձայնն ևեթ բերանովքն ի դուրս առաքեն: - 38. որ եդիր յերկին զբերան քո – 65. 

յառաջագոյն կարկեսցէ զբերանս հերձուածողացն  - 72. ոչ գտաւ նենգութիւն ի բերան 

նորա – 77. «Դու ընդէ՞ր … առնուս զուխտ իմ  ի բերան քո» - 81. մերժեցեր և յետս 

ընկեցեր զամենայն բանս բերանոյ իմոյ» - 82. համարձակութիւն հայցէ ի բանալ 

բերանոյ իւրոյ, յասելն «Տէր եթէ զշրթունս իմ բանաս, բերան ին երգեսցէ զօրհնութիւնս 
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քո»: - 82.  նա տացէ ձեզ միշտ ծարաւաբար մերձենալով ճաշակել ի հոգեկանս այս 

աղբիւրէ, յարաբաց ունելով զբերան մտաց առ ի լնուլ սովաւ զորովայն ներքին 

մարդոյն - 116. 

ԲԵՐԱՆԱԼՈՒԾՈՒԹԻՒՆ – Յորմէ ոչ փոփոխեսցի նախահարցն հաստատեալ 

սահմանք … Եւ որ դարձեալ յառգերազանցագոյնն սոցա ումեք վերանալ ելանել, 

որպէս թէ ընդ անգործութիւն և ընդ բերանալուծութիւն խառնել  – 15. 

ԲԵՐԵԼ -  զամենայն ընդ իս բերէի զհարսնական յօրինուածոյն զգեստ - 1. Եւ զի մի՛ 

թուեցայց այսգունիւ բերեալ ցանկութեամբ ... դարձցուք և զկարելւոյն բուռն հարցուք - 

3. աստուածայինն շնորհ անդրէն ձգեալ բերէր զիս կապանօք սիրոյ իւրոյ - 2. Բերելով 

տարացոյց իւրեանցն սխալանաց տղայապէս և անփորձաբար, մ առ հարկի ի սկզբանն 

յումեքէ երագազրաւելի ինչ ցուցեալ եղև գործ: - 5. ամենայնք ի Քրիստոսէ եղեալքն, ո’վ 

դուք, յօրինակ մեզ բերելի է- 5. Քահանայից ձէթ ընդունել յԵրուսազեմէ բերեալ - 7. 

միջին իմն արդարակ և անստերիւրող ճանապարհաւ բերիցին: - 15. ընտրեցին … այլք 

զառ ի նոցանէ թողեալսն բերել և բերեալսն ի բաց տանել: - 16. զմի և նոյն  յայտնէ  

զճշմարտութեանն իրակութիւն: Այս ինքն երկնային զուարթնոցն բերել զնմանութիւն - 

17. զբօսանաց և զբազմաց սաստկութիւն յայգուէ մինչև յերեկոյ միալուծ ձգեալ բերեմ: - 

21. սուրբ Լուսաւորիչն` յօրինականէն բերեալ զայս, առաքելաբար հրաման ետ 

կատարել իւրոց վիճակելոցն - 25. Իսկ կիւրակէին աւուր առաւօտինքն` այսգունի 

խորհրդով յօրինեալ բերէ զկարգն իւր: - 29. իբրու թէ զնոյն ինքն զյարուցեալն անդէն և 

անդ ընդ աւետարանական բանին ի դէմս մեր բերելով, հրամայեմք միմեանց՝ թէ - 30. 

որ զաղջամղջին խաւարի արդարև բերէ զօրինակ – 30. Պարտ և արժան է ... ի 

գալստեանն աւուր ոստսն բառնալ, և ճոճանակս շարժել, զնմանութիւն բերելով 

մանկանցն եբրայեցւոց ծափելոյն և ոստսն մատուցանելոյ – 32. ոչ միայն զնեռինսն 

չարագոյնս և բազմապատիկս քան  զնոյնս ընդ մեզ բերեմք – 34. պախարակել զմեզ 

անամօթին, յիմարեալք և խելագարեալքն յայսոյն անհաւատութենէ, զսրբոց 

մարգարէիցն զբանս ընդդէմ մեր բերելով – 35. Ոչ գիտեն` թէ ո’րպէս հոտոցն 

անկարածածկելիք են, ընքեամբ առ հոտոտելիսն բերեալ, բուրմունքն – 38. զայս ի Հօրէ 

իսկ անժամանակաբար յինքեան բերէր Բանն աստուած - 56. սուրբ հարքն ...  զէն 

անվթարելի զերկոսին զսոսա ընդ ինքեանս բարձեալ բերէին ըստ պիտոյիցն 
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իրակութեան – 56. կարծեաց Եւտիքէս առաջին յերկնից բերեալ – 62. կամ զարարչին 

թուել ընդ արարածս, որ է անաստուածութիւն, և կամ զաստուածութեան կարծիս 

բերել ի վերայ արարածոյս, որ է բազմաստուածութիւն - 65. զինքեանն բերեալ 

երևեցոյց մեզ յերկնից մարմին: - 67. որոց և հանդիպել կարացին գրիցելոց` 

թարգմանեցին և բերին: - 66. ելանէին առ յիմարութի՞ւն … դնելով զխաւարն իբրև զլոյս 

… զչարն ընդ բարւոյ փոխանակել, և բառնալ բերել զմարգարէականն ի գլուխս 

իւրեանց վայասացութիւն - 67. Ոչ արտաքուստ ի նմա բերելով զքնոյն իրակութիւն, այլ 

բնաւորականին ըստ պիտոյիցն ի վերայ անկեալ կրից: - 68. ,,Կերպարանէ զօտարին 

բովանդակ յինքեան զիմ բերելով հանդերձ իմովքն – 75. Աստանօր յանգումն բերի 

աղօթից մերոց և ամենայն տնօրէնութեանցն Քրիստոսի - 84. որ յերկնայինսն բերէր 

զմեզ ի վայրսն: - 84. Փառք ի բարձունսն զապառնեաց և զհանդերձելոցն օրհնութեանցն 

բերէր զնմանութիւն - 87. զխաչի Քրիստոսի ճառս յինքեանս բերէ – 90. լուաւ 

զապիրատ պատասխանին՝ զկինն բերելով պատճառք: - 99. այնպիսիքն հրեշտակք 

եղեալ ի մարմնի` զանմարմին զուարթնոցն բերեն զնմանութիւն: - 102. Պարտ և արժան 

է ի գիշերապաշտաման զկանոնացն զհետ բերել զչորս զայս քարոզութիւն – 30. անդէն 

աւետարանական բանիցն ընդդէմ բերեն, թէ - 103. ոչ ինչ արգելու զառաջի արկեալսս ի 

գլուխ բերել մեզ հոգևորական ջան: - 23. ոչ կարէաք նովին կպկցաւ ընդիմանլիսն 

խառնել, և յայտնապէս ի դէմս մեր բերել զարարչին մեծութիւն - 41. Նախկին թոյղ 

տալով պղծութեանն յառաջել և յափշտակել զօրինաւորն զայն անկողինս, և ապա 

գիշերայինն իբրև զտուընջենայինն ի լոյս բերել համարձակութիւն առեալ - 11. ոչ միով 

իւրիք կամին ճառս ի մէջ բերել – 12. ոմանք … նոցա հարցմամբ ի վերայ ոչ բերեն 

զերդմունս – 8. զանազանութիւն հասակացն և ժամանակացն այլաձևապէս ի վերայ 

բերել հրամայէ զկարգ և զդիր աւուրցն և կանոնաց - 10. ոմանք և վայելչագունից 

սովորութեանց ջանան խափանումն ի վերայ բերել – 12. ի վերայ մեր և ի մեզ բերելով 

զգլուխն, մեծագոչ հնչմամբ աղաղակեմք  - 19. վասն որոյ և ի վերայ բերէ, թէ – 22. 

պարտ և արժան է ... վիրաւորեցելոցն զբարեգործութեանն հրաման տալով ի վերայ 

բերել սպեղանիս - 24. այլ և ախտաժետացն ի վերայ բերէ զբժշկութեանն դեղս: - 41. 

Զայս ասաց, և իվերայ եբեր ասելով – 72. և վիրաւորեցելումն ի վերայ բերելով 

զողջութիւն՝ ծառայեցուցանել զծառայեցուցիչն հրամայեաց ծառայեցելոյն: - 75. զայլոց 

մարգարէիցն ի վերայ բերելով օրհնութիւն ձայնեն - 83. Բայց չև ևս կատարումն 



196 
 

եօթներեկին, զոր յայսմ վայրի զօրհնութիւն զայլոց մարգարէիցն ի վերայ բերելով – 84. 

և ի վերայ բերէ, թէ «Արթո’ւն կացէք և անդադար աղօթս արարէք- 102. և ի վերայ 

բերեալ, եթէ ,,Նա զհիւանդութիւնս մեր բառնայ,, - 105. եթէ զի՞նչ խորհուրդ բերէ 

քարոզն – 82. նախ զարուին զփրկութիւնն յառաջ բերէ: - 86. ոչ ընդդէմ եբեր 

զանախորժելի զյանդիմանութիւնն – 81.  

ԲԵՐԿՐԵԼ - ,,Բնակեցուցանէ զամուլն ի տան ուրախամիտ, որպէս մայր որդւովք 

բերկրեալ – 91. 

ԲԵՒԵՌԵԼ - բևեռեալ զոտսն և զձեռսն յաղագս յանդուգն գնացիցն ի ծառն – 96. 

ԲԵՒՐ – արա առ մեզ զողորմութիւն քո ի հազարս և ի բեւրս: - 31. 

ԲԷՂ - Ըստ իւրաքանցիւր լեզուաց այլաձևելով զնորա զանուն, քուշացիք Նեբրովթ 

կոչելով, բաբեղացիք Բէղ, փղշտացիք Բահաղ - 37. 

ԲԺԻՇԿ - Զոր օրինակ բժիշկն արբուցանել զդեղն հիւանդին հանդերձեալ` արասցէ 

իւրով ճաշակմամբն հաւատալի: - 78. 

ԲԺՇԿԵԼ - և յամենայն հարուածոց բանսարկուին բժշկեալ, առողջս և անարատս 

ինքեան յօրինեաց մարմին - 23.  բժշկեա’ զանձն իմ - 88. ի նմին ժամու բժշկել 

զյանցանսն չարչարանօք խաչին տէրն մեր Յիսուս Քրիտոս – 94. բժշկեաց զախտս 

հոգւոց և մարմնոց – 96. բժշկէին զկաղն – 99.  

ԲԺՇԿՈՒԹԻՒՆ - նոքօք մատակարարէ ի մարդիկ զպահպանութիւնս և զշնորհս 

բժշկութեան ախտից հոգւոց և մարմնոց: - 32. այլ և ախտաժետացն ի վերայ բերէ 

զբժշկութեանն դեղս: - 41. Յորժամ ի բժշկութեանցն սքանչելիս վայելէին՝ զարմանային 

հաւատային բարեբանէին ըստ արժանի իմոց փառացն - 79. որդի թագաւորազնւոյն … 

ապաքինէր յախտէն, յՈրդւոյն միածնէ բժշկութեանն - 85.  հիւանդութիւն նախահօրն 

պատմի, և ի նմին ժամու զբժշկութիւն վիրացն չարչարանօք խաչին տեառն մերայ 

Յիսուսի Քրիստոսի - 88. նոյնչափ և Քրիստոս եկաց ի վերայ խաչին ի բժշկութիւն 

վիրաց նորա: - 94. ճաշակեաց Քրիստոս զքացախն ընդ ղեղի խառնեալ, ի բժշկութիւն 

պտղոյն դառնութեան: - 95. յորում ժամու զբժշկութիւն վիրացն և զբարեգործութիւնն 
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ընգալաւ: - 97. կարգեցան աղօթք … և յիշատակ տնօրինաբար բժշկութեանն 

չարչարանօք տեառն մերոյ Յիսուս Քրիստոսի: - 98.  

ԲԼՈՒՐ  -  աստուածս անուանեցին. զաստեղս, զլերինս, զբլուրս – 35. ի վերայ լերանց 

և բլրոց հրամայէր զոհել – 41. 

ԲՂԽԵԼ - «Յաւուր յայնմիկ բղխեսցէ ջուր կենդանի յԵրուսաղէմէ» - 100. լուսաւորեցան 

ջրովն կենդանութեան բղխեցելոյն յԵրուսաղեմէ – 100. 

ԲՆԱԲԱՐ - Բասիլիոս ասէ. «Ծնեալն ի Մարիամայ էութիւնն ի նորա բնութենէն` ոչ էր 

աստուած բնաբար, այլ միաւորութեամբ տնօրէնութեանն - 56. 

ԲՆԱԿԱՆ - աստուածս անուանեցին ... զայլս վասն այլ իրիք քաջաբաստիկ 

զբնականսն ունելոյ որակութիւնս - 37. Ահաւասիկ յայտնի բանիւ երևեցոյց սուրբ 

հայրս` ոչ մասունս գոլ մեղաց և ապականութեան ... այլ  բնական մարմնոյ և ոգւոյ 

կարիք - 72. զի այս սոսկ մարդոյ է` բնականացն ի հարկի կալ ծառայութեան կարեաց: - 

72. յայնժամ ակնարկէր  մարմնոյն իւրոյ յառաջ ունել զբնականսն - 72. նոյնպէս և 

զարտօսրն իրաւացոյց, զբնական լինել ի մարմնի զպատահումնն թուղացոյց,,: – 73. 

Ուստի յայտ է` թէ հաւաստապէս բնականացն թոյլ տուեալ` զանցնիւրսն իրողութիւնս 

առ իւրն անապականապէս ազդել մարմին և հոգի ինքնիշխանական կամօք՝ յորժամ և 

կամեցաւն  - 73. քանզի ես զբնակնացն սեմ բուռն հարկանել զՔրիստոս – 73. 

զամենայնսն իւր ընտանեցոյց զմերսն բնականս, որովք իւրումն զմեզ  

ընտանեցուցանէր բնականաց: - 74.  Քանզի ոմանք ի նոցանէ բնականք ասին` ըստ 

բնութեան ի մեզ տրամադրեալք - 75. առ որ մերձեցեալ ապականութեան` փախուցանէ 

ի նմանէ` նախկին հրաման տուեալ այլայլութեան, զբնականն որ ի նմա որակութիւնս 

- 77. 

ԲՆԱԿԱՆԱԳՈՅՆ - Այլ և բնականագոյնք, որովք զուգիւք ներգործել բնաւորեաց 

առաջնորդականն - 23.   

ԲՆԱԿԱՐԱՆ – բնակարան իւր զկռոցն առնէր զմեհեանս – 40. 

ԲՆԱԿԵԼ – որ ի բարձունս բնակել ես – 31. ի նոսա բնակէ հոգին սուրբ – 32. անունն և 

նմանութիւնն զերկոսին հարկեցուցանէ, Քրիստոսի բնակել ի նոսա, և մեզ 
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աներկբայելի սրտիւ մեծարել: - 42. առ ձեզ բնակէ,,: - 43. աստւած ի նոսա էր բնակեալ: 

- 44. ուրանօր Ադամ բնակէր հրճուալից ուրախութեամբն - 97. Որպէս զի նովին և 

զաստուածն սիրոյ և խաղաղութեան ի մեզ հաւանեցուցանել հնարէաք բնակել տալ: - 

48. 

ԲՆԱԿԵԼ ՏԱԼ – տե՛ս ԲՆԱԿԵԼ - 48. 

ԲՆԱԿԵՑՈՒՑԱՆԵԼ - քահանայական ձեռնն և բանն զԵրրորդութեանն սրբոյ ի նոսա 

կոչեալ բնակեցուցանէ զօրութիւնն - 43. «Բնակեցուցանէ զամուլն ի տան ուրախամիտ 

– 91. 

ԲՆԱԿԻԼ - որ հաճեցաւն բնակիլ յորովայնի նորա  - 113. 

ԲՆԱԿՈՒԹԻՒՆ - որպէս և զերկուսս զայսոսիկ լուաք լինել արդարոցն բնակութիւն - 

14. յանմարմնականացն մտօք սլացեալ մտանեն ի բնակութիւնս – 22. Ընտրեալք ի 

մարդկանէ և աստուածային բնակութեանն արժանաւոր լինել գտեալք - 39. որ կարողն 

է խարշել … դնել զդադարս նոցա ի բնակութիւն գազանաց երկրի և թռչնոց երկնից: - 46. 

որք յերկնային  հրաւիրեալ են ի բնակութիւն մարդկան տարակարծ 

խոհականութեամբ – 115. 

ԲԱՒ - «Դու ընդէ՞ր բնաւ պատմես զարդարութիւն իմ - 81. 

ԲՆԱՒՈՐԱԿՆ - Դարձեալ զի և որ ի մեզ բնաւորականք են` հոգեկանք և մարմնականք, 

ոչ են ապականիչք - 67. Ոչ արտաքուստ ի նմա բերելով զքնոյն իրակութիւն, այլ 

բնաւորականին ըստ պիտոյիցն ի վերայ անկեալ կրից: - 68. նոքումբք այսոքիւք 

բնաւորականօք ընդդիմամարտուցեալ ի բաց յինքենէ հալածէր զմահն և 

զապականութիւն - 69. և զմերն իսկ առաջի արկանելով բնաւորականս` թուղացուցեալ 

մարմնոյն կրել զիւրսն: - 70. զնոյն ինքն բնաւորականս` ապականութիւն 

թարգմանեցեր - 70. որք են ոչ այլ ինչ, այլ բնաւորականք և բնութիւնք մարդկային 

կազմածիս - 70. 

 ԲՆԱՒՈՐԵԼ - զուգիւք ներգործել բնաւորեաց առաջնորդականն որ ի մեզ միտք - 23. 

Իսկ դու ասես. որ ի Հօրէ բնութիւնն` բնաւորեցաւ  յարգանդի կուսին. և յաղագս  այնր 

ասի մի բնութիւն: Եթէ յարգանդի կուսին բնաւորեցաւ, ապա ի Հօրէ ոչ էր բնաւորեալ: - 
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55. որ ի Հօրէ բնութիւնն է` նոյն բնաւորեալ է ի սուրբ կուսէն: - 55. Ապա ուրեմն` ոչ 

բնութիւնն աստուածային բնաւորեցաւ յարգանդի կուսին - 56. Եթէ ոչ երկիւղին 

տրամադրութիւն ի բանականումն նորա բնաւորեալ էր յոգւոջ, զիա՞րդ 

զգուշացուցանէր – 68. Բայց մի’ զամենայն զմարդկական  կարիսն ի միում շարի 

հարեալ ընդ մի համարիցիս. իբրու թէ նմանապէս ամենեցուն զբնաւորելն սոցա առ 

մեզ վարկանելով - 75. 

ԲՆՈՒԹԻՒՆ – Իսկ նախ քան զկտարածն յրութիւն տալ մարդկային բնութեանս – 6. 

Քրիստոս զմահ խափանեաց, ընդ ինքեան ի մեռելութենէ զմարդկային վերածելով 

բնութիւնն – 13. Ի սմա և հասարակաց մեր բնութիւն ի բաց դիցէ – 13. իսկ ի 

տրտմականսն` ծանրաբեռնութեանն ի ներքոյ դնանիլ տկար բնութեանս – 15. որ 

եւթներեակ և յիսներեակ աւուրբք և ամօք զաշխատութիւնն ի բնութենէս լուծանէ: - 18. 

Հայեաց տէր, ասէ, յաղքատութիւն և ի տնանկութիւն բնութեանս - 21. այլ և դիւցազունք 

անուանեալ, գեր ի վերոյ մարդկայնոյս համբառնային բնութեան: - 37. և  ցանկայ միշտ 

բանական բնութիւնս գերագունի և առաջնոյ պատճառին հասանել տեսութեամբ – 42. 

Զորօրինակ երկտեսակ բնութիւնս է մարդկային – 43. մի երկուց, ասեն, 

ակնարկութիւնս տայցեմք բնութեանց ի մին Քրիստոս – 49. մի արդեւք ի կուսէն 

ասելով` զմերս յիշեցուցեալ ի ներքս ածիցեն բնութիւն: - 49. Ըստ բնութեա՞ն 

զմարմնանալս տայք բանին – 49. Ըստ նմին օրինակի` զմին ասել բնութիւն – 50. ոչ է մի 

բնութիւն մարմնոյն և բանին ըստ նոյնութեան բնութեան – 50. Ապա ուրեմն ոչ է ըստ 

բնութեան նոյնութեան` մի բնութիւն. զի թէ և ասեմք` մի բնութիւն բանին մարմնացելոյ, 

որ այդպէս խելայեղ և ջաղջախ մտածութեամբ - 50. երկուցեալք յերկուցն ասել 

բնութեանց ի Պանդորոսին փախուցեալ անկանիք յիմարութիւն - 50. լուծեալք ի 

միմեանց՝ որպէս խոնաւուտ բնութեանցն, յորմէ լինի և ոչ մի բնութիւն; - 50. «Թէպէտ և 

վասն մեր էջ յանարգութիւն, այլ կայ յիւրում բնութեանն - 50. «Ոչ ի մարմնոյ բնութիւն 

փոխաբուսեալ Բանին, այլ ոչ մարմնոյն ի նորայն, այլ ի յատկութեան ըստ բնութեան 

երկաքանչիւրոյ մնացելոյ և իմացելոյ, ըստ այժմու մեզ աւանդեցելոյ բանին` անճառելի 

և անասելի միաւորութիւնն` մի մեզ եցոյց որդւոյ բնութիւն: Արդ ի յատկութեան ըստ 

բնութեան ասել, զանշարժն մնալ ասէ յերկաքանչիւրսն՝ որոց էինն: Իսկ ի գերազանց և 

ի սքանչելի միաւորութենէն ոչ ինչ է արգել միութեան` զամենայնսն խոստովանել ի 
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Քրիստոս, մի դէմ, մի անձն, և մի նորա բնւթիւն. զի որ ի Հօրէ անմարմին բանն էր, ի 

Մարիամայ սրբոյ կուսէն՝ այս ինքն ի մարդկային բնութենէս՝ մարմին զգեցաւ – 51. - 

51. անհասանելի միաւորութիւնն, և ոչ բնութեանցն այլայլութիւն առաջնորդեն մեզ 

զմին ասել բնութիւն մարմնացեալ Բանին: - 51. և զնոյն միաւորեալ ընդ իւրումն դիմի և 

բնութեան, մի դէմ, և մի բնութիւն ասի և հանդերձ մարմնովն: Ոչ եթէ անգոյ և կամ 

առանց մըտաց և անձին, և թանց բնութեան զմերն ընկալաւ ի կնոջէ - 51. Ապա ուրեմն 

մի բնութիւն և մի դէմ Քրիստոսի … ոչ է ըստ նոյնութեան բնութեան կամ ըստ 

միանձնականութեան - 52. Մի զմին ասելով` զբնութեանցն խցանել կամակորեսցուք 

զաղբեւրս – 52. միութեամբն ճանաչել զբնութիւնսն, և ի բնութեանց անտի ելանել առ 

միաւորութիւնն: - 52. «Միութիւն խոստովանիմ, և ոչ քայքայումն ինչ և լուծումն այսր 

բնութեան յայն, կամ այնր այս - 52. «Միացաւ ի մարմնի բնութեամբ … Ահաւասիկ ըստ 

անճառելի և անպարիմանալի խառնմանն և միաւորութեանն  համարձակիմք ասել մի 

բնութիւն Քրիստոսի – 52. Առ երկոսին հաւասարապէս ունի երանութեանս բան, 

երկախումբ խոստովանեալ ըստ բնութեանց, և մի ըստ միաւորութեան: - 52. զայս 

լսեմք ի ձէնջ ասացեալ. ,,Մի բնութիւն զաստուածայինն իսկ ասեմ, զոր ի Հօրէ ունէր 

զիւր զիսկական բնութիւնն,  զի ոչ ասի յարարածականացս ոք բնութիւն,  քանզի 

արարչականն ասի միայն բնութիւն. իսկ զմարմինն` մարմին Քրիստոսի ասեմ, և ոչ 

բնութիւն Քրիստոսի»: Փախչի՞ս ի բնւթեանդ անուանէ, ընդ նմին և յերկուցդ ասելոյ -52-

53. Իսկ եթէ զմի և զնոյն Քրիստոս յերկուց խոստովանեսցիս ասել բնութեանց, այսինքն 

աստուածային և մարդկային - 53. և որ ի Հօրէ բնութիւնն է, նոյն բնաւորեալ եղև 

յարգանդի կուսին - 55. զԲանն ի Հօրէ ասելով,  զՀօրն տացես նմա զբնութիւն.  իսկ 

զմարմինն ի մարդկանէ ասելով` զո՞յր  ունել ասես նմա բնութիւն – 53. զի թէ մարմինն 

ճշմարտութեամբ` խոստովանէիք ունել Քրիստոսի, և զայն ի մարդկնէ և մարդկային, 

զնոյն  և բնութիւն մարդկային ոչ արդեւք խղճէիք ասել: - 53.  Քանզի նոյն է մարմին 

մարդկային ունել Քրիստոսի, և բնութիւն մարդկային – 53. Բասիլիոս ասէ. «Զի թէ 

ասիցէ զմարմինն բնութիւն Բանին, և զԲանն բնութիւն մարմնոյն, ամպարշտութեամբ 

լի է այսպէս ասացեալքն: - 53. «Խոստվանիմ զԲանն աստուած յարգանդի կուսին 

կերպացեալ՝ տպաւրեալ ... այլ ոչ եթէ յարարածական բնութենէն ինչ յինքն խառնեաց - 

54. Որքան ինքն,  ասէ, հրամայեաց` զբնութեանն կատարելով յինքն ընկալաւ – 54. եթէ 

ոչ զկատարեալ մեր բնութիւնս ի կնոջէ յինքն  ընկալեալ` ընդ ինքեան միաւորեաց 
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Բանն աստուած առաքեալ ի Հօրէ: - 54. ասեն, երկուս լինիմք ասացեալ դէմս, և երկուս 

բնութիւնս: - 54. Եթէ յերկուց ըստ բնութեան ոչ կամիս ասել զմինն, կարի յոյժ չարաչար 

ըստ բնութեան զմին գտանիս  ասացեալ բնութիւն: Այլ անմարմին բնութիւն 

աստուասային Բանին` զմարմնական բնութիւն ի կուսէն ընկալեալ, ընդ ինքեան 

միաւրեաց. որ ըստ բնութեան յերկուց՝ աստուածային և մարդկային - 54. որ ի Հօրէ 

բնութիւնն է` նոյն բնաւորեցաւ յարգանդի կուսին. և յաղագս այնր ասի մի բնութիւն: - 

55. թէ յարգանդէ կուսին սկիզբն էառ լինել մի բնութիւն ընդ Հօր, ապա նախ քան 

զխոնարհելն յարգանդ կուսին` օտար գոյր բնութեանն Հօր: - 55. զմի բնութիւնդ 

ապաքէն ընդդէմ երկուս բնութիւնս ասողացն ասես գոլ. և որ երկուսն ասէ բնութիւնս, 

զաստուածայինն ասէ և զմարդկայինն - 55. որ ի Հօրէ բնութիւնն է` նոյն բնաւորեալ է ի 

սուրբ կուսէն: - 55. Մինչ ի  Հօրէ բնութիւն էր, զի՞նչ այլ ինչ բնութիւն յարգանդի կուսին 

գոյանայր: - 55. զնոյն բնութիւն Հօր վասն մերոյ փրկութեան ծնաւ մարդացեալ ի 

Մարիամայ սրբոյ Կուսէն Հոգւով սրբով: - 55. Եւ ապա ի շար արկեալ թուեն 

զկատարելութիւն բնութեանս մերոյ: - 55. զի Բանն աստուած` գոյութիւն հանդերձ 

մարդկային բնութեամբ ընկալեալ յանարատ արգանդէ կուսին` ընդ ինքեան 

միաւորեաց անճառապէս գոյութեան և բնութեան - 55. և  այսպէս ասի մի դէմ, և մի 

բնութիւն ,,Բանին մարմնացելոյ: Ոչ ըստ  ինքեան ասի մի բնութիւն և անձնաւորութիւն 

- 55. Բասիլիոս ասէ. «Ծնեալն ի Մարիամայ էութիւնն ի նորա բնութենէն` ոչ էր 

աստուած բնաբար, այլ միաւորութեամբ տնօրէնութեանն. վասն զի որ ի բնութենէ Հօր 

էր աստուած՝ Բանն, ի բնութենէ Մարիամայ էառ զպատկեր ծառայի … Ապա ուրեմն՝ 

ոչ բնութիւնն աստւածային բնաւորեցաւ յարգանդի կուսին ... այլ աստուածն Բան ի 

Հօրէ` զմարդկային զգեցաւ բնութիւն ի  կնոջէ:  Որպէս և մեծն Աթանաս ասէ. «Վասն զի 

բնութիւն մարդկութեանս էր` որ ծնանելոցն էր, վասն այնորիկ և չարչարեալ զնա 

նշանակէ»: - 56. ընդէ՞ր զանգիտես զմարդկայինն ի Քրիստոս դաւանել բնութիւն– 56. 

Երկնչիս յերկուց ասել բնութեանց. երկիւղ մեծ  գոյ, եթէ ոչ արժանապէս և զմին ասել 

Քրիստոսի բնութիւն  - 56. և հաւանեցուսցեն զքեզ համագոյ և համաբուն ասել 

զտէրունական մարմինն մարդկային բնութեանս. զի այսպէս յերկուց բնութեանց 

խոստովանելով, նշանակեսցես զնա մարդ միանգամայն և աստուած: Իսկ մին ըստ 

բնութեան զնա ասացեալ` որպէս և ասէքդ իսկ, բացարձակ անուամբն ևեթ նշանակեալ 

լինի - 57. անպատկառացոյցք սուրբ հարքն երկուց բնութեանց Քրիստոսի 
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աստուածայնոյն և մարդկայնոյն լիեալք - 57. Բնութիւնք երկուք ասելով, վասն զի 

աստուած և մարդ, և եթէ ի միասին եկին բնութիւնքն, և եթէ՝ Հաւաստի զերկուսին 

ունէր զբնութիւնսն Քրիստսի. և եթէ՝ Կրկին է Քրիստոս - 57.  բարեփառութեան 

ղամպարօք փայլեալք պայծառանային, երկուս ըստ բնութեան, և մի ըստ 

միաւորութեան զՔրիստոս քարոզելով. ընդ ձեռն որոյ ցուցեալ լինէր Աստուածոյն 

Բանի բնութիւն անեղանելի – 57. զառաջինն ըստ բնութեան տրամաբանէ – 58. ըստ 

բնութեան ինչ բարբառել հասանէր – 58. որ ի բնութեանն յարմարագոյն էր – 58. Եւ որ 

այժմս ըստ մարմնոյն բնութեան զայս այսպէս մակաձայնէ- 58. Եւ զթաղումն մարմնոյն 

և զգեստ նորա ասեմ Բանին. ոչ բնութեամբ աստուածութեանն - 58. զձայնս 

զանձնականս, և զչարչարանս զանձնականս … աստուծոյ Բանին ասեմ. ոչ բնութեամբ 

աստուածութեանն, այլ միաւորութեամբ տնօրէնութեանն: - 58. համարձակէին և 

զբնութեանցն արժանաւոր բարբառել բանս – 58. և այնու ոչ եթէ զաստուածութիւնն ինչ 

թշնամանեաց, այլ վասն զմարմնոյն բնութիւն  ճշմարտութեամբ յայտ առնելոյ: - 59. 

Ընդ իւրում աստուածութեանն միացոյց զբնութիւնս մեր, և զամենայն ըստ բնութեան 

մարդկութեանս մերոյ առնէ և կատարէ միածին Որդին Աստուծոյ. այլ ըստ  

աստուածութեան բնութեանն անախտ և անկարօտ, և լցուցիչ և կատարիչ ամենայն 

արարծոց:  - 59. որ ընդ ձեռն մին ասելոյն Քրիստոսի բնութիւն, ուրանային զանսուտ 

նորա մարդեղութեանն խորհուրդ: - 59. Զվերջինն Եւտիքէս, որ  ոչ համագոյական 

կուսին դժոխաբանէր զմարմինն Քրիստոսի, և մի բնութիւն: Զառաջինն Եւտիքէս, որ 

յերկնից և անստացական ասէր զմարմինն Քրիստոսի, և մի բնութիւն. զՎաղենտիանոս 

և զՄանի, որ կարծեաւք ասացին զերևումն Քրիստոսի, և մի բնութիւն. զԱպողինար և 

զՍոփրոնիոս և զՅուղիանէ, որ կիսաբաժ և ոչ կատարեալ զմերս ասցին բնութիւն 

առեալ Բանին ի կուսէն, և մի բնութիւն. զԵւնոմիոս և զԱրիոս, ու զաներևելի արարած 

ընդ երևելի արարածոյ շարակարգեալ ասաց զԲանն ընդ մարմնոյն, և մի բնութիւն: - 

59. Ոչ հեռի ի սոցանէ և  զքոյդ կարծեմ ասել, մի բնութիւն – 50. նա առնլով յինքն 

մեծարեաց զբնութիւնս – 60. զո ոք ի նոցանէ ըստ բնութեան է ասացեալ – 61. կարծեաց 

Եւտիքէս առաջին  յերկնից բերեալ, և յաստուածային բնութենէն հայթայթեալ 

Քրիստոսի մարմինն – 62. որ ըստ բնութեանն է ասացեալ – 62. եթէ զտեսանելս զայս` 

առ բնութեանն տեսութիւն զոր ունի որդի զՀօր, ոչ առաջնորդեսցես մտացն աչաց – 62. 

յորժամ ասէր, թէ  «Ես և հայր իմ մի եմք», ոչ ըստ դիմաց և առանձնաւորութեան զմին 
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ասէր գոլ, այլ ըստ բնութեան: - 62. և այդպէս ոչ բաժանելով ըստ դիմաց` լինիս 

սաբելացի, և ոչ միաւորելով ըստ բնութեան` արիոսեան: - 62. եթէ ոչ 

աստուածութեամբն միաւորես, օտար ապաքէն ի ներքս ածես բնութիւն - 62. որ զի և 

առ նոյն ինքն վեհագոյն բնութիւնն անամօթեցար զհայհոյութեանդ քո ձգել բան, ոչ 

խոստովանելով ի միում անեղ բնութեան զերիս դէմսն և զերիս առանձնաւորութիւնսն 

… մի՛ գուցէ խոստովանել հասցէ ի կուսէն, այսինքն ի մարդկային բնութենէս - 64. Որ 

յոյժ պինդդ ունի զմիդ ասել բնութիւն – 65. Իսկ զառ ի յերկուց բնութեանցն ասել` ոչ 

միայն թէ լսել ոչ կարասցես, այլ և - 65. մի’ գուցէ զփրկչական մարմինն ի մարդկայնոյս 

ասել  հարկեսցիս բնութենէ, ի հանուր իսկ էակացս ի բաց բարձեալ տարար զանուն 

բնութեան ասելով - 65. Ոչ ասի այլ բնութիւն, բայց արարչականն և եթ. և ամենայնքս ի 

նմանէ ածանցոցեալք` զնա ունին միայն  իւրեանց բնութիւն: -  65. բնութիւն, և չ տացուծ 

նմա զսա համբաւել: - 65. Դարձեալ զի և որ ի մեզ բնաւորականքն են` հոգեկանք և 

մարմնականք, ոչ են ապականիչք և կամ ապականութիւն բնութեանս մերում - 67. Այս՝ 

ո՞չ ապաքէն ըստ բնութեանն պատշաճեալ կերակրողականին առաջի դնէր զպէտս – 

67. Այլ և զյառաջագիտութեանն ոչ ըստ բնութեան ի նմա ասեմ գոլ նախատեսութիւն – 

68. Արդ յայտ է, եթէ ըստ բնութեան և նախ քան զյանցանելն այսոքիկ, և ոչ 

յետամտականաբար ի մեղացն ի ներքս անկեալ ի բնութիւնս - 68. ինքնակամութիւն 

ստեղծուածոյն և պատրանք բանսարկուին զմահն և զապականութիւնն ի մերումս 

յարադրեաց բնութեան: - 70. ախորժեաց բնութիւնն զիւրն կատարել: - 70. թերևս ոչ 

մարմին էր զգեցեալ ի կուսէն ի մերմէ բնութենէս - 70. որք են ոչ այլ ինչ, այլ 

բնաւորականք և բնութիւնք մարդկային կազմածիս - 70. որ զհասարակաց 

բնութեամբս պատեալ է: - 71. Նոյնպէս և ոգին ունի պատեալ զիւրև կարիս յարարչէ 

բնութեանն ընկալեալ - 72. իսկ չափով և ըստ ժամանակի՝ օգնակաութիւն են 

բնութեանս: - 72. և այն չէին կարիք մեղաց, այլ բնութեան մարմնոյն ծանուցիչք: - 72. և 

այնու ոչ եթէ զաստուածութիւնն ինչ թշնամանեաց, այլ վասն զմարմնոյն բնութիւն 

ճշմարտութեամբ յայտնելոյ: - 72.  որ ի բնութեանն յարմարագոյն է՝ զպատահումնն 

ընկալաւ – 73. ոմանք ի նոցանէ բնականք ասին` ըստ բնութեան ի մեզ տրամադրեալք 

– 75. ոչ ի մէնջ և ոչ յարարչէն յարեալ եղև ի բնութիւնս – 76. որպիսի՞ պատուով 

յիսկզբանն յաստուծոյ ստեղծաւ բնութիւնս - 76. Եւ ծայրիցն` մարդն եղև գտօղ, և 

բանսարկուն. ոմն զմեղսն, և ոմն զապականութիւնն բնութեանս առթելով: - 77. զոր ոչ 
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իւր ինքեան եդեալ ի բնութեանս, և ոչ հպեալ ի նոսա: - 78. զնոսա ի բնութենէս հալէր և 

ի բաց ջնջէր - 78. Եւ զի՞նչ քան զայս վեհագոյն և գերաշխարհիկ խաղաղութիւն, ընդ 

աստուածայնոյն միանալ մարդկային բնութեանս - 78. Քանզի յաստուածային 

խաղաղութիւն ժամանեալ մարդկային բնութիւն, խորհիւր ազատել ի չարին 

վրդովմանց սուրբ եկեղեցի - 82. աղաչէ` օգնական լինել տկարութեան բնութեանս` առ 

ի խորտակել զյարձակումն լլկողացն, և ոչ անտես լինել մարդկային բնութեանս ի 

բարեգթութենէն տեառն – 82. յորմէ զրկեալ ի սկզբանն ի գերակայ բարեացն, 

մարդկային բնութիւնս` յերկիր կործանեցան: - 84. Եւ այսպէս ազատեալք ի նախամօրն 

անիծից մանգունք եկեղեցւոյ ... և ընդ անմարմնոց բնութեանցն պար առեալ - 87. որ 

յարուցեալ ի մեռելոց փչեց յԱռաքեալսն, ասելով, «Առէք զՀոգի սուրբ», զհեռացեալն 

յԱդամայ ի բնութենէս - 87. Փառք ի բարձունսն զապառնեաց և զհանդերձելոցն 

օրհնութեանցն բերէր զնմանութիւն, և զազգակցութիւն մարդկան ընդ  վերնոց 

բնութեանցն - 87. հանցեն զիս ի լեառն սուրբ և ի յարկս քո, զանապատացեալս ի 

գերակայ բնութենէն ի ստորին նւաստութիւնս: - 89. անմահացու բնութիւնդ հաճեցար 

վասն մեր համբերել մահու խաչի - 90. որ գթացաւ առ հողանիւթեայ և անարգ 

բնութիւնս - 91. յայնմ ժամու լինելոց է յարութիւն ամենայն մարդկային բնութեանց - 92. 

Եւ ապա յաղքատութիւն բնութեանս նայեցեալ ...  խնդրեաց յաստուծոյ - 95.  Հայեա’ց  

ասէ յաղքատութիւն բնութեանս -  95. Եմմանուէլս մերով բնութեամբ զծանրութիւն 

մեղաց մերոց բառնայր - 96. տեսանեմք յերրորդ ժամու զշնորհս Հոգւոյն սրբոյ հեղեալ 

յառաքեալսն, զհեռացեալն յԱդամայ ի բնութենէս – 97. կարգեցան աղօթքն, իբրև 

օգնականութիւնք մարդկային բնութեանս ընդդէմ հակառակամարտ զօրութեանն – 98. 

և ինքն Էնն  աստուած  մերով բնութեամբս ի խաչին աղաղակէր - 99.  զմեղօք 

զանպատուեալ զբնութիւնն հրեշտակս առնէ ի մարմնի – 102. 

ԲՈԼՈՐ - հարկ է հաւանութեամբ և հաւատովք հետևել զկնի բոլոր քրիստոսականացս 

- 7.  զբոլոր նախադասեալն սմա պարտ է աղօթիւք  յուղարկել զգիշեր - 16.  բոլոր 

գոյացելոցն տեսակք` հարկաւորին ամենայն իրօք ընդ մեզ - 19. պարտ է … զբոլոր 

գոյացելոցս ընդ ինքեան հնչեցուցանել ձայնից տեսակս: - 21. և սորա խաւար 

չարապաշտութեանն զբոլոր տիեզերս ընդ իւրեւ կալեալ կուրացոյց: - 36. Յոյժ տենչալի 

էր ինձ և փափաքելի ... զբարեաց զհետ երթալ … ի բոլոր սրտէ առ համօրէն մարդիկ 
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զխաղաղութիւնն ունել - 48. զբոլոր զառ ի յեկեղեցւոյ զհետ հրաւիրեալ կոչէ 

զպատշաճեալ իւր անդամսն - 61. և զանուանեալն ի  բոլոր գոյացելոցս պատկեր 

արարչին խափանել կարացեալ - 76. Արդ է ապականութիւն բոլոր իրի քակտութեան 

պատճառ` այլայլութեամբ ի վերայ հասեալ. քանզի բոլորն ի մասանց բաղկանայ - 77. ի 

բոլոր ժամանակաց լրմունս … պատուիրէ ի կենցաղումս արթուն և զուարթուն լինել – 

85. հսկմամբ և աղօթիւք զբոլոր զգիշերս զայս բաղձան անցուցանել - 102. զբոլոր 

շաբաթուն սխալանսն մաքրէ - 102. խոստովանին զսուրբ հաւատն … զբոլոր 

զտիեզերս հնազանդեցուցանել ընդ առաքելական քարոզութեամբն`– 106. զիս 

աստուածային Հոգին վերակարգեաց յաթոռ սրբոյն Գրիգորի ... և ի բոլորից մեկին 

մնացեալ ըստ մարմնոյ յազգականաց: - 115.      

ԲՈԼՈՐԱԳԻՇԵՐ - որք հսկմամբ և աղօթիւք զբոլորագիշերս զայս մեծարել բաղձացան 

– 16. 

ԲՈԼՈՐԵՔԻՆ – առողջս և անարատս ինքեան յօրինեաց մարմին, զբոլորեցուն 

զանուանս գրելով ի դպրութեանն կենաց: - 23.   

ԲՈԼՈՐՎԻՆ - Յայնժամ բոլորովին ես ինքն էի լուսատեսիլ յաստուածայնոյ 

թափանցանց լինելոյ նշուղից - 2. 

ԲՈՂԲՈՋ – յորմէ և մեղացն եղև բողբոջ – 69. 

ԲՈՅՍ - իմ պսակաւորն և հայրապետն սուրբն Գրիգոր … զյարութիւն մեռելոց  բուսոց 

և տնկոց օրինակէր ի գարուն բուսաբեր – 92. որ կարօղն է խարշել իբրև զփուշս 

ագարակի  զհեթանոսական բոյսն – 46. 

ԲՈՎԱՆԴԱԿ - և չէր իսկ հնար ... զբովանդակն իւր կամս տնօրինել աստուծոյ ի 

մարդիկ: - 12. Եւ մեւսն անչափաբար ընդարձակեալ, թողութեանն յուսով զբովանդակ 

զերկիւղին ի բաց լուծանէ զկապ: - 15.  զբովանդակ զնորայն նշանակէ մասունս լինել 

արթնութեանն: - 16.  ակնարկէր … ի ճշմարտելոյ զբովանդակն ընդ ինքեան միաւորել 

զմարդկայինն զոգի և զմարմին: - 72. ,,Կերպարանէ զօտարին բովանդակ յինքեան զիմ 

բերելով հանդերձ իմովքն – 75. կամեցայ զբովանդակ զառ ի նոցանէն կանոնական 

սահմանեալ բան ... արձանացուցանել: - 115. 
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ԲՈՎԱՆԴԱԿԵԼ - և մեւսն աւարտ ի վերայ եկեալ` բովանդակի: - 15. բանական 

մակացութեանն սովաւ բովանդակին հնարք: - 23. սոքա ամենեքին ... ի յարութեանն 

միաւորեալ բովանդակին: - 30. 

ԲՈՑԱՅԻՆ - բանան ի նախահօրն մերմէ աղխեալ դրունք դրախտին, բոցայիննի բաց 

երթալ ի նմանէ սուր - 13. 

ԲՈՒԺԻՉ - Եւ իբրև զբուժիչ ախտից հոգւոյ և մարմնոյ` ամենեքեան անդուստ 

վայելեալք, ցնծալից լինէին: - 12. կապեցաք … զբուժիչն հոգեկանաց մերոց և 

մարմնականաց ախտից - 35. 

ԲՈՒՌՆ - դարձցուք և զկարելւոյն բուռն հարցուք` ի բաց դնելով զանհնարիցն 

մտածութիւն: - 3. որ զերկնից բարութեանցն բուռն հարեալ ունիցին յուսով: - 39. քանզի 

ես զբնականացն ասեմ բուռն հարկանել զՔրիստոս – 73. աղօթիւք ձերովք բուռն 

հարցուք զբանէն գիտութեան – 104. 

ԲՈՒՌՆ ՀԱՐԿԱՆԵԼ – տես ԲՈՒՌՆ – 3, 39, 73, 104.  

ԲՈՒՍԱԲԵՐ - սուրբն Գրիգոր, ըստ տերունական առակին զյարութիւն մեռելոց  

բուսոց և տնկոց օրինակ էր ի գարուն բուսաբեր – 92. 

ԲՈՒՐԵԼ - Աստանօր փարումն Հոգւոյն սրբոյ օրինակաւ խնկոցն ի Հօրէ բուրեալ – 105. 

ԲՈՒՐՄՈՒՆՔ - Ոչ գիտեն` թէ ո’րպէս հոտոցն անկարածածկելիք են, ընքեամբ առ 

հոտոտելիսն բերեալ, բուրմունքն – 38. պաշտամունք մեր` սովաւ իբրև զանուշահոտ 

խնկոց բուրմունս յընդունելութիւն աստուծոյ մատուցանին - 90. միածին Որդին 

աստուծոյ զանարատ մարմինն ի հաճոյս Հօր պատարագեաց իբրև զանուշահոտ 

խնկոց բուրմունս – 96. 

ԲՈՒՐՈՒՄՆ - և շարաբարձումն անուանն և բանի վերաձգեալ ածցիս. անուամբ 

արմատոյն, տեսութեամբ գունոյն, ի բուրմանէ անտի հոտոյն - 57. 

ԲՌՆԱԴԱՏԵԼ - այժմ յաստուածայնոյն բռնադատեալ յակնարկութենէ տեսչութեանն` 

ի վեր բղխեցեր: - 53. մի’ խորհուրդ բանին առ քեզ բռնադատեալ թիւրեսցես: - 61.  
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ԲՌՆԱԴԱՏՈՒԹԻՒՆ - զակամայ սանձիցն բռնադատութիւն դժոխակամութեանն իւրոյ 

եդեալ` գործիցէ քաջ հլութեան ասպարէզ: - 3. 

ԲՌՆԱԶԲՕՍՈՒԹԻՒՆ - և ոչ եթէ բռնազբօսութեամբ զփրկչականն զիւրեամբք ածել 

կարէին զմարմինն - 72. 

ԲՌՆԱԿԱԼ - գտին չարութեանն իւրեանց զէն խողխողիչ քրիստոսասիրաց անձանց, 

դաշնակից լինելով բռնակալաց – 34. 

ԲՌՆԱՆԱԼ - միայն բռնացեալ պահէր զկենդանական շունչն: - 76. 

ԲՌՆԱՐԿԵԼ - իսկ առաջի բռնարկեալս ի վեր է քան զմեր կարողութիւնս -104. 

ԲՌՆՈՒԹԻՒՆ – ոչ կարէ յինէն մերկանալ զբռնութիւն – 21. և ոչ իւիք գիտեմ 

զաստուածայինն հարկաւորագունիցն ներքոյ անկեալ բռնութեան – 67. որ դողայս ի 

բռնութենէ մահու – 72. ազատել զմեզ միանգամայն ի մեղաց և յապականութենէ, և ի 

ծառայութենէ բանսարկուին բռնութեան: - 76. 
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                                                        Գ 

  

 

Գ – է և եռանգիւնի, ի միակէն առ չորս վերանալով, աւ, բւ, գւ, դւ – 23.  

գւ. Ոչ է արժան յաւուր շաբաթու և կամ ճրագալուցի զատկին պսակադիրս առնել – 24. 

ԳԱԲԱՂԱՑԻ - Զորմէ առաւելաշնորհն Սևերիանոս ասէր գաբաղացւոց եպիսկոպոսն ի 

տնօրէնութեան Փրկչին բանի – 71. 

ԳԱԲՐԻԵԼԵԱՆ – Եւ յիշատակարան ի գիրս կանոնաց Յոհաննու Իմաստասիրի սակս 

գիշերային ժամու ազդարարութիւն ժամահարին զգաբրիելեան փողոյն ունի զօրինակ  

– 109. 

ԳԱԲՐԻԷԼ - որպէս ի մարդկանէ Պաւղոս յատկացեալ դէմ առկոչի. իսկ յանմարմնոցն` 

Գաբրիէլ առանձնացեալ դէմ անուանի - 64. ,,Նա զմեղս մեր բառնայ, և վասն մեր 

չարչարի,,.  ըստ աւետեացն Գաբրիէլի, թէ - 91. 

ԳԱԳԱԹՆ - երթեալ ի նոյն տեղի գագաթանն, բարձրանայր ի դիտին - 96. 

ԳԱԶԱՆ - Զի՞նչ զսոսա անուանեցից հովիւս հոտավատնիչս, եթէ գազանս կեղեքիչս 

խաշանց – 11. ի վերայ եկեալ ծուղութեանն քուն` յափշտակել համարձակութիւն տայ 

զհօտս հանդերձ հովուաւն աներևոյթն գազանի – 23. մինչ թէ հաճոյ թուեցաւ նոցա ի 

մեռանելն, զմարմինս իւրեանց  գազանաց և թռչնոց ծախել տալ` քան թէ - 36. 

զկենդանիս ի պատիւ առեալ պաշտեցին ... Որպէս հիւսիսայինքդ զձի և զշուն. զմին 

վասն երագաշարժութեան ոտիւքն ... և զմիւսն` ի գազանացն յափշտակութենէ զտէր 

իւր յապահովացուցանելոյն սակս: - 36. որ կարօղն է … դնել զդադարս նոցա ի 

բնակութիւն գազանաց երկրի – 46. 

ԳԱԶԱՆԱԲԱՐ – գազանաբար խրոխտանան գօշել և պատառել: - 46. 
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ԳԱԶԱՆԱՍՆՈՅՑ – յեգիպտցւոցն ընկմին գազանասնոյց գետ: - 37. 

ԳԱԶԱՑԻ - իբրև զախտաբոյժս և զցաւահալածս մեծարեալ զնոսա  աստուածս 

անուանեցին. որպէս գազացիքն և ակկարոնացիքն զտզրուկս և զճանճս և զմժիխս: - 36. 

ԳԱԼ - Յառաջին կենցաղն իւր և ի գալն յաթոռ հայրապետութեան - 1. որ ինչ անօթով և 

ի ձեռն գայցէ, կատարեն զկարգն: - 5. ոմանք զառ ի մկրտութիւնն գալ հանդերձելոցն` 

զհրաժարելոյն ի սատանայէ` նոցա հարցմամբ ի վերայ ոչ բերեն  զերդմունս - 8. որք 

յամուսնւթիւն անդր գայցեն – 10. հանապազափակ զդուրս խորանին աստուծոյ 

ընդդէմ եկելոց անդր ուխտաւորացն պահէին - 10. ,,Արթուն կացէք, զի ոչ գիտէք յորում 

ժամու տէրն ձեր գայցէ – 16. «Արժանի լինիցիք, ասէ,  զերծանել ի նեղութեանց անտի` 

որ գալոցն է - 16. յորժամ գայցէ և բախիցէ, վաղվաղակի բանայցեն նմա: - 17. Երանի~ 

իցէ ծառայիցն այնոցիկ, զորս եկեալ տէրն  գտանիցէ արթուն»: - 17. եկն ի խարդախել և 

ի խաբել զիս – 21. ի սիրելութիւն և ի բարեկամութիւն եկեսցէ – 33. ստուգապէս 

վերջնումս աւասիկ եկեալ հանդիպեցաք ժամանակի - 34. որոց ի կամակորութենէ 

ախորժելի եղև բանսարկուին գալ ի բարեկամութիւն – 34. Եւ ի նոսա հատուածեալք 

եկին յարեցան կշտամբեալքն ի կաթողիկոսացն Աղուանից պատկերամարտք ոմանք - 

39. ինքն եկն – 42. Եւ զի՞նչ ստել չարագոյն կայցէ քան զոչ խոստովանել զՔրիստոս 

մարմնով եկեալ – 48. Ես եկի` զի զկեանս ունիցիք, և առաւել ևս ունիցիք». այս ինքն ոչ 

եկի զտուեալն ի բաց բառնալ ի սկզբանն զգոյութեանն շնորհ- 50-51. ոչ եկն  յեղծանել 

ստեղծօղն զստեղծեալն յինքենէ ստեղծուած – 51. այլ բարեպաշտաբար առ երկոսինն 

գալ գիտացեալ, միութեամբն ճանաչել զբնութիւնսն - 52. նովին մարմնով գալոց է 

ասացին: - 55. ի միասին եկին բնութիւնքն – 57. Արդ կամ ե՛կ. խոստովանեա՛ 

յառաջասացելոցն զքեզ մի ոք գոլ ի չարապաշտից - 60. որ կենագործելն եկն զմեզ 

Բանն աստուած – 76. ամենայն փոթով եկեալ յանձն առնոյր զսա տէրն – 76. յորպիսի՞ 

և յո՞րքանս յինքնակամութենէն սայթաքեալ եկն յանարգութիւն – 76. Եւ զայսց բանից 

զարմատս ինքն իսկ եկեալ ուսուցանէ մեզ տէր - 78. վասն է՞ր յայնր ժամու գայր ի խաչ 

ելանել – 96. յորժամ գայցէ և բախեսցէ՝ բացցեն նմա. և երանի է ծառայիցն այնոցիկ` 

զորս  եկեալ տէրն իւրեանց գտանիցէ արթուն - 102.  երբ գայցէ ի հարսանեցն – 102. ոչ 

գիտէք, եթէ յորո՛ւմ ժամու տէրն ձեր գայցէ – 102. ,,Ելի ի Հօրէ և եկի յաշխարհ,, - 106.  
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Այս է որ եկն ի խնդիր ոչխարին զկորուսելոյն ի հօտէն իւրմէ – 99. և ևս առաւել 

մեզ քան թէ յայնժամ մարգարէիցն եկեալ ի յերևումն - 90. զսորին հակառակն՝ զմին 

խոստովանելով յամառէին յերկուցն գալ խոտովանութիւն – 57. վասն այլոց այլով իւիք 

քաջահաճութեանցն պատահմանց ի զարմացումն եկեալք` աստուածս անուանեցին - 

37. Զոր և տեսանեմք ի ծառայութիւն զեկեալսն սատանայի խեղանդամս և ոգեհաշմս – 

41. ի համեմատութիւն գալով առ միմեանս մարդիկն,  որով իւիք  նուազեալ գտանէին 

առ ընկերն - 36. ատուած ի ներքս եկեալ դադարէ – 40. հաւատմք ընդ նմին ի ներքս 

գալ աստուծային զօրութեանն: - 43. Իսկ այժմ ի տղայութեան հասակի այսոքիկ 

միանգամայն ի միասին ի վերայ եկեալ գտանին - 10.  մեւսն աւարտ ի վերայ եկեալ` 

բովանդակի: - 15. ի վերայ եկեալ ծուղութեանն քուն` յափշտակել յհամարձակութիւն 

տայ զհօտս հանդերձ հովուաւն աներևոյթն գազանի – 23. ընդէ՞ր և մարմին զգեցաւ ի 

կուսէն  … և ծննդեամբ յառաջ եկեալ երևեցաւ տղայ: - 49. շուրջ գալով միշտ, տեսանել 

հոգաբարձութեամբ զհօտ Քրիստոսի – 23. որ յամենայն ժամ շուրջ գայ – 23. 

ԳԱԼ Ի ԽՆԴԻՐ - Այս է որ եկն ի խնդիր ոչխարին զկորուսելոյն ի հօտէն իւրմէ - 99. 

ԳԱԼ Ի ՅԵՐԵՒՈՒՄՆ - և ևս առաւել մեզ քան թէ յայնժամ մարգարէիցն եկեալ ի 

յերևումն - 90. 

ԳԱԼ ԽՈՍՏՈՎԱՆՈՒԹԻՒՆ  - զսորին հակառակն` զմին խոստովանելով յամառէին 

յերկուցն գալ խոստովանութիւն – 57. 

ԳԱԼՈՒՍՏ - ի գալստենէ նորոյ  շնորհին զհնացեալն ի բաց մերժել յամանոյ անտի: - 7. 

Ի սմին աւուր և զերկրորդն իւր խոստացեալ է առնել Քրիստոսի յաշխարհ զգալուստն - 

13. Պարտ և արժան է … ի գալստեանն աւուր ոստսն բառնալ - 32. ի վերայ ազգակցին 

իւրոյ իջեալ հանգչիւր, առհաւատչեայ զայնպիսաբար երևելն աշխարհի կամեցեալ 

գործել աներևութապէս իւրոյ գալստեանն – 43. յորում ժամու միւսանգամ գալուստն 

փրկչին պատմի – 87. յորում ժամու գալուստ Հոգւոյն եղաւ ի յառաքեալսն – 88. զորոյ 

զկենարար զգալստեանն զփորձ առեալ մանկունք եկեղեցւոյ,  առաջի անկանելով 

աղաղակեն – 88. լուսով քո գալստեամբ տեսանեմք զլոյս – 88. և աղաչէ զի յապագայսն 

անփորձ պահեսցէ զեկեղեցի իւր մինչև ի գալուստ միածնի իւրոյ – 89. Այս աղօթքն 

զմիւսանգամ զգալուստն Քրիստոսի նշանակէ – 92. և ընդ իւր յուսով յարոյց զսկզբանէ 
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զմեռեալսն` որ յԱդամայ  մինչև ի գալուստն երկրորդ. նոյնպէս և ի նմին աւուր 

խոստացաւ առնել զիւր զմիւսանգամ զգալուստն - 101. Արդ պատշաճ է ամենայն 

քրիստոնէից ... արթուն և զուարթուն լինել և ակն ունել հանդերձեալ գալստեանն: -102. 

ԳԱՀԱՎԷԺ - որք ի սրոյն զարհուրանաց փախչելով` գահավէժք եղեալ մեռանին: - 50. 

ԳԱՀԱՎԷԺ ԼԻՆԵԼ – տե՛ս ԳԱՀԱՎԷԺ – 50. 

ԳԱՀՈՅՔ - որք զթագաւորական գահոյսն պատուոյ արժանի վարկանին լինել և յորմէ 

գահոյքն գեղեցկակերտեացն` զնիւթն իբրև զանարգ ինչ անգոսնեալ ի բաց մղեն - 59. 

ԳԱՂԱՓԱՐ - Ըստ այսմ գաղափարի և որդի թագաւորազնւոյն յետ եօթներորդ ժամու 

աւուրն  ապաքինէր  յախտէն - 84. 

ԳԱՂԱՓԱՐԵԼ - որ ըստ համեմատութեան ընդ եօթն աւուրս շաբաթուն` գաղափարին 

մի մի գոբաղայ առ օր մի – 84. 

ԳԱՂՏԱԳՈՂԻ - այնպէս ըստգիւտ և գաղտագողի զյաղթութեան առնուցուն ի գլուխ 

զպսակ – 11. 

ԳԱՅԹԱԳՂԵԼ, ԳԱՅԹԱԿՂԵԼ - Եւ մի՛ գայթագղիր տարակուսեալ - 44. Եթէ գրովն 

գայթագղեցիս, գործովն հաւատասցես - 60. ոչ յոյժ գայթագղեսցիս բանիւս - 73. 

գայթակղեցան վասն իմ – 79. 

ԳԱՅԹԱԿՂՈՒԹԻՒՆ - շուրջ զշաւղօք իմովք եդին ինձ գայթակղութիւն,,: - 21. որ 

թագուցաւ ինձ ի գայթակղութենէ գործողին զանօրէնութիւն: - 21. <<Լար ձգեցին 

որոգայթ ոտից իմոց,և եդին ինձ գայթակղութիւն,,:  - 95. 

ԳԱՅԹ Ի ԳԱՅԹ - Զարմանամ ընդ այսպիսի կեղակարծ և գայթ ի գայթ 

խոստովանութիւն – 49. 

ԳԱՅԼ - և ոչ գայլք ընդ գառանց ընտանասցին համակամութեամբ: - 46-47. 

ԳԱՆՁ - պարտ է ըստ առաքելական բանին` զպիտանի և զընտրեալ անօթ լնուլ 

պատուական գանձու - 3. ի քեզ են ծածկեալ ամենայն գանձք իմաստութեան և 
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գիտութեան: - 79. քանզի է այս գանձ՝ ոչ զոր ցեց և ուտիճ ապականէ, այլ որ ընդ 

ինքեան յերկնայինն ի վեր տանի գանձ զտնանկ ստացողին զսիրտ – 116. 

ԳԱՆՁԵԼ- ոչ յերկուանամ` նմին ինքեան բազմեցելոյն ի նոսա Քրիստոսի 

զերկրպագութիւնն մատուցանել, ոչ հայելով յերևելին առաւել` քան թէ զանտեսանելին 

ի նմա գանձեալ ընդ միտ ածելով: - 42. 

ԳԱՌՆ - ոչ գայլք ընդ գառանց ընտանասցին համակամութեամբ: - 47. գառն մի 

երեկորին, և գառն մի առաւօտին հանապազորդ առաջի աստուծոյ ողջակիզեալ 

մշտնջենաւորապէս: Եւ գառն անմեղ վարեալ ի սպանդ, ծանեաք զնոյն ինքն զտէր - 91. 

“Ահա գառն աստուծոյ, որ բառնայ զմեղս աշխարհի” - 91. Եւ այսպէս փոխան 

օրինաւոր գառանցն առաւօտոյ և երեկոյի մատուցելոյ` յեկեղեցւոյ աստի մատուցանի 

խոստովանութիւն – 113. 

ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ - իսկ ի մէնջ եթէ ոք յանդգնեսցի ընդ Հրեայս տօնել, և կամ յառաջ քան 

զգարնանային հասարակաւորութիւնն … ընդ նզոցիւք ի հարկէ անկեալ գտանին: - 6. 

ԳԱՐՆԱՆԻ - յետ անցանելոյ ձմերանւոյն և լինելոյ գարնանւոյն, և հաւուցն լինելոյ մերձ 

յառաւօտն լիեալ ձայնք - 92. 

ԳԱՐՇԵԼ- Ոչ է պարտ… Այլ ամենևին հեռանալ ի նոցանէ, գարշել և ատեալ զնոսա-33. 

ԳԱՐՇԵԼԻ- զնոյն ինքն զՔամովսայն և զԱստարտայն անկեալ զգարշելի կուռսն 

ողոքեն:-38. եղեն գարշելիքն իբրև զսիրեցեալս”: - 41. 

ԳԱՐՈՒՆ- իմ պսակաւորն և հայրապետն սուրբն Գրիգոր… զյարութիւն մեռելոց բուսոց 

և տնկոց օրինակէր ի գարուն բուսաբեր-92 

ԳԱՒԱԶԱՆ - Հերձանէր զծովն Մովսէս գաւազանաւն - 44. Կամ զանշունչ գաւազանն 

Ահարովնի պտղաբերեալ ի խորհուրդ եկեղեցւոյ: - 81.  

ԳԱՒԻԹ-անտերունչ ի Քրիստոսէ առ մի հաւաքեալ գաւիթ շրջէին հօտիցն 

բազմութիւն-66. թէ զի՞նչ խորհուրդ ունի ի յերրորդ ժամուն ժողովել ի գաւիթ 

եկեղեցւոյն-104 
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ԳԵԹԱՑԻ - Արդ զմեզ յառաջ կոչէ նա ինքն… որպէս յայնժամ Գեթացին զԴաւիթ:-46 

ԳԵՀԵՆ - Զկայծակնահանու դիւին զգեհենին հրոյ ցայտմունս բարեբանիչք լինելով ընդ 

Յանեսի և Յամրեսի յՈղոմպիոս լերին գետնաթաւալ և փրփրերախ դիւին խոնարհեալ 

երկիր պագանեն: - 38 

ԳԵՀՈՆ -  “Զի՞ կայ քո և ճանապարհին եգիպտացւոց, ընպել զջուրն Գեհոնի”: - 2.  

ԳԵՂԵՑԻԿ - որ ինչ միանգամ ի տարերցդ յերկնէ և յերկրէ գեղեցիկ ինչ առ երեսս 

հանդիպեցաւ` աստուածս անուանեցին – 35. 

ԳԵՂԵՑԿԱԳՈՅՆ  - այս երկուք գեղեցկագոյն հաւատոյ ոտիւք առ ճշմարտութիւնն ի 

վեր կանգնեալ ոչ հաստատիս - 54. 

ԳԵՂԵՑԿԱԳՈՐԾ- կամեցայ զբովանդակ զառ ի նոցանէն կանոնական սահմանեալ 

բան ի միում տեղւոջ գեղեցկագործ մատենիւ ի հայրապետանոցի աստ 

արձանացուցանել-115 

ԳԵՂԵՑԿԱԳՈՒՆՈՒԹԻՒՆ-ի ձեռն այսորիկ միւսանգամ զարդարեսցի 

գեղեցկագունութեամբ յօրինեալ պատկերն - 42. 

ԳԵՂԵՑԿԱԿԵՐՊ- Տարրատռփութեան դևն ստիպէ զիւրսն հնազանդեալս, որոց և 

դիպեսցին բարեքաձևաց տարերց և գեղեցկակերպից` երկիր պագանել-41. 

ԳԵՂԵՑԿԱԿԵՐՏԵԼ- Ոչ ինչ պակաս և առ Սողոմոնիւ գեղեցկակերտեալք ի տեղիս 

տաճարք - 45. և յորմէ գահոյքն գեղեցկակերտեցան` զնիւթն իբրև զանարգ ինչ 

անգոսնեալ ի բաց մղեն – 59. 

ԳԵՂԵՑԿԱՁԱՅՆԵԼ - Իսկ չորքն ի նոցանէ` պարզաբար առ ի նուագերգութիւնսն 

առեալք. որպէս թէ ի քառից աստի գեղեցկաձայնեալ – 20. 

ԳԵՂԵՑԿԱՆՈՒԱԳ- Է՞ր աղագաւ և կցուրդս գեղեցկանուագս զմկրտութեանն բանից 

յօրինեցին երանելիքն մեր վարդապետք: - 13. 
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ԳԵՂԵՑԿԱՊԱՐԵԼ- Իսկ զգեղեցկապարելն ուսեալ ներշրջանակացն, և 

մակացականօքն փարթամացելոյ, զյոլովս անդուստ ի բաց յուղարկեցաք զգործնական 

իմաստութիւնն:-3 

ԳԵՏ - Ի գետս և ի վտակս… մկրտութիւն կատարէր: - 5. յեգիպտացւոցն ընկղմին 

գազանասնոյց գետ: - 37. յամուլ վիմէն գետս գնացուցանէր - 44. Արգելոյր տապանակն 

զՅորդանան գետ – 44. 

ԳԵՏՆԱԹԱՒԱԼ- յՈղոմպիոս լերին գետնաթաւալ և փրփրերախ դիւին խոնարհեալ 

երկիր պագանեն: - 38. 

ԳԵՐ-Բայց գեր զասացեալսս վատթարագոյն ևս այս է մեղադրանաց փաստաւոր  11. 

Բայց ամպարշտագոյն գեր զասացեալսս` այս էր հեթանոսականացն, ինքն անձին 

իւրում երկրպագու և պաշտօնարար լեալ-36. գեր ի վերոյ մարդկայնոյս համբառնային 

բնութեան: - 37. 

ԳԵՐԱԳՈՅՆ - և ցանկայ միշտ բանական բնութիւնս գերագունի և առաջնոյ 

պատճառին հասանել տեսութեամբ - 41. Եւ զի՞նչ քան զայս վեհագոյն և գերաշխարհիկ 

խաղաղութիւն, ընդ աստուածայնոյն միանալ մարդկային բնութեանս, և լինել մի 

գերագունին յաղթելով: - 78. 

ԳԵՐԱԶԱՆՑ - ի գերազանց և ի սքանչելի միաւորութենէն ոչ ինչ է արգել միութեան-51. 

զամենայն գոլ բարեօք տեսանեմք. ևս առաւել զգերազանց զպայծառ և զանեղ լոյսն 

զսահմանօղ տուընջեան և գիշերի – 83. 

ԳԵՐԱԶԱՆՑԱԳՈՅՆ - Եւ ոչ դարձեալ յառ գերազանցագոյնն սոցա ումեք վերանալ 

ելանել – 15. 

ԳԵՐԱԶԱՆՑԵԼ – յարարչութեան աստիճանի զգերազանցեալն հանեալ դնէր - 36. նոյն 

ինքն Հոգւոյն սրբոյ առհաւատչեայն վստահացուցանէ զմեզ, իբրև ի գերազանցեալս 

ոմանս և յաստուածաբնակս ի նոսա մերձենալ և ապաւինել – 43. 

ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՒԹԻՒՆ-առաւել ևս զկնի կամաւոր մահուն քո բազմասցին 

հաւատացեալք ի քեզ, այլ և հանդերձ գերազանցութեամբ-79-80 
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ԳԵՐԱԿԱՅ - յիրաւի ըստ գերակայ իւրում ճոխութեանն` զառաւելագոյնն ի մէնջ 

պահանջէ պատիւ: - 14. յորմէ զրկեալ ի սկզբանն ի գերակայ բարեացն, մարդկային 

բնութիւնս` յերկիր կործանեցան: - 84. հանցեն զիս ի լեառն սուրբ և ի յարկս քո, 

զանապատացեալ ի գերակայ բնութենէն ի ստորին նուաստութիւնս: - 89. 

ԳԵՐԱԿԱՑԵԱԼ ԱՆԴԱՄ - Ջաղխեսցուք զվեհագոյն և զգերակացեալն ի նոսա 

չարապաշտութեանն անդամ: - 46. 

ԳԵՐԱՄԲԱՌՆԱԼ - վասն որոյ զգերամբարձեալն մարմնոյն տրամադրութեամբ` 

աստուածօրէն իմն պատուով պատուեցին – 36. 

ԳԵՐԱՇԽԱՐՀԻԿ- Եւ զի՞նչ քան զայս վեհագոյն և գերաշխարհիկ խաղախութիւն, ընդ 

աստուածայնոյն միանալ մարդկային բնութեանս, և լինել մի գերագունին յաղթելով: - 

78. 

ԳԵՐԱՊԱՆՁ - երկուցեալք և սարսեալք կային յուղիղ և գերապանձ կրօնից 

քրիստոսականաց – 39. 

ԳԵՐԱՍՏԻՃԱՆԵԱԼ – սկսանի … զնախապատուելին բաեպաշտել…յետոյ ապա իբրև 

զվեհագոյն` գերաստիճանեալն ի նոցանէ եպիսկոպոսն: - 20. 

ԳԵՐԵԶՄԱՆ – ընդ նմին և գերեզմանն յիշել - 29. արդ գերեզմանն յընթեռնլոյ 

զաւետարանն յիշեալ լինի - 29. ընկալան ի միմեանց զփրկիչն, յարութիւնն ի 

գերեզմանէն, և գերեզմանն` ի յարգանդէն - 29. արտաքուստ ի գերեզմանն առ նա 

աղաղակիցեմք ասելով - 30. և կամ դարձեալ խաչին և գերեզմանին և դժոխոցն, յորս 

մեք անկաք - 74. զմեղացն դատապարտութիւն յերկիր արար… զապականութեան 

քակտումն ի գերեզմանին - 74. ի գերեզման ասի իջեալ տէրն արարածոց - 88. զոր և 

անմարմին զուարթութիւնն ի գերեզմանին ի սփոփանս մխիթարութեան տրտմեցելոց 

կանանց աւետաւորէ - 90. Այս աղօթքս զմիւսանգամ զգալուստն Քրիստոսի նշանակէ, 

և յարութիւն մարդկան ի գերեզմանացն - 92. յորում ժամու միւսանգամ կենդանանայ ի 

գերեզմանէն - 92. զյարութիւն մեռելոց բուսոց և տնկոց օրինակէր ի գարուն բուսաբեր, 

և ի դալարանալ մարդկան ի գերեզմանէն - 92. զյարութիւն մարդկան ի գերեզմանացն 

նշանակեն: - 92. յորում ժամու տէրն արարածոց ի գերեզման իջեալ ասի - 95. մինչ չև 
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ևս զաւետարանն կարդացեալ… արտաքուստ ի ներքս ի գերեզմանն աղաղակելով 

ողբերգագին ձայնիւ - 103. հարկաւոր համարիմ այնմ որ զյարութիւնն Քրիստոսի 

պատմէ, ընդ նմին և զծնունդն յիշել, զգերեզմանն - 103. զգերեզմանն յիշելով` 

զյարութիւնն հաւատարմացուցանէ:  - 103. 

ԳԵՐԵԼ-զմարմնականն ի ծոցս մեր հատուցանէ տանջանս. գերելով և ի հնոց 

արկանելով չարաչար-18. զնոսին սատակեսցուք, աւար առնլով և գերելով 

զհպարտացեալ նոցա խորհուրդս-46. գերեալ լինի նախաստեղծն ի բանսարկուէն-96. 

որ յերրորդ ժամու աւուրն ճշմարիտ աւարումն գերելոցն արար: - 97. 

ԳԵՐ Ի ՎԵՐՈՅ- այլ և դիւցազունք անուանեալ, գեր ի վերոյ մարդկայնոյս 

համբառնային բնութեան: - 37. 

ԳԵՐՈՒԹԻՒՆ - ի գերեզման ասի իջեալ տէրն արարածոց… ազատեալ ի դժոխոց և ի 

գերութենէ սատանայի - 89. ընդ արևելս ընդդէմ Երուսաղեմի աղօթէր վասն դարձի 

գերութեանն – 97. 

ԳԷՇ - Ուրանօր ի միասին ընթացեալ կուտեցան ամենայն ուստեք, որպէս անգեղք 

աշխարհաց ի նեխաշաղիղ ինչ գէշ – 3. 

ԳԹԱԼ - Մինչև գթացեալ ստեղծողի պատկերին, եղև պատկեր ստեղծուածոյն - 42. որ 

գթացաւ առ հողանիւթեայ և անարգ բնութիւնս - 91. ոչ երկնայնոյ Հօրն գթացեալ 

փրկեսցէ զմեզ պատուական մարմնով և արեամբ միածնին իւրոյ – 95. 

ԳԹԱՍԻՐԵԼ - ոչ մի ինչ իրօք զորոգայթս զայս փշրել կարիցիմ, եթէ ոչ այնուիկ` որով 

գթասիրեալ երկնային Հօրն – 21. 

ԳԹԵԼ - որ կոչեաց երեքկին սրբասացութեամբն ի մի լոյս կենդանի, ոչ ևս ի խոնարհ 

գթել ըստ որումն անկաւն – 105. 

ԳԹՈՒԹԻՒՆ - ըստ բազում գթութեան քում քաւեա՛ զանօրէնութիւնս իմ”: - 19. 

Շնորհեա՛ ամենեցուն մեզ զքո առատ ողորմութիւնդ և զգթութիւնդ: - 31. 
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ԳԻՆԵՃԱՆՈՒԹԻՒՆ - Եւ որ դարձեալ յառգերազանցագոյնն սոցա ումեք վերանալ 

ելանել, որպէս թէ ընդ անգործութիւն և ընդ բերանալուծութիւն խառնել և զքնոյն 

խորութիւն և զգինեճանութեանն որովայնամոլութիւն – 15. 

ԳԻՆԻ - և որպէս ի ծաղկահոտ գինի` սպունգ ինչ թացեալ, այնպէս լցեալ ուռճանայր ի 

նմանէ բանական իմ ոգի - 2. Արժան է և զհացն` անխմոր, և զգինին` անապակ հանել ի 

սուրբ սեղան-25. “Յարեաւ կաթեաց ի նոսա այս մոլութեան գինի և արբեցութիւն”: - 41. 

ԳԻՇԵՐ- Եւ ընդ գիշերոյ շարալծեալս այս մերկանայ ի մէնջ զգալի լոյսս արեգական և 

լուսնի - 13. Քանզի միջասահման իմն երեկորինս է ժամ տուընջեան և գիշերոյ - 15. իսկ 

գիշերն ի նմանէ յառաջ հաւեալ, զիւրն աճեցուցանէ սահման: Սակս որոյ և երկոցունց 

մասնաւորաբար և հարազատասցի սա, այս ինքն տուընջեան և գիշերոյ - 16. զբոլոր 

նախադասեալն սմա պարտ է աղօթիւք յուղարկել զգիշեր: Քանզի զգիշերս այս, որ առ 

միաշաբաթիս լուսանայ, եղև յարուցողին զմեզ Քրիստոսի յարութեան ժամանակ: 

Վասն որոյ լինելուց է և համաշխարհականն ի նմին գիշերի յարութիւն: Իսկ եթէ ո՞վ ոք 

ի բազմացն իցէ կամ գիշերն այն, կամ գիշերոյն այնորիկ ժամ, յորում զմեզն է 

հանդերձեալ նորոգել Քրիստոս, այս ծածկեալ է յամենեցունց - 16. ոչ գիտէ յորում 

ժամու տէրն ձեր գայցէ. յերեկորեա՞յ, թէ ի մէջ գիշերի - 16. զգիշերոյն սկիզբն ընտրեաց 

առնել արբեցութեանն սկիզբն, հարկաւորաբար այնպիսին հանգուցանիցէ քնով 

զաւելորդն իւր տքնութիւն ի հասարակ գիշերի - 17. զերկնային զուարթնոցն բերել 

զնմանութիւն, յաստուածայնում յայսմիկ գիշերի հսկել - 17. զգիշերն ամենայն ի գլուխ 

զաղօթսն հանէր - 17. ի սմին իսկ գիշերիս յայսմիկ յօրինակ մեզ վարդապետելով զայս 

առնէր - 17. եդ ծունր, որպէս իմաստութեանն գիշերի գրեալ է - 17. այնմիկ 

ապականահալած և մահալուծող գիշերին երթեալ հանդիպանամ - 22. Արժան է 

գիշերին … նախ զառաջաբանիցն ասել զչորեսին սաղմոսսն միաբանութեամբ ի թիւ - 

28. “Ի գիշերի համբարձեք զձեռս ձեր ի սրբութիւն - 30. Բայց գիշեր` ոչ այնքան 

զժամանակն, որքՎան թէ զհրէական զանհաւատութիւնն անուանելով, որ 

զաղջամղջին խաւարի արդարև բերէ զօրինակ - 30. Պարտ և արժան է ի 

գիշերապաշտաման զկանոնացն զհետ բերել զչորս զայս քարոզութիւն. Վասն ի 

վերուստ խաղաղութեան, Վասն ի գիշերի և ի տուընջեան… զոր արարեալ է վասն… 

կաթողիկոսի: - 30-31. Եւ ըստ իւրաքանչիւրոցն զաղօթսս զայսորիկ հանգըստիւքն 
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իւրեանց: Տէր աստուած մշտնջենաւոր. Հանգիստ … Ի գիշերի և ի տուընջեան. 

Հանգիստ, Հովիւ քաջ: - 31. Եթէ ընդէ՞ր ի մէջ գիշերին հինգ սաղմոսիւքն նախ երգեն - 

82. զամենայն գոլ բարեօք տեսանեմք. ևս առաւել զգերազանց զպայծառ և զանեղ լոյսն 

զսահմանօղ տուընջեան և գիշերի - 83. վասն ի՞նչ պատճառի զընդ երից մանկանցն 

հանապազ երգեն ի գիշերին - 85. ի տուէ կարդացի, և գիշերիս առաջին քո” - 89. թէպէտ 

և գիշերի ասի` ըստ տէրունական առակի: - 92. կարգեցան ի ժամու յայնմիկ աղօթք 

իբրև արժանի լինել մեծի առաւօտի լուսոյ ծագմանն և … յամեցելոյ փեսային ի 

վերջնում գիշերին - 92. մարդն առաջին, պարփակեալ ի միջօրէի իբրև ի մէջ գիշերի 

կայր ի տարակուսի - 98. օրն այն յայտնի տեառն` ոչ տիւ իցէ և ոչ գիշեր - 100. յայսմ 

գիշերիս … եղև Քրիստոսի յարուցողին մերոյ յարութեան ժամանակ. վանս որոյ 

խոստացեալ է ի սմին գիշերի առնել համաշխարհական յարութիւն: Բայց եթէ 

կամեսցի ոք ի բազմաց գիտել, եթէ ի գիշերին յայնմիկ, յո՞րում մասին կամ յո՞րում 

պահու հանդերձեալ է լինել յարութիւն, այն ծածկեալ եղև ի մէնջ - 101. նոյնպէս յայսմ 

յաստուածային գիշերի զբոլոր շաբաթուն սխալանսն մաքրէ - 102. յորժամ ելեալ ի 

լեառն հանէր զգիշերին ի գլուխ յաղօթս աստուծոյ - 102. յորում ժամու տէրն ձեր գայ. 

յերեկորեայ` եթէ ի հասարակ գիշերի - 102. որք հսկմամբ և աղօթիւք զբոլոր գիշերս 

զայս բաղձան անցուցանել - 102. ի մատնութեան գիշերին գրեալ է, թէ - 102. Իսկ այժմ 

յաստուածային գիշերիս ոչ գտանեմք այսպիսի ինչ ասացեալ, այլ եթէ “Հանէր զգիշերն 

ի գլուխ յաղօթսն աստուծոյ”: - 103. “Ի գիշերի համբարձե՛ք զձեռս ձեր ի սրբութիւն և 

օրհնեցէ՛ք զտէր - 103. Իսկ գիշեր ոչ եթէ զժամանակն ասէ, այլ - 104. “Ի գիշերաց կանխէ 

հոգի իմ առաւօտ առնել առ քեզ - 104. յայսմ գիշերի առ քեզ համբառնամք 

զմտաւորական աչս իբր ծառայ առ տէր… ընդունիսցիս զոգիս մեր անխարդախ 

կանխել առ քեզ ի մէջ գիշերոյ և առաւօտի զկամաւորն մատուցանել քեզ պատարագ 

բանաւոր: - 113-114. 

ԳԻՇԵՐԱՅԻՆ - զգիշերայինն իբրև զտուընջենային ի լոյս բերել համարձակութիւն 

առեալ - 11. խնդրէ … գիշերային անկողնացն պատրաստութեամբ հանգչել-21. ներկայ 

ամանակիս գիշերային հանգիստս` զապականութեանս ոչ կարէ յինէն մերկանալ 

զբռնութիւն - 21. Սակս գիշերային ժամու - 109. 
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ԳԻՇԵՐԱՊԱՇՏՈՒԹԻՒՆ - երուսաղեմացիքն տակաւին մինչև ցայսօր միաշաբաթին 

պայծառացուցանէն գիշերապաշտութեամբ - 103. 

ԳԻՇԵՐԱՊԱՇՏՕՆ - Պարտ և արժան է ի գիշերապաշտաման զկանոնացն զհետ բերել 

զչորս զայս քարոզութիւն – 30. 

ԳԻՇԵՐԱՊԱՇՏՕՆ ԱՌՆԵԼ- Արժան է գիշերապաշտօն առնել յայգ կիւրակէ-27 

ԳԻՇԵՐԵԱՑ - “Գիշերեաց կանխէ հոգի իմ առաւօտել առ քեզ աստուած”- 30. 

ԳԻՋԱԿԱՆ - որք անչափաբար գիջական ախտին հոգ տարան – 35. 

ԳԻՏԱԿ - Եթէ յատուկ մարդ, ոչ ևս ընդ կրելն ներգործեալ կարօղ. եթէ միայն աստուած, 

ոչ ևս ներգործելովն կրել գիտակ - 73-74. 

ԳԻՏԵԼ- ոչ գիտեք յորում ժամու տէրն ձեր գայցէ - 16. զղջմանն հրով զինքն հալել 

գիտիցէ - 19. պատճառ այնոցիկ զպատրանս բանսարկուն սատանայի գիտէ - 21. գիտէ, 

թէ ներկայ ամանակիս գիշերային հանգիստս` զապականութեանս ոչ կարէ յինէն 

մերկանալ զբռնութիւն - 21. Բարձրեալն գիտէ: - 38. Ոչ գիտեն` թէ որպէս հոտոցն 

անկարածածկելիք են - 38. Գիտեմ զի զայսոսիկ լսես - 47. ոչ խորհրդոյ ակամբ հայել 

գիտասջիք յաւետարանական ձայնն - 50. բարեպաշտաբար առ երկոսինն գալ 

գիտացեալ, միութեամբն ճանաչել զբնութիւնսն - 52. ոչ գիտես թէ մարմին ասելով` 

յերկոսին ի ներքո ընբռնիս յորոց փախչիսդ: - 53. ոչ գիտես գտանել զշաւիղս աստուծոյ 

զդիւրինս - 55. ուղղապաշտութեան շաւղօք առ խորհուրդ մարմնաւորութեան Բանին 

վերերթալ գիտացեալք սուրբ հարքն` համարձկէին և զբնութեանցն արժանաւոր 

բարբառել բանս - 59. զնիւթն իբրև զանարգ ինչ անգոսնեալ ի բաց մղեն. ոչ գիտելով, թէ 

յայնժամ պատուեալ երևի իրն - 60. Առ որ դու կուրացեալ մտօք հայելով՝ոչ գիտացեր 

զանազանել, այլ - 62. Եւ սակայն լիրբ և չար լինելով` զամպարշտութեանդ ոչ գիտացեր 

զյագուրդ - 66. ոչ իւիք գիտեմ զաստուածայինն հարկաւորագունիցն ներքոյ անկեալ 

բռնութեան - 67. որ գիտիցէ զվերջինսն - 68. որպէս թէ ունիցի գիտել իւրովքն զմերս”: - 

75. գիտասցէ խոհեմագոյնն, թէ որպիսի պատուով յիսկզբանն յաստուծոյ ստեղծաւ 

բնութիւն - 76. Գիտասցեն այնոքիկ` որոց իմաստութիւնն իւրեանց առաջնորդեաց 

նոցա առ մոլորութիւնն - 79. ոչ գիտեն զինչ գործեն”: - 95. ոչ գիտեր թէ զինչ գործիցէ: - 
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98. եթէ կամեսցի ոք ի բազմաց գիտել, եթէ ի գիշերին յայնմիկ, յո՞րում մասին կամ 

յո՞րում պահու հանդերձեալ է լինել յարութիւն, այն ծածկեալ եղև ի մէնջ - 101. ոչ 

գիտեք, եթէ յորում ժամու տէրն ձեր գայ – 102. 

ԳԻՏՈՒԹԻՒՆ - սակաւ ինչ ի բազմաց նշանակելով, յոլովիցն ի գիտութիւն ածել 

կամեցեալ: - 23. զնոսին սատակեսցուք, աւար առնլով և գերելով զհպարտացեալ նոցա 

խորհուրդս ի վերայ գիտութեանն աստուծոյ - 46. թէ դու ի գիտութենէ էիր եղեալ, զայլս 

ոչ անուանէիր գիտունս: - 63. “Լցցի, ասէ, երկիր գիտութեամբ տեառն իբրև զջուրս 

բազումս -65. ի քեզ են ծածկեալ ամենայն գանձք իմաստութեան և գիտութեան: - 79. 

“Զկամս երկիւղածաց իւրոց առնէ տէր, և խնդրուածաց նոցա լսէ”, տալով նոցա լեզու 

գիտութեան - 82. “Առէք զՀոգի սուրբ”, զհեռացեալ յԱդամայ ի բնութենէս, յաղագս ոչ ի 

ճաշակման պտղոյն գիտութեան բարւոյ և չարի:-87. նոքա առաջնորդեսցեն ինձ 

մոլորելոյս ի գիտութիւն ճշմարտութեան-89. աղօթիւք ձերովք բուռն հարցուք զբանէն 

գիտութեան-104. ըստ որում համաձայնեալ Եսայեայ ազդարարող բարբառովն լնու 

անուշահոտ գիտութեամբն զտիեզերս-105 

ԳԻՏՈՒՆ- զայլս ոչ անուանէիր գիտունս:-63 

ԳԻՐ- վասն նորա գիր հանեմք-48. Սուտ համարեսջիր լինել զքոյինդ ջաղջախ և 

սխալականդ խորհրդոց իմաստ, և մի զաստուածայինն անսուտ գիր: Եթէ գրովն 

գայթագղիցիս, գործովն հաւատասցես-60. Ընդ հակառակս ելանել աստուածայնոյն 

խորհեցար գրոյ-65 

ԳԻՐԿ- գիրկս արկանէր և համբուրէր զդարձեալն ի խոզագնաց շաւղէ կռամոլութենէն-

86 

ԳԻՐԿՍ ԱՐԿԱՆԵԼ- տես` ԳԻՐԿ-86 

ԳԻՐ ՀԱՆԵԼ- վասն նորա գիր հանեմք, և յանուն նորա խրախոյս բառնամք-48 

ԳԻՐՔ - ըստ իւրաքանչիւր հաւատոցն բանից ընթերցուածս յաստուածային գրոց 

հանգոյն միմեանց զուգեալ և եդեալ է: - 9. քանզի և հինգ անուանս ի գրոց  ուսաք գոլ 

զտանջարանացն - 14. “Քրիստոս մեռաւ վասն մեր ըստ գրոց”: - 57. ուսուցին մեզ գիրք 
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սուրբք յոչնչէ լեալ զամենայն: - 85. Հատուածք բանից Յովհաննու Իմաստասիրի ի 

հաւաքմանց յաղագս կարգաց եկեղեցւոյ եւ յիշատակարան ի գիրս կանոնաց – 107. 

ԳԻՐՔ ԿԱՆՈՆԱՑ -  տես` ԳԻՐՔ – 107. 

ԳԻՒՏ -  Ներէ նոցա և առաջնորդէ առ բարեացն գիւտն – 82. 

ԳԼԽԱՒՈՐԱԿԱՆ - շուրջ արկեալ է ի գլխաւորական աղօթս առաւօտի - 113. զօրացո՛ 

զընթացս ոտից մերոց կոխել զգլխաւորական չարութիւն չարասիրին: - 113. 

ԳԼՈՐԵԼ - Վասն այս ամենայնի ասեմք յերրորդ ժամու գլորեալ զմարդն առաջին-97. 

կանգնէ զմեղօք գլորեալսն տէր: - 103. 

ԳԼՈՐՈՒՄՆ - ի նմին ժամու կանգնեցաւ ի գլորմանէ - 100. 

ԳԼՈՒԽ - զարդարեալ հրճուէի եւթնամասնեայ Հոգւոյն պատմուճանաւ, և շնորհացն 

պսակաւ փառաւորեալ գլխոյ իմոյ - 1. “Վէմն զոր անարգեցին, ասէ, շինողքն` նա եղև 

գլուխ անկեան” - 7. “Ահաւադիկ ես դնեմ ի հիմունս Սիոնի վէմ բազմապատիկ, 

զընտիր, զգլուխ անկեանն - 7. նախ քան զմարմնոյն ծածկել մերկութիւն զպսակն ի 

գլուխ կապել յառաջեալք - 9. այնպէս ըստգիւտ և գաղտագողի զյաղթութեանն 

առնուցուն ի գլուխ զպսակ - 11. ի վերայ մեր և ի մեզ բերելով զգլուխն, մեծագոչ 

հնչմամբ աղաղակեմք - 19. չէ իսկ առաջիկայս մեզ զստեղծեալն եղծանել … այլ 

կանոնական սահմանադրութեամբ ըստ իւրաքանչիւր գլխոց` զհիմնացեալ 

զանկարգութիւնն քակել - 23. Արժան է յայտնութեանն աւուր ի Մատթէոսի գլխոյն 

զմկրտութեան կարգին ընթեռնուլ զաւետարան: - 32. ընդ միոյ գլխոյն Քրիստոսի 

անդամոց` բազում` գլուխք և ցեղապետք նստեալ կացին - 48. ընդ որս ինքն անցանելով 

ըստ նմանութեան գլխոյ` զբոլոր զառ ի յեկեղեցւոյ զհետ հրաւիրեալ կոչէ 

զպատշաճեալ իւր անդամսն - 61. ելանէին առ յիմարութիւն … բառնալ բերել 

զմարգարէականն ի գլուխս իւրեանց - 67. որ ըստ համեմատութեան ընդ եօթն աւուր 

շաբաթուն` գաղափարին մի մի գոբաղայ առ օր մի, գոլով վեցն ըստ վեց աւուրցս 

տարժանմանց, իսկ եօթներորդն զգլուխն և օր կատարման - 84. ընդ նմին և զգլուխս 

անցնիւրոց համառօտեալ բանիւք ի սկզբան անդ նախակարգեցաք  - 116. 
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ոչ ինչ արգելու զառաջի արկեալսս ի գլուխ բերել մեզ հոգևորական ջան:-23. յորժամ 

ելեալ ի լեառն զգիշերն ամենայն ի գլուխ զաղօթսն հանէր:-17. յորժամ ելեալ ի լեառն 

հանէր զգիշերն  ի գլուխ յաղօթս աստուծոյ-102. “Հանէր զգիշերն ի գլուխ յաղօթսն 

աստուծոյ”:-103.  

ԳՆԱԼ- “Ճանապարհ զարքունի գնասցես-14. ասէր. “Օ՜ն արի՛ք գնասցուք աստի”-17. և 

յանդիմանեալ խոշտանկեսցեն զինքնակամութեամբ գնացեալն կամեցողքն:-115. 

և նա անցեալ ի բաց գնայ մղեղեալ և լուծեալ: - 18. 

ԳՆԱՑՈՒՑԱՆԵԼ - յամուլ վիմէն գետս գնացուցանէր - 44. 

ԳՆԱՑՔ - “Խորհեցան խափանել, ասէ, զգնացս իմ - 21. Պարտ և արժան է ի 

գիշերապաշտաման զկանոնացն զհետ բերել զչորս զայս քարոզութիւն. Վասն ի 

վերուստ խաղաղութեան… Վասն ուղղելոյ զգնացս մեր - 31. “Խորհեցան խափանել 

զգնացս իմ - 95. բևեռեալ զոտսն և զձեռսն յաղագս յանդուգն գնացիցն ի ծառն – 96. 

ԳՈԲԱՂԱՅ - Եւ եթէ ընդէ՞ր եօթն գոբաղայիւք կանոնեալ է սաղմոսն Դաւթի - 83. այլ 

ինձ մերձ թուի գոլ սաղմոսի միտք եօթն գողաբայիւքն կանոնեալ - 84. զոր ոչ օտար 

քան թէ Հոգւոյն սրբոյ իմաստիւքն վարկանիմ երանելի հարցն մերոց եօթն գողաբայսն 

կանոն անուանեալ, այս ինքն է անշարժութիւն, որ ըստ համեմատութեան ընդ եօթն 

աւուրս շաբաթուն` գաղափարին մի մի գողաբայ առ օր մի – 84. 

ԳՈԳԵՍ- հրեշտակային իմն գոգցես թէ ազդմամբ` ի թառամեցուցանօղ քնոյն 

ընդոստուցեալք… նուագեմք զօրհնութիւն - 19. որ ապականէ զիրն, և գոգցես թէ 

յանգոյնութիւն զհոյն խնդրէ ներածել: - 76. 

ԳՈԳՑԵՍ ԹԷ - տես` ԳՈԳ - 19, 76. 

ԳՈԼ- զուրախացուցանօղն զմեզ հաւատամք գոլ զերկիր: - 14. հինգ անուաս ի գրոց 

ուսաք գոլ զտանջարանացն - 14. քաղդեացւոցն տեսեալ զտիտանեանն զայն վիթխարի 

և աշխոյժ, վաթսնականգնեան գոլով ըստ երկայնութեան հասակին - 36. ի 

զարմացումն եկեալք՝ աստուածս անուանեցին. զԿռոնոս…զԱրէս` վասն արին գոլոյ - 

37. և իրերաց գոլ ասեն զմեզ ձայնակիցս և համախոհակս: - 46. Եւ այսպէս ի գոլոյն ոչ ի 
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բաց կալով, մարդկայինն և աստուածայինն այնուհետև ասին ի միաւորութենէն - 51. 

ըստ միաւորութեանն գոլ ասէ զերևելին և զաներևելին - 52. օտար գոյր բնութեանն Հօր: 

- 55. Դարձեալ՝  զմի բնութիւնդ ապաքէն ընդդէմ երկուս բնութիւնս ասողացն ասես գոլ 

- 55. երկիւղ մեծ գոյ - 56. Արդ կամ  ե՛կ խոստովանեա ՛յառաջասացելոյն զքեզ մի ոք գոլ 

ի չարապաշտից - 60. ոչ ըստ դիմաց և առանձնաւորութեան զմին ասէր գոլ - 62. այլ գոլ 

զանձն, և այլ զդէմս - 64. Եւ արտորոշեալ ճանաչի ի նոսա դէմն այսուիկ.  Հօր ծնօղ գոլ. 

Որդւոյ ծնունդ - 64. Գոյ հնար թուել զխիղճս հեղեղատի - 65. հարկ էր և մարմին ասել 

գոլ զպարզն և զանմարմին զօրութիւնն:-67. Այլ և զյառաջգիտութեանն ոչ ըստ 

բնութեան ի նմա ասեմ գոլ նախատեսութիւն - 68. երկատեսակ իմն սոցայն կարծեսցի 

գոլ տրամադրութիւն - 68. ոչ կարէր ի միասին ընդ գոլոյն բաղկանալ - 67. յաղագս որոյ 

զնոյն ինքն ընքեան զմարդկային կազմածս մեղս ասացեր գոլ: - 71. Ահաւասիկ յայտնի 

բանիւ երևեցոյց սուրբ հայրս` ոչ մասունս գոլ մեղաց և ապականութեան, այլ - 72. 

անհնար է մշտնջենաւորի էութեանդ գոլ առանց փառաց - 79. Ի հրաշակերտ 

փառազարդութեանցն աստուծոյ զամենայն գոլ բարեօք տեսանեմք -8 3. ինձ մերձ թուի 

գոլ սաղմոսիս միտք եօթն գոբաղայիւքն կանոնեալ - 84. գաղափարին մի մի գողաբայ 

առ օր մի, գոլով վեցն ըստ վեց աւուրցս տարժամանց - 84. իսկ երկրորդ Ադամս 

յերկնից գոլով, բարձր բարբառով ի վերայ խաչին աւանդեալ զոգին - 99 

ԳՈԼՈՇԻ - զինքեամբ ծախեսցէ զչարութիւնն իբրև զմոմ հուր,  և կամ իբրև զգոլոշի 

արեգակն – 75. 

ԳՈՀԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ - նուագեմք զօրհնութիւն, հանդերձ խոստովանութեամբ և 

գոհաբանութեամբ – 19. 

ԳՈՀԱՆԱԼ- և նոքա գոհացօղք և բարեբանիչք լինել այնմիկ, որ ազատէն զամենեսեան: 

- 19. գոհանամ զանուանէ քումմէ”: - 22. այս յիւրաքանչիւր կամս թողեալ լիցի. միայն 

գոհանալով զաստուծոյ - 25. Քարոզութիւն, Զարթուցեալքս: Աղօթք, Զքէն գոհանամք - 

28. աղաղակեն գոհանալով. Եթէ “Ես աղաչեմ, տէր, ողորմեա՛ ինձ - 88. աղաղակեն 

գոհանալով յասելն, եթէ – 89. 

ԳՈՀԱՑՈՂԱԿԱՆ - Եւ յետ այնորիկ զգոհացողական քարոզն ծաւալեցուցանէ – 89. 
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ԳՈՀԱՑՈՂՈՒԹԻՒՆ- ընկալ բարերար և մարդասէր տէր զամենեցուն մեր աղաչանս, 

զխնդրուածս, զխոստովանութիւնս, զգոհացողութիւնս – 31. 

ԳՈՀՈՒԹԻՒՆ- Եւ սակայն գոհութիւն աստուծոյ… ի վեր բղխեցեր:-53. Որպես սուրբն 

Բասիլիոս ասէ յառ գոհութեանն ճառի-73 

ԳՈՂ- ամենեքեան` որ յառաջ քան զձեզն էին` գո՞ղք էին և աւազակք:-66 

ԳՈՂԱՆԱԼ- որ յոլով մեղկութեամբ ի վերայ հասանէ և գողանայ զմիտս մեր յիւրն 

միտելով կամս – 98. 

ԳՈՅ- զի այսմիկ ոչ ոք յարարելոց աստի արժանացաւ հասանել գոյից-68. գոգցես թէ 

յանգոյութիւն զգոյն խնդրէ ներածել: - 76. 

ԳՈՅԱՆԱԼ- բոլոր գոյացելոցն տեսակք` հարկաւորին ամենայն իրօք ընդ մեզ - 19. 

պարտ է… զբոլոր գոյացելոցս ընդ ինքեան հնչեցուցանել ձայնից տեսակս: - 20. իբր թէ 

անհնար է աստուծոյ յամենայնսս լինել ի նմանէ գոյացելոցս տեսակս - 44. որ ի Հօրէ 

գոյացեալ անձնն էր - 53. զի՞նչ այլ ինչ բնութիւն յարգանդի կուսին գոյանայր: - 55. 

Բանն աստուած… ընդ ինքեան միաւորեաց անճառապէս գոյութեան և բնութեան, ոչ 

յառաջագոյն գոյացեալն - 55. և զանուանեալն ի բոլոր գոյացելոցս պատկեր արարչին 

խափանել կարացեալ, որում ոչ իցէ հնար լուծեցելոյն առ նիւթն` յորմէ գոյացաւ` 

վերստին միւսանգամ գոյանալ վստահանայր – 76. 

ԳՈՅԱՑՈՒԹԻՒՆ - յիւրն ընկալաւ զայն գոյացութիւն - 49. ոչ եկի զտուեալն ի բաց 

բառնալ ի սկզբանն զգոյացութեանն շնորհ - 51. մարդկայինն և աստուածայինն 

այնուհետև ասին ի միաւորութենէն և որոց ոչն էին գոյացութեան - 51. և 

աստուածանալով մարդս և անուանելով` ոչ երբեք զիւրն ի բաց կորոյս գոյացութիւն: - 

51. ընդ ձեռն որոյ ցուցեալ լինէր Աստուծոյն Բանի բնութիւն անեղանելի, և ի Հօրէ, իսկ 

մարմնոյ նորին գոյացութիւնն ի կուսէ - 57. յերկոսին անչարաբարոյական կամօք 

բարեպաշտեալ մերձենայ. զչարչարելին ըստ հասարակականին անչարչարելի ի 

միաւորութեանն խոստովանելով, և զանչարչարելին ըստ գոյացութեան` 

բազմաչարչարելի ըստ միաւորութեան: - 58. օտար ապաքէն ի ներքս ածես բնութիւն, և 

յանհաւասարս զզուգահաւասարն դնես գոյացութիւն: - 62. Պարտ է զմի 
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աստուածութիւնն պահել, և զերիս դէմսն խոստովանել, և կամ զերիս գոյացութիւնսն - 

63. այլ են բաղկացականք գոյացութեան: - 67. այնպէս յարատևողագոյն 

գոյացութեամբ` անճառելեաց երթեալ հանդիպանայր կենաց - 69. ոչ մեղք և ոչ 

ապականութիւնք հոգեկանացն և մարմնականացն մերոց լինել կրից, այլ որակք 

ոմանք, և որակութիւնք մարդկայնոյս պատշաճեալ գոյացութեան – 70. 

ԳՈՅԱՑՈՒՑԱՆԵԼ - սա է նախագոյակ լուսոյն ծնօղ, և սկիզբն զէակսս 

գոյացուցանողացն աւուրց: - 14. աստուածն յաւիտենական որ զամենայն արարածս 

բանիւ գոյացուցեալ, ուսուցին մեզ գիրք սուրբք յոչընչէ լեալ զամենայն: -85. 

ԳՈՅԱՑՈՒՑԻՉ - Քանզի ասէր գոյացուցիչն մերում նախահօրն: - 67. 

ԳՈՅԺ- ու՞մ գոյժ տացուք զանջատելոյդ ի կաթանէ – 65. 

ԳՈՅԺ ՏԱԼ - տես` ԳՈՅԺ – 65. 

ԳՈՅՆ - և չարաբարձումն անուանն և բանի վերաձգեալ ածցիս. անուամբ արմատոյն, 

տեսութեամբ գունոյն – 57. 

ԳՈՅՈՒԹԻՒՆ- թողլո՞վ զիւր գոյութիւնն` յայլու՞մ գտաւ գոյութեան - 53. Եւ եթէ ոչ 

գոյութիւն ինչ անձնաւոր զմերս ի կուսէ ընդ ինքեան միաւորեաց Բանն, զիա՞րդ ինքն 

զինքն մարդ և որդի մարդոյ անուանեաց: - 54. որպէս սուրբն Բասիլիոս ասէ. “Երկուց 

գոյութեանց կատարեցելոց միաւորութիւն”: - 55. Բանն աստուած` գոյութիւն հանդերձ 

մարդկային բնութեամբ ընկալեալ յանարատ արգանդէ կուսին` ընդ ինքեան 

միաւորեաց անճառապէս գոյութեան և բնութեան - 55. “Զգոյութիւն մարմնոյն` 

միաւորութեամբ բանին ծանեայ, ասաց ոմն - 55. մեծն Գրիգոր ասէր Նազիազու, թէ` 

Զերիս գոյութիւնսն ոչ իմոյ իմանալ ժողովման, կամ լուծանելոյ ի միմեանս, և կամ 

խառնակութեան - 62. բարձեալ լինի և իւրաքանչիւր ուրուք նոցա գոյութիւնն - 63. 

զկատարելագոյնն տալ նմա գոյութիւն մարդեղութեան – 64. 

ԳՈՅՔ - զի ամենայն ուրեք աստուած, ապա ամենայն գոյքս պաշտելիք - 45. 
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ԳՈՆԵԱՅ - Մերձ յասացեալսն վարկանիմ և զղևտացւոցն օրէնսն և զքահանայիցն 

զկատարելութիւնն ութօրեայ դեգերեալ առ դուրս խորանին վկայութեան, գոնեա 

տիպք օրինակի եօթներորդացն – 84. 

ԳՈՆԷ - “Գոնէ վասն գործոցն, ասէ, հաւատացէք”: - 60. 

ԳՈՉԵԼ - գոչէ քաջալերաբար և ասէ, “Օրհնեա՛ անձն իմ զտէր - 83. 

ԳՈՌՈԶ - Եւ զի մի թուեցայք այսգունիւ բերեալ ցանկութեամբ` զՊեղիայ 

զթետտաղացւոց գոռոզին ախտանալ … դարձցուք և զկարելւոյն բուռն հարցուք - 3. 

զմարմնականն ի ծոցս մեր հատուցանէ տանջանս … կիզանող ախտիցն մատնեալ 

բաբեղոնական աներևոյթ գոռոզին: - 18. 

ԳՈՐԾ - հարկանեմ զանձն իմ և նուաստանամ, հարցափորձեալ ի տեառնէ` թէ զիա՞րդ 

անհանճարեղագունի հասակին տուեալ զգործոցն խոհականութիւն - 3. առ հարկի ի 

սկզբանն յումեքէ երագազրաւելի ինչ ցուցեալ եղև գործ: - 5. որք յամօթալիսն ըմբռնեալ 

իցեն գործս - 11. չէր իսկ հնար միով մարդով ըստ միում գործոյ, և ըստ միում 

ժամանակի` զբովանդակն իւր կամս տնօրինել աստուծոյ ի մարդիկ: - 12. ոչ զգործոյն 

ունի խոնջութիւն: - 15. զգործոցն ընդունիցիմք զփորձ - 18. ոք հակառակեալ 

ընդդիմասցի մերում հրամանիս, կամ բանիւ կամ գործով - 25. հրամայեցաք… արգելուլ 

զինքեանս ի գործոյ - 33. սոյնպէս և վասն գործոցն հողմով համբաւուցն զյոլովից 

բախեալ զեկուցանէ զլսելիս: - 38. մի կեղակարծելի ումեք թուիցի իրողութեանն իւրոյ 

գործ - 43. իբրև գործեաւ իւիք աստուած զբարերարութեանն ի մեզ հեղու զխնամս: - 45. 

անհնար է անսուտն աստուծոյ ստութեամբ իւիք կեղծաւորել ի գործս իւր - 54. Եթէ 

գրովն գայթագղիցիս, գործովն հաւատասցես. զի ապացոյցք բանի գործք ի տեառնէն 

վկայեալ. “Գոնէ վասն գործոցն, ասէ, հաւատացէք”: - 60. ապացոյցք բանի գործք ի 

տեառնէն վկայեալ - 60. յայտ է` եթէ այն նմանութիւն գործոյ. իսկ այս գործ 

ճշմարտութեամբ: Եթէ զգործս առ գործն տարեալ հաւասարեսցես. հաւասարեալ 

լինին և երևմունքն - 61. առաւել ևս գործն ընձեռէ կորուստ: - 61. Աբրահամ հայր մեր ո՞չ 

ապաքէն ի գործոց արդարացաւ”, ասաց մեծն Յակոբոս. ընդէ՞ր զստութիւն, և ոչ 

զհաւատս ի բանս և ի գործս առփորձիս ցուցանել - 61. աստուածատեցութեա՞ն 

յանդգնէին ցուցանել գործ - 66. գործով պատուէ զհնազանդութիւնն - 75. Վասն զի ոչ էր 
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բաւական սէրն, որպէս և ոչ մեզ, եթէ ոչ և գործովք կատարեալ էր մեր. քանզի գործքն 

ցոյցք էին սիրոյն: - 75. զբաղկացեալն ի մասանց քակտէ ապականութիւն, 

զայլայլութիւնն ի գործ արկանելով: - 77. 

“Օրհնեցէ՛ք ամենայն գործք տեառն զտէր”: - 19. “Օրհնեցէ՛ք ամենայն գործք տեառն 

զտէր”:-19. և ապա ասել. Օրհնեցէ՛ք ամենայն գործք տեառն զտէր”: - 19. 

ԳՈՐԾԱԿԻՑ - զերկոսին զնոսա ասեմ սուրբս` զՍահակ և զՄաշտոց, և զամենեսին 

զընտրեալսն զարբանեակս նոցուն և զգործակիցս – 66. 

ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹԻՒՆ - Ապա և աղօթքն և գործառնութիւնն ոչ ամենայն զմիոյ 

մատուցանէ մեզ փրկութեան պարգև - 8. 

ԳՈՐԾԱՐԱՆ - զնիւթն զայս տեսանեմ եղեալ. որպէս թէ զանյողդողդ և զանշարժահիմն 

փրկութեան մերոյ իրողութիւն կարծրագոյն և դժոխաշարժելի գործարանաւ տնօրինել: 

- 7. որք միանգամ և իցեն աստուածային խորհրդոյն գործարանք, պարտ է զնոսա 

պատուել և պաշտել - 32. նկատեմք օծեալ իւղովն զփրկութեանն գործարանս – 43. 

ԳՈՐԾԵԼ - գործիցէ քաջ հլութեան ասպարէզ: - 3. Հի՞մ և զգործեցեալն ի Քրիստոսէ 

պատգամաւորութեամբ մեզ ետուն աւետարանագիր սուրբ հարքն: - 13. որ թագուցաւ 

ինձ ի գայթակղութենէ գործողին զանօրէնութիւն: - 21. զի չև գործեցելոցն ի Քրիստոսէ 

պատմութիւն առնել անհնար է: - 30. Իսկ ի մէնջ “Զի՞նչ հայցէ տէր աստուած մեր, բայց 

առնել իրաւունս և գործել զարդարութիւն” - 41. մարմնաւոր տեսլեամբ… հանգչիւր, 

առհաւատչեայ զայնպիսաբար երևելն աշխարհի կամեցեալ գործել աներևութապէս 

իւրոյ գալստեանն - 43. Ապա եթէ` Բաժանի անբաժանաբար, և միաւորի որոշմամբ. ոչ 

զմիաւորութիւնն խառնակութիւն գործելով, և ոչ զբաժանումնն` օտարութիւն: - 63. 

զայն առ ուժի գործէիր: - 65. գրեալ է, գործել զնա և պահել զփափկականն զայն 

դրախտ` զոր տնկեացն: -68. զի ամենայն մարդոյ փրկութիւն գործեսցէ - 74. ի 

խոնարհութենէն գործել ճանապարհ առ բարձրութիւնն: - 75. զոր յառաջ գործեցան - 

94. “Հայր, թո՛ղ սոցա, զի ոչ գիտեն զինչ գործեն”: - 95. Եւ արդ … բանս մեզ ճանապարհս 

գործեաց - 97. ոչ գիտեր թէ զինչ գործիցէ: - 98. 

ԳՈՐԾԻ -  զոր ի սկզբանն ի բաց հրամայեցաք դնել զսպանութեանն գործիս - 48. 
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ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ - ի բաց յուղարկեցաք զգործնական իմաստութիւնն: - 3. 

ԳՈՐԾՔ - Եւ այս յաղագս Հարցինն և Գործոցն - 19. 

ԳՈՐԾՔ ՏԵԱՌՆ - տես` ԳՈՐԾ-19,19,19 

ԳՈՐՏ - Եւ որպէս ինչ գորտոցդ առնեն ազգ – 38. 

ԳՈՒԲ -  “Եւ համարեցայ ես ընդ այնոսիկ` որք իջանեն ի գուբ” – 83. 

ԳՈՒՄԱՐԵԼ - չորք և վեց գումարին ի տասն - 22. ի միասին հրաւիրեալ գումարեց զմեզ 

աստուածային տեսչութեանն հրաման – 23. 

ԳՈՒՄԱՐՈՒԹԻՒՆ - զի ըստ հրամայողական անուանն առընթեր կացցեն և 

հրամանացն գումարութիւնք – 116. 

ԳՈՒՆԴ - Արդ զմեզ յառաջ կոչէ նա ինքն ընդդեմ յառնել երկակաց ոմանց առ միմեանս 

մենամարտուցելոց յայլազգեացն գնդից – 46. 

ԳՈՒՇԱԿԵԼ - գուշակէր զնա Դանիէլ - 7. Զայս և յառաջագոյն ի հնումն գուշակեալ 

Մովսիսի - 91. 

ԳՈՒՇԱԿՈՒԹԻՒՆ- ի նմին ժամու կանգնեցաւ ի գլորմանէ, ըստ մարգարէական 

յառաջագոյն աւետաւոր գուշակութեանցն, եթէ “Յաւուրն յայնմիկ ոչ եղիցի լոյս` այլ 

ցուրտ և պարզ – 100. 

ԳՈՒՇԱԿՈՒՄՆ - Մերձ յասացեալսն վարկանիմ … տաղաւարահարաց տօնին 

գուշակումն, որ յերկնայինսն բերէր զմեզ ի վայրսն: - 84. 

ԳՈՒՑԷ - Զի մի՛ գուցէ, որ առ մահն զմեզ ածէ - 23. իսկ այժմ երկուցեալ` թէ մի՛ գուցէ 

խոստովանել հասցէ ի կուսէն - 64. Մի՛ գուցէ զփրկչական մարմինն ի մարդայնոյս 

ասել հարկասցից բնութենէ -  65. 

ԳՏԱՆԵԼ - որ մանաւանդ ըստ զօրութեան երկոքին ի նմին գտանին ի մարդն: - 3. իսկ ի 

մէնջ եթէ ոք յանդգնեսցի ընդ Հրեայս տօնել … ընդ նզովիւք ի հարկէ անկեալ գտանին: - 

6. Իսկ այժմ ի տղայութեան հասակի այսոքիկ միանգամայն ի միասին ի վերայ եկեալ 

գտանին - 10. Այլ ոչ եթէ Հոգի սուրբ փոփոխեալ գտանի յիւրմէն խորհրդոյ - 10. 
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զուրախականսն ոչ փափաքէ գտանել - 11. գտանել հոգւոյն զվհատութեանն 

տարակուսանս: - 15. զաջակողմանն այնպիսին տենչացաւ գտանել զխոտորումնն: - 

15. Սակս որոյ և երկոցունց մասնաւորաբար և հարազատասցի սա, այս ինքն 

տուընջեան և գիշերոյ, և օտարացեալ գտցի: - 16. զայս գտանեմք յասացելոց աստի 

յայտնել միտս:-17. զորս տէրն գտանիցէ արթուն”: - 17. որ ի նիւթականումս մեր գտանի 

մարմնի: - 22. և գտանիցեմք եղեալ պատրանք արեան անձանց և յանձնեցելոցս: - 24. 

Եպիսկոպոս կամ քահանայ կամ սարկաւագ կամ ո՛վ և իցէ յուխտէ եկեղեցւոյն, 

յարբեցութեան գտեալ` մի՛ իշխեսցէ պաշտել զկարգն - 24. Իսկ եթէ ոք գտցի զայս 

արարեալ, պսակն անվաւեր լիցի - 24. Ապա եթէ ոք գտցի զայս արարեալ, քահանայն 

զօրն ի բաց փոխեսցէ - 25. Պարտ և արժան է զԽաչեցարն երիցս անգամ զհետ բերել … և 

մի նուազեցուցանել, և նուազ գտանիլ ի շնորհաց խաչին Քրիստոսի: - 28. Պարտ և 

արժան է ի գիշերապաշտաման զկանոնացն զհետ բերել զչորս զայս քարոզութիւն. 

Վասն ի վերուստ խաղաղութեան… Վասն գտանելոյ մեզ շնորհ - 31. Ապա եթէ դարձեալ 

վերստին ի նմին գտցին, զայնպիսիսն հրամայեմք ամենևին հատանել - 33. որք յետին 

յետնոց գտանին արդարև քարոզք և վկայք - 34. ահա գտաւ որոգայթ - 24. 

խորամանկեալ գտին չարութեանն իւրեանց զէն - 34. որով իւիք նուազեալ գտանէին 

առ ընկերն - 36. Յորմէ գտանէին եղեալ դիցն երկրպագուք ոչ միայն տարրապաշտք, 

այլ և դիւրապաշտք - 37. անդր ևս քան զխոզի գտանին զանզգայ ծննդակերութիւն: - 38. 

միանգամայն և գտանին և կորնչին - 38. Ընտրեալք ի մարդկանէ և աստուածային 

բնակութեանն արժանաւոր լինել գտեալք - 39. էր նոցա զօրավիգն գտեալ զկարապետս 

դերաքրիստոսին - 39. ի նմանութիւն մարդկան գտաւ եղեալ - 42. Եւ ամենայն ուրեք առ 

ամենեսին պարգևաբաշխ Հոգին իւղովս այսուիկ զիւրն գտանի կատարեալ խորհուրդ: 

- 43. զայն գտեալ անձին յաղթութիւն - 46. Իսկ մեք այսքան յերկոցունց ի նոցանէ 

հեռացեալ գտանիմք - 46. “Գտանիցէք, ասէ, մանուկ պատեալ ի խանձարուրս, և եղեալ 

ի մսուր” - 49. մնալով ի բարձրութեան` գտաւ նոյն ինքն ի խոնարհութեան - 50. 

Տեսանե՞ս, որպէս համաձայնք առ միմեանս գտանիք յամպարշտելդ - 54. կաղ գտանիս 

առ խոստովանութիւն ճշմարտութեան -55. Եւ զայդ այդպէս ղաւղակատելովդ՝ Արիոսի 

եղեալ գտանիս չարապաշտութեանն զուգաձայն:-55. կարի յոյժ չարաչար ըստ 

բնութեան զմին գտանիս ասացեալ  բնութիւն: - 54. և ոչ գիտես գտանել զշաւիղս 

աստուծոյ զդիւրինս - 55. և պտուղ որովայնի նորա գտաւ եղեալ»: - 56. Քանզի բազում 
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ինչ անյայտութիւն և տարակուսանք յաւետարանականս գտանի ձայնս - 61. «Ադամայ 

ոչ գտաւ օգնական նմա» - 68. որ իմ մեզ գտանին կիրքս - 72. Եւ այսպէս երկրորդս 

Ադամ առաջնոյն գտաւ նորոգօղ - 74. Եւ զայս գտեալ մեր զազատութիւն ի տեառնէն - 

75. որս գտեալ և կերակուր արարեալ իւր զընդ մահուամբ անկեալսն - 76. Եւ ծայրիցն` 

մարդն եղև գտօղ, և բանսարկուն - 77. զառաջինն մեր իսկ գտեալ և անձին մատուցեալ 

զմեղսն - 77. յաղթանակ հակառակորդին գտեալ զսա խաբէութեանն իւրոյ հանդիսի: - 

77. «Վասն զի ոչ գտաւ նենգութիւն ի բերան նորա»-77. պարտ է… յանարգանց անտի 

իմոց վերստին գտանել զոր կորուսին մարդիկ զփառս-79.զոր եկեալ տէրն իւրեանց 

գտանիցէ արթուն - 102. Իսկ այժմ յաստուածային գիշերիս ոչ գտանեմք այսպիսի ինչ 

ասացեալ - 103. Իսկ ալելուն նշանակեաց պատրաստ գտանել առ ի վերուստ 

ազդեցեալն ձայնին ահարկու և հիացուցանող անշարժ  դիտել ընդ արևելս-106. 

անաշխատաբար անդուստ զբանն յիւրում տեղւոջն գտցէ խնդրողն:-116 

ԳՐԱՒԵԼ -որք ի համանգամայն նիւթ աստուածութեանն կարծեօք խաբեալք գրաւին:-

44. ամենևիմբ ընդ մահու կորստեամբ գրաւեալ, յաստուծոյ և ի դրախտէն արտաքս 

անգանէր:-85 

ԳՐԳՌԵԼ - առ իւրեանցս գրգռին պաշտօնեայս յարձակել չարարարութեամբ և 

վնասահարութեամբ:-41 

ԳՐԵԹԷ - գրեթէ յազդմանէ Հոգւոյն` զլինելոցն նախատեսեալ… պատրաստէր լինել 

բազմաց պիտոյից նիւթ – 2. 

ԳՐԵԼ – ի մատնութեանն գիշերի գրեալ է, թէ - 17. առողջս և անարատս ինքեան 

յօրինեաց մարմին, զբոլորեցուն զանուանս գրելով ի դպրութեանն կենաց: - 23. Գրեալ է 

զսրբոց առաքելոցն` թէ - 28. Գրեալ է.«Մտին ի Բեղբեքովը, և օտարացն յամօթ 

իւրեանց. և եղեն գարշելիքն իբրև զսիրեցեալս»: - 40. նշանակ հաւատարմութեանն այս 

է մերումս բանի… Ըստ գրեցելումն, եթէ «Ետուր երկիւղածաց քոց նշան, զի ապրեսցին 

յերեսաց աղեղան» - 44. Առ որ դու հակառակաբար ընդդէմ յարուցեալ` գրեցեր…և 

ասես. որ ի Հօրէ բնութիւնն է… - 55. Ընկա՛լ առանց խարդախութեան գրեցեալսն - 60. 

կարասցես ի միտ առնուլ զերկաքանչիւրս գրեցելոցն բանից խոհականութիւնս: - 61. 

Արդ է ուրեմն յաստուածային գրիցեալսն բան - 62. մտադիր եղեալ առաջնոցն 
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աստուածխօսութեան` գրեցեր և ասացեր, թէ - 62. յանդգնիս աներկիւղաբար ի 

գրեցելոց անտի` որ զայնն քարոզէ` ի բաց ջնջել զբանն-66. որոց և հանդիպել կարացին 

գրիցելոց` թարգմանեցին և բերին: - 66. Լսես քաղցնուլ գրեալ յաւետարանսն զՅիսուս - 

67.Եւ սուտ լինի ըստ ձեզ ի կնոջէ մարդ զնա լինել գրեալն -67.Եւ յառաջ քան զայս 

գրեալ է, գործել զնա և պահել զփափկականն զայն դրախտ - 68. զքնոյն ունակութիւն 

բացայայտակի ի գրեցելոց անտի բանից ծանեաք - 68. «Տեսանեմ այլ օրէնս զինեալ 

հակառակ օրինաց մտացն, և գրեալ զիս օրինօք մեղացն որ են յանդամս իմ»: - 69. որ 

վասն ութերորդացն գրեալ է - 84. և առ Տիմոթէոս գրեալ, եթէ «Մի՛ ամօթ համարիր 

զվկայութիւն տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի» - 90. զոր գրեալն էր ի յաւետարանին - 

98. և ի նմին ժամու կատարեցան ամենայն գրեալքն ի յօրէնսն ի մարգարէսն: - 100. ի 

մատնութեան գիշերին գրեալ է, թէ սակաւիկ մի յառաջ մատուցեալ յաշակերտացն ի 

ձիթենեաց լերինն, եդ ծունր - 102. որպէս և գրեալէ ի պատմութեան աւետարանին - 

104. գրեցաք ի սմա ոչ միայն զկանոնական սահմանեալն նոցա չարակարգութիւնս – 

116. 

ԳՐԻԳՈՐ - զոր մեծն Գրիգոր ասէր Նազիազու - 62. Որպէս և մեծն Գրիգոր ասէ 

Նազիազու: - 71. Զայս և մեծն Գրիգոր Նազիազու ընդարձակագոյն բանիւ բարբառեալ 

ասէ - 75. Արժան է զհացն` անխմոր, և զգինին` անապակ հանել ի սուրբ սեղանն, ըստ 

աւանդելոյն մեզ սրբոյն Գրիգորի - 25. Որպէս սուրբն Գրիգոր ասէ - 50. Որպէս սուրբն 

Գրիգոր, ասէ, Նիւսացի - 70. իմ պսակաւորն և հայրապետն սուրբ Գրիգոր, ըստ 

տէրունական առակին զյարութիւն մեռելոց բուսոց և տնկոց օրինակէր ի գարուն 

բուսաբեր - 92. Ուրանօր և զիս աստուածային Հոգին վերակարգեաց յաթոռ սրբոյն 

Գրիգորի ի կաթողիկոսութիւն աշխարհիս Հայոց – 115. 

ԳՐԻԳՈՐԻՈՍ – որպէս ասաց ոմն ի սրբոցն մերն Գրիգորիոս – 71. 

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱԶԻԱԶՈՒ – տես ԳՐԻԳՈՐ – 62, 71, 75. 

ԳՐԻԳՈՐ  ՆԻՒՍԱՑԻ – տես ԳՐԻԳՈՐ – 70 

ԳՕՇԵԼ - գազանաբար խրոխտանան գօշել և պատառել:-46 
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ԳՕՏԻ - «Եղիցին, ասէ, գօտիք ձեր պընդեալ ընդ մէջ-17. գօտի ածեալ պաշտեսցէ 

զնոսա»:-102 
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                                                 Դ 

 

 

 

Դ- Դ. Բայց տեսցուք և զայս ևս ի կարգիս - 7. Է և եռանգիւնի, ի միակէն առ չորսն 

վերանալով. ա, բ, գ, դ. Որոց շարադրութիւնն բաղկացուցանէ զտասն: - 23. դ.Ոչ է 

արժան…յերեկորէն ժողովս առնել – 25. 

ԴԱ - Որպէս և Տէրն ասէր. «Մինչև արբից զդա, ասէ, ընդ ձեզ նոր յարքայութեան հօր 

իմոյ»: - 7. Հայր յերկնից աղաղակէր, թէ «Դա է որդի իմ սիրելի»: - 9. 

ԴԱԳՈՆԱԿԱՆ - զդագոնականն ընդ յատակս բագնին տապալեալ ցրուէր զկուռս – 44. 

ԴԱԴԱՐ – վերաթևեալ ելանէ յանմարմնականացն դադարս - 19. որ կարօղն է խարշել 

… և դնել զդադարս նոցա ի բնակութիւն գազանաց երկրի և թռչնոց երկնից: - 46. 

ԴԱԴԱՐԵԼ  –  յաղագս որոյ և աստուած ի ներքս եկեալ դադարէ – 40. 

ԴԱԴԱՐՈՒՄՆ  –  տիւն մինչև ի նա յանգեալ, դադարումն ընդունի – 15. 

ԴԱԼԱՐԱՆԱԼ – ըստ տէրունական առակին զյարութիւն մեռելոց բուսոց և տնկոց 

օրինակէր ի գարուն բուսաբեր, և ի դալարանալ մարդկան ի գերեզմանէն - 92. 

ԴԱՆԴԱՂԵԼ - Զոր դանդաղիմ ասել – 7. 

ԴԱՆԴԱՉԵԼ – նա յահեկակողմանն դանդաչէ խոտորել ճանապարհի - 15. ոչ 

բնութիւնն աստուածային բնաւորեցաւ յարգանդի կուսին, որպէս դու դանդաչես – 56. 

ԴԱՆԻԷԼ - գուշակէր զնա Դանիէլ - 7. զոր յառաջ տեսեալ մարգարէական ակամբ 

երանելոյն Դանիէլի… ընդ արևելս ընդդէմ Երուսաղէմի աղօթէր – 97. 

ԴԱՇՆԱԿԻՑ - գտին չարութեանն իւրեանց զէն խողխողիչ քրիստոսասիրաց անձանց, 

դաշնակից լինելով բռնակալաց – 34. 
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ԴԱՇՆԱՒՈՐԵԼ – որ ի մեզ դաշնաւորեցաւ հեշտութեամբ ճաշակելեաց և 

հոտոտելեաց: - 20. 

ԴԱՌՆ - ելանէին առ յիմարութի՞ւնն, զդառն քաղցր վարկանելով - 67. 

ԴԱՌՆԱԼ - դարձցուք և զկարելւոյն բուռն հարցուք - 3. Մինչ զի ըղձալի լինել ինձ 

այսօր… հանդերձ կատարելութեամբս և պատուոյս բարձրութեամբ դառնալ հանդիպել 

մատաղագունի և անթարշամ ի մեղաց եղելոյ հասակին - 3. ե՞րբ դառնայցէ ի 

հարսանեաց - 17. ի պաշտօն նոցին դարձան–35. Ընդէ՞ր լինիս իբրև զջուր հոսեալ ընդ 

զառ ի վայր` անդրէն ոչ կարացեալ դառնալ - 60. «Ծաղր ձեր, ասէ, ի սուգ դարձցի» - 69. 

դարձեավ խաչին և գերեզմանին և դժոխոցն, յորս մեք անկաք - 74. ասաց ստեղծիչն 

հողածնիցելոյն, «Հող էիր և ի հող դարձցիս» - 77. գիրկս արկանէր և համբուրէր 

զդարձեալն ի խոզագնաց շաւղէ կռամոլութենէն - 86. Իսկ աստանօր մեզ վերստին 

դառնալիէ ի կարգն առաջին - 96. ուրանօր լուաւն թէ «Հող էիր և ի հող դարձցիս»: - 99. 

ԴԱՌՆՈՒԹԻՒՆ –  ,,Զի մի՛ արմատ դառնութեան ի վեր երևեալ նեղիցէ - 33. շատ 

ջանացար կուրաշաւիղ իմն արահետիւք ծածկել և թագուցանել զհաւաքեալ ի քեզ 

զդառնութեան մաղձ - 53. ճաշակեաց Քրիստոս զքացախն ընդ ղեղի խառնեալ, ի 

բժշկութիւն պտղոյն դառնութեան: - 95. 

ԴԱՍ – Որպէս թէ ստորուստ ի հրեշտակական դասուէ առ երիս երիս դասս 

անմարմնոցն զմի մի կշռեալ յեկեղեցականացն, վերոտնելով առ սակաւ սակաւ երթալ 

հասանել մինչև ի թագաւորական գահոյսն - 20. Եւ այսպէս ապա զԱրևագալոյն ըստ 

դասուց վերաձայնելով զսաղմոս կատարեն: - 20. զնոյն կարգ և աստ յառաջ առնելով, ի 

սաղմոսողոգէն և ի հրեշտակական դասուէն սկսեալ` տանին յանգել յեպիսկոպոսսն և 

ի քրովբէական դասն - 22. Յառաջագոյն պաշտել զԽոնարհեցո` վերաձայնութեամբ 

ըստ դասուց … Զկնի նորա զԱպրեցո` մի ըստ միոջէ զերեսին սաղմոսսն զմիմեանց 

զհետ, ըստ դասուց վերաձայնութեամբ: - 29. և վախճան ամենայն պաշտամանն` 

զհանգստեան սաղմոսսն ասել, ըստ դասուց վերաձայնութեամբ: - 29. Զիններորդ 

ժամուս զխորհուրդ տեսանեմք բարձրագոյն աւանդութեամբ քան զայլսն պատուեալ 

յառաքելական դասուցն: - 99. 
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ԴԱՍԱԿՑԵԼ - երկնայինքն դասակցեալ ի նոսին պարեն զուարթունք: - 40. ընդ վերին 

զօրացն դասակցեաց ի փառաբանութիւն զուարթնոցն – 91. 

ԴԱՏԱՊԱՐՏԵԼ - և ինքն զինքն դատապարտէ անզգամն յիւրոց տանջեալ խորհրդոց: - 

39. սա անմեղութեամբ մերձեցեալ զմեղսն դատապարտեաց - 74. որ մախանօք չարին 

ի մէջ հնոցի կենցաղիս դատապարտեալ մարմնով, շնչով և հոգւով - 86. յորում ժամու 

դատապարտեալ ելաւ ի խրատէն - 95. 

ԴԱՏԱՊԱՐՏՈՒԹԻՒՆ – վասն որոյ զմեղացն դատապարտութիւն յերկրի արար -74. 

լուծաւ դատապարտութիւն սուրբ և աստուածածնին ծննդեամբն - 86. 

ԴԱՏԱՊԱՐՏՈՒԹԻՒՆ ԱՌՆԵԼ – վասն որոյ զմեղացն դատապարտութիւն յերկրի 

արար-74 

ԴԱՏԱՐԿ - դատարկ և ունայն ` յաստուածային զօրութենէն - 32. 

ԴԱՏԱՐԿԱՆԱԼ - Այլ և յերկրաքարշական զբօսանաց անտի դատարկանալն մեր… 

պատուոյն սորա է առաւելութիւն-14 

ԴԱՏԱՐԿԱՑՈՒՑԱՆԵԼ – Յորմէ ոչ փոփոխեսցի նախահարցն հաստատեալ սահմանք 

… և ոչ նմանօրէն սմա զծոմականսն դատարկացուցանել և փափկացուցանել զաւուրս: 

- 15. 

ԴԱՏԵԼ – որ իրաւապէսն դատի - 18. որ իրաւապէսն դատիւր - 76. և զերկրորդն որ 

դատէրն զմեզ` զպատուհասն ի վերայ ընկեց աստուած զմահն: - 77. 

ԴԱՏՈՂՈՒԹԻՒՆ - Այլ այն որպէս զիարդ և իցէ, ըստ երկաքանչիւրոցն իմացեալ 

դատողութեանց` զմի և զնոյն յայտնէ զճշմարտութեանն իրակութիւն: - 17. 

ԴԱՐ – որ նշանակէ զութերորդ դարուն զխորհուրդն, և օրն զդարուն - 84. կարգեցան… 

աղօթք իբրև արժանի լինել մեծի առաւօտի լուսոյ ծագմանն, և զտէր փառաց առանց 

ամօթոյ տեսանել ի նոր յաւիտենին, ի կատարումն եւթներեկին ի նախկին ութերորդ 

դարուն մտելոյ - 92. Վասն որոյ փրկութեանն միածինն Հօր ի վեցերորդ ժամու ի 

վեցերորդ աւուր ի վեցերորդ դարուն կայր ի ջանս ցաւոցն – 98. 
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ԴԱՐԱՆԱՄՏՈՒԹԻՒՆ – յայնժամ ի դարանամտութեանն իւրեանց սողեալ յորջից` 

յաշխարհամէջս և ի ժողովրդաբնակս համարձակեցան յարձակել տեղիս – 39.  

ԴԱՐԱՆԵԼ - դևն չարասէր և ճշմարտատեաց  ի ներքս մտեալ դարանէր - 37. որ ի նմա 

դարանեալն էր - 44. 

ԴԱՐՁ –  ընդ արևելս ընդդէմ Երուսաղէմի աղօթէր վասն դարձի գերութեանն – 97. 

ԴԱՐՁԵԱԼ - Դարձեալ Առաքեալքն զյոլով ժամանակս ի տաճարին զառ ի Քրիստոսէ 

նոցուն կատարէին աւանդեալ խորհուրդս - 6. և դարձեալ, «Ի լեռնէն վէմ առանց ձեռին 

հատեալ», գուշակէր զնա Դանիէլ - 7. Եւ դարձեալ նովին ձիթով օծանէին զմկրտեալսն 

և զերախայսն - 8. Դարձեալ` սեղանն կերակրէ զմեզ - 8. Դարձեալ` թէ ծածկել 

զհռչակեալն Յորդանան խորհուրդ մեզ տնօրինէ, մեք ընդէ՞ր դիմեալ անկանիմք առ 

նոյն: - 13. Առ այսոքիւք են ոմանք դարձեալ, որք - 13. Եւ ոչ դարձեալ յառ 

գերազանցագոյնն սոցա ումեք վերանալ ելանել - 15. Դարձեալ` թէ «Ողորմեա՛ ինձ 

աստուած ըստ մեծի ողորմութեան քում» - 19. Յետ որոյ դարձեալ` մինչ չև 

զաւետարանն ընթերցեալ… աղաղակիցեմք ասելով - 30. Ապա թէ դարձեալ վերստին ի 

նմին գտցին, զայնպիսիսն հրամայեմք ամենևին հատանել - 33. Եւ են դարձեալ, որք… ի 

պաշտօն նոցին դարձան - 35. Այլք դարձեալ զօգտակարս և զպիտանս տարերաց այտի 

առ կենցաղական պէտս ընտրեալ աստուածացուցին - 35. Եւ դարձեալ` թէ վկայ ունիմ 

քեզ զփառս այնորիկ - 38. Դարձեալ` կռապաշտիցն զմեռելոց ոմանց զնմանութիւն 

յանշունչ նիւթս կերպագործեալ տպաւորելով - 40. Դարձալ` նոցա ձեռագործքն յախտէ 

իմեքէ սկիզբն ընկալեալ` դրօշեցան - 40. Եւ դարձեալ` զԲանն ի Հօրէ ասելով, զՀօրն 

տացես նմա զբնութիւն - 53. Դարձեալ փախչելով ի սնոտի երկիւղէ, ի մեծագոյնն 

անկանիս չար: - 54. Դարձեալ` թէ  յարգանդէ կուսին սկիզբն էառ լինել մի բնութիւն ընդ 

Հօր - 55. Դարձեալ` զմի բնութիւնդ ապաքէն ընդդէմ երկուս բնութիւնս ասողացն ասես 

գոլ - 55. և դարձեալ` ոչ մոռանալով զյերկուցն, խոստովանել և զմին: - 56. և ոչ դարձեալ 

ըստ հասարակականացն ինչ ասացեալ բան` զմիութիւնն յերկուս բաժանէ միութիւնս-

58. ոչ ծանիցի առաւելութիւնն որում եհասն փառաց, և դարձեալ թէ ի նորին վերայ 

էութեանն ոչ հասցէ փառացն մեծութիւն - 60. և դարձեալ, եթէ ոչ աստուածութեամբն 

միաւորես - 62. Դարձեալ զի և որ ի մեզ բնաւորականք են` հոգեկանք և մարմնականք, 
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ոչ են ապականիչք և կամ ապականութիւն բնութեանս մերում: - 67. Եւ  դարձեալ  թէ` 

«Ի պտղոյ ծառոյն` որ ի մէջ դրախտին, մի ուտիցես, զի մի մեռանիցիս»: - 68. Տրտում է 

ասէ շունչ իմ մինչև ի մահ». և դարձեալ թէ` «Սկսաւ տրտմել և հոգալ» - 72.Եւ դարձեալ 

ասէ: - 72. Դարձեալ թիւրահաւատք առ ի թիւրել յանդգնեալք զհաւատս ուղիղս: - 73. 

Զսոյն և Հայր ինձ պատասխանեաց յերկնից.«Փառաւորեցի, և դարձեալ 

փառաւորեցից»: - 79. 

ԴԱՐՁՈՒՄՆ - զանդրէն զդարձումն նշանակէ ի ձեռն երկնաւոր հովուապետին:-104 

ԴԱՐՁՈՒՑԱՆԵԼ – վերստին առ իս դարձուսցէ զփառսն: - 79. 

ԴԱՒԱՃԱՆՈՒԹԻՒՆ – համարձակեալ պատմեաց զնեղչացն դաւաճանութիունն-82. 

ԴԱՒԱՆԵԼ – ընդէ՞ր զանգիտես զմարդկայինն ի Քրիստոս դաւանել բնութիւն - 56. և առ 

փրկչական մարմինն վերաթևեալ համբարձցիս. դաւանելով զնա տեսակին անուամբ` 

մարդ Յիսուս Քրիստոս ասելով: - 57. Որ օրն մեծ և երևելի ի մարգարէիցն դաւանեալ – 

92. 

ԴԱՒԱՆՈՒԹԻՒՆ - և առ կատարելութիւն ի վեր ընթանայր աճմամբ հասակի, ըստ 

մեծին Աթանասի ուղղափառ դաւանութեանն - 54. Այս են երջանիկ հարանցն 

աստուածաբանական դաւանութիւնքն – 63. 

ԴԱՒԻԹ – սաղմոսս այս աղօթք Դաւթի են - 29. և զորոց Դաւիթն ասէ , թէ-42. և յոքունք 

յաւուրս Դաւթի ոսկէզօծ  յօրինեալ արկեղք, բայց կաքաւելն և նուագել միայն 

տապանակին աստուծոյ առաջի ի Դաւթէ լեալ: - 45. յայնժամ գթացին զԴաւիթ: - 46. 

«Գտանիցէք, ասէ, մանուկ պատեալ ի խանձարուրս, և եդեալ ի մսուր». և «Եղելոյ ի 

զաւակէ Դաւթի ըստ մարմնոյն» - 49. ընդէ՞ր եօթն գոբաղայիւք կանոնեալ է սաղմոսն 

Դաւթի - 84. իմաստունն Սողոմովն, ի Զգօնութեան խրատուն յորդորէ` տալով մասունս 

եօթանց, այլ և ութից: Կամ ի սաղմոսն Դաւթի` որով վասն ութերորդացն գրեալ է – 84. 

ԴԵԳԵՐԵԼ – Մերձ յասացեալսն վարկանիմ և զղևտացւոցն օրէնսն և զքահանայիցն 

զկատարելութիւնն ութօրեայ դեգերեալ առ դուրս խորանին վկայութեան - 84. 
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ԴԵՂ - այլ և ախտաժետացն ի վերայ բերէ զբժշկութեանն դեղս: - 41. Զոր օրինակ 

բժիշկն արբուցանել զդեղն հիւանդին հանդերձեալ` արասցէ իւրով ճաշակմամբ 

հաւատալի – 78. 

ԴԵՌ – մինչ չև ևս զաւետարանն կարդացեալ, դեռ ևս ի թաղման վարկանելով զտէրն – 

103. 

ԴԵՌԱՀԱՒԱԿ - Ապա ուրեմն զայն` նորագիւտ և դեռահաւակ ժամանակն ստիպէր 

առնել այնպէս – 6. 

ԴԵՌ ԵՒՍ – տես` ԴԵՌ – 103. 

ԴԵՐԱՆՈՒՆՈՒԹԻՒՆ – ոչինչ են պէտք դերանունութեամբ զայնոսիկ… նշանակել-37 

ԴԵՐԱՔՐԻՍՏՈՍ - Եւ մինչ չև էր նոցա զօրավիգն գտեալ զկարապետս 

դերաքրիստոսին – 39. 

ԴԵՒ – մեք կապեցաք զհռչակելին զայն նշան… զբուժիչն հոգեկանաց մերոց և 

մարմնականաց ախտից, զպակուցանօղ և զզարհուրեցուցիչ դիւաց: - 35. դևն չարասէր 

և ճշմարտատեաց ի ներքս մտեալ դարանէր - 37. Յորմէ գտանէին եղեալ դիցն 

երկրպագուք ոչ միայն տարրապաշտք, այլ և դիւապաշտք. առնլով ի նոցանէ դիւացն 

պաշտօն - 37. Զկայծակնահանու դիւին զգեհենին հրոյ ցայտմունս բարեբանիչք 

լինելով ընդ Յանեսի և Յամրեսի յՈղոմպիոս լերին գետնաթաւալ և փրփրերախ դիւին 

խոնարհեալ երկիր պագանեն: - 38. ի ծածուկ զօդային և զվերնոտ դևսն կոչեն ըստ 

Մանեայ և Սիմովնի կախարդի մոլորութեանցն: - 38. իւրաքանչիւրոցն ախտից դևն ի 

ներքս ընթացեալ, բնակարան իւր զկռոցն առնէր զմեհեանս - 40. «Ամենայն կուռք 

հեթանոսաց, դևք են» կամ բարկութեան դևն կամ ագահութեան - 40. ի նոցանէ 

ամենաչար դևքն ըստ իւրաքանչիւրոց ախտիցն վերակացութեան զպաշտելութիւնս 

պահանջին: Որպէս վասն պոռնկութեան դիւին գրեալ է… Յաղագս սպանութեան դիւին 

ասէ. «Զոհեցին զուստերս և զդստերս իւրեանց դիւաց, և հեղին զարիւն անբիծ»: 

Արբեցութեան դիւին աղագաւ ասէ.«Յարեաւ կաթեաց ի նոսա այս մոլորութեան գինի» 

- 41. իսկ ի նոցանէ ատեցեալք` դիւացն հրամանաւ, և որ ինչ միանգամ մեզ 

հրաժարելիք` մեծարելիք նոցա: Քանզի սկզբնաչար դևքն և մարդատեացք - 44. 
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Տարրատռփութեան դևն ստիպէ զիւրն հնազանդեալս…երկիր պագանել - 41. Եւ 

նշանակ հաւատարմութեանն այս է մերումս բանի… դիւաց  սարսել և փախստեայ 

լինել: - 44. պատուիրէ արթուն լինել, և զգուշանալ ի ձանձրութեանց դիւին ի մէջօրէի, 

որ դժնդակագոյն է քան զամենայն դևս – 98. 

ԴԷՄ - զոր իբրև մաքուր հայելեաւ առ իս զփրկչականն ձգելով դիմի զնմանութիւն-2. 

հասարակաբար երկոքումբք տեսանեմք վարեցեալ զաստուած` երկայնմտութեամբն և 

վրէժխնդրութեամբ, ոչ ամենայն տեղի կամ ժամանակ կամ դէմ երկոցուն կամ միոյ ի 

նոցանէ. այլ - 44. ոչինչ է արգել միութեան` զամենայնսն խոստովանել ի Քրիստոս, մի 

դէմ, և մի անձն - 51. և  զնոյն միաւորեալ ընդ իւրումն դիմի և բնութեան, մի դէմ, և մի 

բնութիւն ասի և հանդերձ մարմնովն: - 51. Ապա ուրեմն մի բնութիւն և մի դէմ 

Քրիստոսի… ոչ է ըստ նոյնութեան բնութեան կամ ըստ միանձնականութեան - 51. 

այսպէս ասի մի կատարեալ` զմի ունելով կենդանութիւն և զդէմս: - 51. և զնոյն 

միաւորեալ ընդ իւրումն դիմի և բնութեան - 51. առ որ և յենուցուս առ մինն ի նոցանէ` 

կաղ գտանիս առ խոստովանութիւն ճշմարտութեանն.այլ կատարեալ` ըստ 

երկաքանչիւրոցն դիտելով զերկուսն, ըստ միաւորութեան` մի կատարեալ, մի դէմ, և 

մի Որդի աստուծոյ խոստովանելով - 55. և այսպէս ասի մի դէմ - 55. ոչ շնորհեցեր նմա 

զկատարելութիւն ունել դիմի - 64. ընդէ՞ր հրաժարես զնա դէմ ասել - 64. որով իւիք 

նշանակեսցի դէմն, նոյն և առանձնաւորութիւն նմին եղիցի: Արդ զիա՞րդ դու 

մոլորեցար` կամ ոչ իսկ ասել դէմ և առանձնաւորութիւն երեքանձնական զօրութեանն, 

և կամ թէ ասել` չարաչար ասել ընդ Լիբէացւոյն ելանել սուր. փոխանակ երից դիմաց և 

առանձնաւորութեան` մի ասել դէմ և առանձնաւորութիւն: - 64.   Քանզի զումեմնէ ասի, 

թէ անձն և եթէ դէմ. և այս հասարակաբար զհետ երթիցէ մարմնական և անմարմին 

տեսակացն.քանզի իւրաքանչիւր առանձնաւորեալքն ի տեսակին՝ դէմ անուանի. 

որպէս ի մարդկանէ Պաւղոս յատկացեալ դէմ առկոչի. իսկ յանմարմնոցն` Գաբրիէլ 

առանձնացեալ դէմ անուանի. սապէս յանեղագոյն էութենէն, Հայր կամ Որդի կամ 

Հոգի առանձնակի յիշեալ` դէմ առասի: Եւ արտորոշեալ ճանաչի ի նոսա դէմն այսուիկ: 

- 64. 

ԴԷՄՔ – իբրու թէ զնոյն ինքն զյարուցեալն անդէն և անդ ընդ աւետարանական բանին 

ի դէմս մեր բերելով, հրամայեմք միմեանց - 30. ոչ կարէաք … յայտնապէս ի դէմս մեր 
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բերել զարարչին մեծութիւն - 41. եթէ այդպէս ասեմք` ասեն, երկուս լինիմք ասացեալ 

դէմս, և երկուս բնութեան: - 54. համարձակապէս զերկաքանչիւրցն յիշէին 

զհասարակականսն.ոչ առ ի բաժանել զմին Որդի յերկուս որդիս, կամ յերկուս դէմս, 

այլ - 58. Արդ այսպէս բազմերջանիկ հարանցն անորոշաբար յիշել ի վերայ միոյ 

Քրիստոսի, ոչ առ ի բաժանել զմին Քրիստոս յերկուս դէմս - 59. Ոչ ըստ դիմաց և 

առանձնաւորութեան զմին ասէր գոլ, այլ ըստ բնութեան: - 62. որք ասեն 

զԵրրորդութիւնն դիմօք և առանձնաւորութեամբ բաժանեալս և աստուածութեամբ 

միաւորեալ: - 62. ոչ բաժանելով ըստ դիմաց` լինիս սաբելացի, և ոչ միաւորելով ըստ 

բնութեան` արիոսեան: Եւ եթէ ոչ բաժանի ըստ դիմաց, զիա՞րդ առանձնաւորութիւնքն 

կարեն անշարժ մնալ - 62. դիմօք և առանձնաւորութեամբ բաժանեն - 63. Պարտ է… 

զերիս դէմսն խոստովանել - 63.Եւ եթէ ոչ անգոյք են անուանքն, կամ միոյ դիմաց. մինչ 

զի լինել ճոխութիւնն մեր անուամբք, այլ ոչ իրօք: - 63. առ նոյն ինքն վեհագոյն 

բնութիւնն անամօթեցար զհայհոյութեանդ քո ձգել բան, ոչ խոստովանելով  ի միում 

անեղ բնութեան զերիս դէմսն և զերիս առանձնաւորութիւնսն - 63. փոխանակ երից 

դիմաց և առանձնաւորութեան` մի ասել դէմ և առանձնաւորութիւն: - 64. այլ գոլ զանձն, 

և այլ զդէմս – 64. 

ԴԷՊ - դէպ եղև ասել աւետարանչին Յովհաննու յիւրումն կաթողիկէի - 34. տեսանեմք 

յերրորդ ժամու զշնորհս Հոգւոյն սրբոյ հեղեալ յառաքեալսն, զհեռացեալն յԱդամայ ի 

բնութենէս` յաղագս ոչ ի դէպ ժամու ճաշակմանն: - 97. Առ որս ի դէպ է ասել. եթէ - 5. 

զորս ի դէպ է անսին խոստովանել զնոսա ծնունդս-9. Զնոյն և մեզ ի դէպ է ասել – 45. 

ԴԷՊ ԼԻՆԻ - դէպ եղև ասել աւետարանչին Յովհաննու յիւրումն կաթողիկէի – 34. 

ԴԷՏ - բարձրանայր ի դիտին – 96. 

ԴԺՆԴԱԿԱԳՈՅՆ - Եւ այս է քան զամենայն դժնդակագոյն մեզ ի նոցանէ վտանգ-46.ոչ 

դժնդակագոյն է քան զամենայն դևս – 98. 

ԴԺՆԷՈՒԹԻՒՆ – որք յուժգնութենէ կենդանեաց կամ ի դժնէութենէն երկուցեալք և 

ահաբեկեալք` ի պաշտօն նոցին դարձան - 35. 
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ԴԺՈԽԱԲԱՆԵԼ – որ ոչ համագոյական կուսին դժոխաբանէր զմարմինն Քրիստոսի – 

59. 

ԴԺՈԽԱԴԱՏԵԼԻ - Եւ դժոխադատելի յոյժ է պահանջիլ համարս այնմիկ – 12. 

ԴԺՈԽԱԿԱՄՈՒԹԻՒՆ - զակամայ սանձիցն բռնադատութիւն դժոխակամութեանն 

իւրոյ եդեալ` գործիցէ քաջ հլութեան ասպարէզ: - 3. 

ԴԺՈԽԱԿԱՆ – Մեռաւ ըստ մեզ` թաղման տալով զիւրն մարմին, և ստուգապէս 

մարդկային շնչովն առ դժոխականսն  ժամանեալ – 74. 

ԴԺՈԽԱՇԱՐԺԵԼԻ - զնիւթս զայս տեսանեմ եղեալ.որպէս թէ զանյողդողդ և 

զանշարժահիմն փրկութեան մերոյ իրողութիւն կարծրագոյն և դժոխաշարժելի 

գործարանաւ տնօրինել: - 7. 

ԴԺՈԽՔ – վասն որոյ զմեղացն դատապարտութիւն յերկրի  արար… և զմահուն 

լուծումն ի դժոխս: - 74. դարձաւ խաչին և գերեզմանին և դժոխոցն - 74. զկեանս իմ ի 

փառաց դրախտէն ի դժոխս մերձեցոյց - 83. ի գերեզման ասի իջեալ տէրն արարածոց… 

ազատեալ ի դժոխոց - 89. զԱդամ եհան ի դժոխոց – 95. 

ԴԺՈՒԱՐԱԳԻՏԵԼԻ - Այլ սակայն և դժուարագիտելի է յոքնազան և բազմախուռն ի 

նոսա անտառացեալ չարութիւնն: - 38. 

ԴԺՈՒԱՐԱԴԻՏԵԼԻ – Փառաւորագունիս այսորիկ միաշաբաթուս աւուր` մեծ է և 

դժուարադիտելի յոյժ խորհուրդ: - 13. 

ԴԺՈՒԱՐԱՇԱՐԺ - Բայց սակայն դժուարաշարժ առ մեղսն յայնժամ, և 

դիւրաշարժագոյն առ բարին. որպէս և այժմիկ յապականացուս անկեալ կեանս` 

հակառակաւն այսոցիկ վտանգիմք, դիւրաշարժ առ մեղսն, և դժուարաշարժ առ 

առաքինութիւնն փոփոխելով: - 70. 

ԴԻԱԿՆ – Որք և զնոցին դիակունս առ երդովքն ուրեմն ի տանիս զեղչեալս 

բարձրահայեաց և երկնապիշ լինելով, երդնուն այլ ընդ այլոյ ասացեալք – 38. 
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ԴԻՄԵԼ – մեք ընդէ՞ր դիմեալ անկանիմք առ նոյն:-13. Ազդարարութիւն ժամահարին 

զգաբրիելեան փողոյն ունի զօրինակ. և դիմելն ի տեղի աղօթիցն` զհաւաքումն ահեղ 

ատենին – 109. 

ԴԻՈՍ - այլաձևելով զնորա զանուն, քուշացիք Նեբրովթ կոչելով… եղղենացիք Դիոս – 

37. 

ԴԻՊԵԼ – իբրև զայլմէ պատմելով, «Մանուկ էի մտավարժ, և ոգւոյ բարւոյ դիպեցայ»:-2. 

Տարրատռփութեան դևն ստիպէ զիւրսն հնազանդեալս, որոց և դիպեսցին 

բարեքաձևաց տարերց և գեղեցկակերպից` երկիր պագանել-41 

ԴԻՊՈՒԱԾ - Զնոյնս և ես հանդերձ հառաչմամբ բարբառիմ ի դիպուածոց աստի 

վտանգեալ – 1. 

ԴԻՏԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ – յառաջասացեալ օրհնութիւնքն զներկայումս և զարդիս ունի 

զդիտաւորութիւն - 87. Լուսաշաւիղ ճանապարհ առ աստուած հնազանդութիւն 

ընդհանուր հաւատացելոց Քրիստոսի կազմեցին սուրբ հարքն զկանոնական բանից 

դիտաւորութիւն - 115. 

ԴԻՏԵԼ – կաղ գտանիս առ խոստովանութիւն ճշմարտութեանն.այլ կատարեալ` ըստ 

երկաքանչիւրոցն դիտելով զերկուսն - 55. Բազէն տարածեալ զթևսն անշարժ դիտէր 

ընդ հարաւ - 97. Իսկ ալելուն նշանակեաց պատրաստ գտանել առ ի վերուստ 

ազդեցեալն ձայնին ահարկու և հիացուցանող անշարժ դիտել ընդ արևելս - 106. 

ԴԻՐ - զանազանութիւն հասակացն և ժամանակացն այլաձևապէս ի վերայ բերել 

հրամայէ զկարգ և զդիր աւուրցն և կանոնաց – 10. 

ԴԻՒԱԲՆԱԿ - դիւաբնակք և դիւաշունչք կռոցն լինէին սպասաւորք - 37. 

ԴԻՒԱՇՈՒՆՉ  –  տես` ԴԻՒԱԲՆԱԿ - 37. 

ԴԻՒԱՊԱՇՏ – Յորմէ գտանէին եղեալ դիցն երկրպագուք ոչ միայն տարրապաշտք, այլ 

և դիւապաշտք - 37. 
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ԴԻՒԱՊԱՇՏՈՒԹԻՒՆ – որք չարեաց ի չարիս վերացեալ ելին. ի 

պատկերամարտութենէ ի խաչամարտութիւն և ի քրիստոսատեցութիւն, և անտուստ 

յանաստուածութիւն և ի դիւապաշտութիւն: - 34. 

ԴԻՒՐԱԴԱՐՁ  –  ըստ նմանութեան թռչնոց ճախրեն դիւրադարձ լինելով – 46. 

ԴԻՒՐԱՇԱՐԺ – յապականացուս անկեալ կեանս` հակառակաւն այսոցիկ վտանգիմք, 

դիւրաշարժ առ մեղսն, և դժուարաշարժ առ առաքինութիւնն փոփոխելով: - 70. 

ԴԻՒՐԱՇԱՐԺԱԳՈՅՆ – ինքնակամութիւն ստեղծուածոյն և պատրանք բանսարկուին 

զմահն և զապականութիւն ի մերումս յարդարեաց բնութեան: Բայց սակայն 

դժուարաշարժ առ մեղսն յայնժամ, և դիւրաշարժագոյն առ բարին – 70. 

ԴԻՒՐԻՆ – ոչ գիտես գտանել զշաւիղս աստուծոյ զդիւրինս – 55. 

ԴԻՒՑԱԶՈՒՆ - այլ և դիւցազունք անուանեալ, գեր ի վերոյ մարդկայնոյս 

համբառնային բնութեան: - 37. 

ԴԻՔ – Յորմէ գտանէին եղեալ դիցն երկրպագուք ոչ միայն տարրապաշտք, այլ և 

դիւապաշտք – 37. 

ԴՂՐԴԵԼ – որ յայնժամ օձաջամբ պտղովն դղրդեաց – 96. 

ԴՆԱՆԻԼ – իսկ ի տրտմականսն` ծանրաբեռնութեանն ի ներքոյ դնանիլ տկար 

բնութեանս – 15. 

ԴՆԵԼ – զակամայ սանձիցն բռնադատութիւն դժոխակամութեանն իւրոյ եդեալ` 

գործիցէ քաջ հլութեան ասպարէզ: - 3. «Ահաւադիկ ես դնեմ ի հիմունս Սիոնի վէմ 

բազմապատիկ - 7. ընթերցուածս յաստուածային գրոց հանգոյն միմեանց զուգեալ և 

եդեալ է: - 9. օրէնսդրածն զպապանծելն օրէնս դնելով, բանսարկուին լինել 

կամակատար - 11. Այսորիկ աղագաւ ընտրեցին ոմանք զայս ինչ և զայս դնել 

երեկորեացդ այդոցիկ - 16. յարարչութեան աստիճանի զգերազանցեալն հանեալ դնէր 

- 36. ի քա՞րն կամ յոսկի՞ն դնիցեմ զյոյս իմ: - 42. որ կարօղն է … դնել զդադարս նոցա ի 

բնակութիւն գազանաց երկրի և թռչնոց երկնից: - 46. Այլ և զկորովագոյնն ի նոցանէ 

ընտրեալ զբանին ճահաւորութիւն, դնելով յիմաստութեանցն մերոց պարսատիկս, 
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ուղղաձիգ արարեալ ջաղխեսցուք զվեհագոյն և զգերակացեալն ի նոսա 

չարապաշտութեանն անդամ: - 46. «Գտանիցէք, ասէ, մանուկ պատեալ ի 

խանձարուրս, և եդեալ ի մսուր» - 49. Արդ զնոյնս… հակառակ ընդդէմ քեզ եդից: - 53. 

Հի՞մ ջանաս փոփոխել զմակագրութիւն անուանն, և դնել զայլոյ ուրուք անուն - 61. և 

յանհաւասարս զզուգահաւասարն դնես գոյացութիւն: - 62. ու՞մ գոյժ տացուք 

զանջատելոյդ ի կաթանէ, զհատուցելոյդ ի ստենէ. որ եդիր յերկինս զբերան քո - 65. 

ելանէին առ յիմարութի՞ւնն, զդառնն քաղցր վարկանելով, և դնելով զխաւարն իբրև 

զլոյս - 67. դնելով ստութիւն ի յոյսն ձեր` ընդ ստութեամբն և մտեալ ծածկիք ըստ 

Եսայայ բանին: - 67. ի նմա դնելով զմարդն` հրամայեալ անդուստ վայելել նմա: - 68. զի 

զոր ոչ իւր ինքեան եդեալ ի բնութեանս, և ոչ հպեալ ի նոսա: - 77. Իսկ աստ ապա եդից 

ի բանիս մերոյ տեսութիւն - 90. և պատճառ այնոցիկ զպատրանս բանսարկուին դնէ - 

95. եդին ինձ գայթակղութիւն»: - 95. 

այլում ումեք ակն դնելով կենցաղական տարփանց, աստուածայինն շնորհ անդրէն 

ձգեալ բերէր զիս կապանօք սիրոյ իւրոյ - 2. ո՞վ զիս անցելոցն առաջի դնէր 

ամանակաց-1. զծնունդն առաջի դիցէ յղանալոյն և երկնելոյն-9. զնոյն սա տարրաբար 

տեսանելեաց առաջի դնէ: - 20. ո՞չ ապաքէն ըստ բնութեանն պատշաճեալ 

կերակրողականին առաջի դնէր զպէտս - 67. եդ ծունր և կայր յաղօթս»: - 17. շուրջ 

զշաւղօք իմովք եդին ինձ գայթակղութիւն»: - 21. ոչ ասի յաղօթելն` թէ եդ ծունր - 17. 

յաղօթելն ոչ ասաց թէ եդ ծունր - 102. սակաւիկ մի յառաջ մատուցեալ յաշակերտացն ի 

ձիթենեաց լերինն, եդ ծունր - 103. «Ո՞վ առնէր զիս ըստ աւուրցն առաջնոց» 

միանգամայն ի բաց եդեալ զքաջողջութիւն, զընչաւէտութիւն և զբազմորդութիւն: - 1. 

դարձցուք և զկարելւոյն բուռն հարցուք` ի բաց դնելով զանհնարիցն մտածութիւն: - 3. Ի 

սմա և հասարակաց մեր բնութիւն ի բաց դիցէ-13.Եւ ընդ գիշերոյ շարալծեալս այս 

մերկանայ ի մէնջ զգալի լոյսս արեգական և լուսնի, ի բաց դնելով զղամպարունակ 

պայծառութիւնն - 13. զոր ի սկզբանն ի բաց հրամայեցաք դնել զսպանութեանն գործիս 

- 48. և զշնացելոց կանոն և սահման ի վերայ դիցեն: - 27. Իսկ ոմն յարարչէն պատուհաս 

ընդ յանցանացն ի վերայ եդաւ` մահն: - 75. Քանզի մինն` հիմն ի ներքոյ անկեալ դնի 

պատուականագունիս այսմիկ աւուր - 15. <<Աստուած  լուր աղօթից իմոց, ունկն դիր 

բանից բերանոյ իմոյ» - 30. 
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ԴՆԵԼ ԳԱՅԹԱԿՂՈՒԹԻՒՆ  –  շուրջ շաւղօք իմովք եդին ինձ գայթակղութիւն» - 21. 

ԴՆԵԼ ԾՈՒՆՐ – ոչ ասի յաղօթելն` թէ եդ ծունր - 17.«Անկաւ ի վերայ երեսաց իւրոց, եդ 

ծունր և կայր յաղօթս»:-17. յաղօթելն ոչ ասաց թէ եդ ծունր - 102. սակաւիկ մի յառաջ 

մատուցեալ յաշակերտացն ի ձիթենեաց լերինն, եդ ծունր - 103. 

ԴՈՂԱԼ – որ դողայս ի բռնութենէ մահու - 72. 

ԴՈՅՆՊԷՍ - Դոյնպէս և զասացեալ զառաջնածին կնոջ զմանուկն… 

յաղանդապետական կարգեալ պատուի մեծարեն: - 38. 

ԴՈՒ - «Զի՞ կայ քո և ճանապարհին եգիպտացւոց, ըմպել զջուրն Գեհոնի»: - 2. Առ որս ի 

դէպ է ասել. եթէ  ամենայնք ի Քրիստոսէ եղեալքն, ո՛վ դուք, յօրինակ մեզ բերելի է - 5.  

<<Եթէ թղփատիք, ասէ, Քրիստոս ինչ ձեզ ոչ օգնէ»: - 6. Որպէս և տէրն ասէր. «Մինչև 

արբից զդա, ասէ, ընդ ձեզ նոր յարքայութեան հօր իմոյ»: - 7. ոչ գիտէք յորում ժամու 

տէրն ձեր գայցէ - 16. «Եղիցին, ասէ, գօտիք ձեր պնդեալ ընդ մէջ… և դուք նմանեալք 

մարդկան - 17. «Խոնարհեցո՛ տէր զունկն քո և լո՛ւր ինձ-21.«Ուղղեսցին, ասէ, աղօթք իմ 

որպէս խունկ առաջի քո - 21. ոչ փութացուցանես հատուցանել զխոստացեալ քո 

զարքայութիւնն - 22. «Ամենայն ձեր ըստ կարգի և պարկեշտութեամբ եղիցի»:-27. Զքէն 

գոհանամք - 29. Երեքշաբթւոյն, Ի քէն է տէր աղբեւր կենաց: - 28. Հինգշաբթւոյն, Ես առ 

քեզ տէր աղաղակեցի: - 29. Ուրբաթուն, Մտցեն աղօթք առաջի քո իմ տէր: Շաբաթուն, 

Առաքեա տէր զլոյս քո: - 29. «Ի գիշերի համբարձէք զձեռս ձեր ի սրբութիւն - 30. 

«Գիշերեաց կանխէ հոգի իմ առաւօտել առ քեզ աստուած. այս ինքն թէ ի միջոյ 

ամբարշտաց համարձակիմ բարեպաշտել առ  քեզ  աստուած: - 30. Մի՛թողուր տէր 

զժողովուրդս քո, և մի՛ մատներ ի սպառ վասն անուան քո - 31. Արա՛ առ մեզ 

զողորմութիւն քո ի հազարս և ի բեւրս: - 31. Քեզ յանձն առնեմք զանձինս մեր, 

աստուած ամենակալ - 31.մի՛ ցրեր զուխտ քո - 31. արժանաւորս արա զմեզ ծառայս քո 

անճառ լուսոյդ երկնից արքայութեանդ Յիսուսիւ Քրիստոսիւ տերամբ մերով - 31. ընդ 

որում քեզ Հօր և սուրբ Հոգւոյդ վայել է փառք իշխանութիւն և պատիւ այժմ և միշտ և 

յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: - 31. Անկեալ եմք առաջի քո.Հանգիստ, Քում ամենազօր 

տէրութեանդ: - 31. Վկայ ունիմ քեզ զփառս այնորիկ, յոյր ձեռս միածինն որդի զոգի իւր 

աւանդեաց: - 38. հայր իմ ես դու - 41. Նոյնպէս յերկրի առ փայտն աղաղակել 
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վարդապետէր՝հայր իմ ես դու, և քարին՝քո իսկ ծնեալ է զմեզ - 41. և թէ 

<<Խաղաղութիւն արար՝ք, և աստուած խաղաղութեան եղիցի ընդ ձեզ»: - 41. բայց դուք 

տեսանէք, զի առ ձեզ բնակէ»: - 43. դուք ելէք ի միջոյ նոցա և մեկնեցարուք - 45. Ըստ 

բնութեա՞ն զմարմնանալս տայք բանին, հարցանեմ զձեզ - 49. «Որ ի քէն ծնանելոցդ է, 

ասէ, և ոչ թէ որ ի քեզ - 49. յերկիւղէ տարակուսանաց է թերաբանելդ ձեր - 50 .Ըստ նմին 

և դուք երկուցեալք յերկուցն ասել բնութեանց՝ ի Պանդորոսին փախուցեալ անկանիք 

յիմարութիւն - 50. Բայց սակայն և զայս լսեմք ի ձէնջ ասացեալ - 52. հակառակ ընդդէմ 

քեզ եդից: - 53. շատ ջանացար… ծածկել և թագուցանել զհաւաքեալ ի քեզ 

զդառնութեան մաղձ - 53. Այսոքիկ ամենեքին` նմանութի՞ւն և երևո՞յթք թուիցին քեզ 

եղեալքն ի Քրիստոսէ - 54. դու ասես, ի Հօրէ անձնն Որդւոյ անձնաւորեցաւ ի կուսին - 

54. Առ որ դու հակառակաբար ընդդէմ յարուցեալ` գրեցեր-  55. Իսկ դու ասես. որ ի Հօրէ 

բնութիւնն` բնաւորեցաւ յարգանդի կուսին - 55. դու զո՞վ ոք ի նոցանէ ասես - 55. 

աղամողիս ի բանս քո - 56. ոչ բնութիւնն աստուածային բնաւորեցաւ յարգանդի 

կուսին, որպէս դու դանդաչես - 56. Բայց դու թէ ասիցես՝ մարդ եղեալ ճշմարտապէս - 

56. հաւանեցուսցին զքեզ համագոյ և համաբուն ասել զտէրունական մարմինն 

մարդկային բնութեանս - 57. Արդ կամ ե՛կ խոստովանեա՛ յառաջասացելոցն զքեզ մի ոք 

գոլ ի չարապաշտից - 60. Դու ոչ խոստովանելովդ վատթարես: - 60. ընդ քեզ 

հարազատապէս մաքառեսցուք - 60. և ամենայնքս մեր ըստ քեզ, ստուեր և երևութիւնք 

առ ի յոյսն ակնկալութիւնք: Աստուստ ապա և Մանի և Մարկիոն կենդանասցին` զկնի 

այնքան ամաց` տեսանելով զքեզ իւրեանց եղեալ զարմ: - 61. Տո՛ւր զքեզ 

ներխորհրդումն բանի, և մի՛ զխորհուրդ բանին առ քեզ բռնադատեալ թիւրեսցես:-61. 

Առ  որ դու կուրացեալ մտօք հայելով` ոչ գիտացեր զանազանել - 62. դու և ոչ զմի 

յերկոցունց յայդցանէ ոչ ընդունիս - 62. և զայս ի քեզ հայելով ասացեր.զի թէ դու ի 

գիտութենէ էիր եղեալ, զայլս ոչ անուանէիր գիտունս: - 63. Բայց իցեն ո՞վ արդեւք 

ճարտարքն այն Յունաց, հարցանեմ ցքեզ - 63. դու կամիցիս ստել - 63. որովք բանիւք 

դու հերձուածօղս առասես զնոսա, և ոչ զանգիտես և զարհուրիս` զթունալից որպէս 

զօձի զլեզուդ քո շարժել ընդդէմ նոցա - 63. Եւ զի՞նչ զարմանք են յաստուածազանիցն ոչ 

պատկառել քեզ արանց.որ զի և առ նոյն ինքն վեհագոյն բնութիւնն անամօթեցար 

զհայհոյութեանդ քո ձգել բան - 63. բարձեալ լինի և  իւրաքանչիւր ուրուք նոցա 

գոյութիւնն. ընդ որով ապա և ոչ Աստուած, և մնալ քեզ անաստուած - 63. Արդ զիա՞րդ 
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դու մոլորեցար - 64. Եւ համայն հիացեալ եմ մեծապէս` զնորանշանդ ի քեզ տեսանելով 

ձևացութիւն - 64. իսկ դու յոյժ ագահելով` և ոչ զմի ոք անտուստ ի կողմանէ թողլով 

տենչացար - 64. մինչ թէ զնոյն զմարգարէին առ քեզ բարբառել իրաւացի է. «Ամբարձ 

զաչս քո յուղղութիւն և տես, ո՞ւր ոչ թաթաւեցար ի ճանապարհս քո» - 64. Գոյ հնար 

թուել զխիճս հեղեղատի, և զաւազ ծովու… և ոչ զստեղծեալն առ ի քէն նորագիւտ բանս 

և իրս: - 65. Այսանակ և դու հրապուրողականդ քո բանիւք ծովացուցեր ամենայն օր և 

ժամ և ամիս` քեզ նորաձևութեան: - 65. Ո՞ւր տարցուք զառ ի քէն հասեալ ի մեզ աղէտս 

- 65. որ եդիր յերկինս զբերան քո, և զլեզու քո ածես զերկրաւ - 65. և ասելոյդ քո ի 

վաղենտինեայցն և ի մանիքեցւոցն հայի աղճատանս: - 65. որ է ըստ քում 

աստուածախօսութեանդ և տարացոյցն քո: - 65. Որպէս զի ըստ քեզ` յերկուց մին 

պատկանեսցի կամ - 65. Այս է քո պանծալի աստուածաբանութիւնդ - 65. դնելով 

ստութիւն ի յոյսն ձեր` ընդ ստութեամբն և մտեալ ծածկիք ըստ Եսայայ բանին: - 67. Եւ 

սուտ լինի ըստ ձեզ ի կնոջէ մարդ զնա լինել գրեալն - 67. առ ձե՞զ միայն եհաս 

աւետարանն: Դու՞ք ուրեմն հովիւն քաջ ի Քրիստոսէ զինքն ասացեալն. ամենեքեան` 

որ յառաջ քան զձեզն էին` գո՞ղք էին և աւազակք:  - 66. որպէս և քեզ թուեցաւ ասել: - 66. 

«Ծաղր ձեր, ասէ, ի սուգ դարձցի, և ուրախութիւն ձեր ի տրտմութիւն» - 69. ըստ օրինի 

մարմնոյն իւրոյ… զմերն կրէր կիրս.և ոչ ըստ աստուածութեանն, որպէս քեզ թուի ասել: 

- 70. Զոր դու և ոչ զմի զոք յայդցանէ կարես առնուլ յանձն - 71. Զի՞նչ ասես և զմեռանելն 

վասն մեր Քրիստոս.եթէ ըստ քեզ է, կամ մեռաւ և փոփոխեցաւ, և կամ թէ ոչ 

փոփոխեցաւ և մեռաւ ոչ: - 73. դու զանբնականսն ի ներքս մղես - 73. Փառաւորեա՛ 

զՈրդի քո առ ի քէն փառօքն, զոր ունէի յառաջ քան զլինել աշխարհի առ ի քէն»: - 78. 

Կոչես, ո՛վ տէր, Հայր քեզ զաստուած - 78. «Փառաւորեա՛ զՈրդի քո առ ի քէն 

փառօքդ».և զայդ ճշմարտես` թէ ունէի զփառսն.և առ ի քէն ունէի - 78. զի թէ փառքն ոչ 

են առ քեզ, ոչ է ապա և էութիւնն.և եթէ առ քեզ ոչ են, ապա յորմէ ունէիրն ի Հօրէ 

բարձեալ եղեն: - 78-79. Զի՞նչ ևս խնդրես ի նմանէ, յայտնեա՛ մեզ աղաչեմք զքեզ, տէր. 

զի ի քեզ են ծածկեալ ամենայն գանձք իմաստութեան և գիտութեան: - 79. 

աստուածութիւնն մարմնոյդ աղագաւ հեռացաւ ի քէն: - 79. Որպէս նախ քան 

զմեռանելդ քո` զօրութեամբ սքանչելեաց քոց ոմանք ապրեցան մարդիկ, առաւել ևս 

զկնի կամաւոր մահուն քո բազմասցին հաւատացեալք ի քեզ, այլ և հանդերձ 

գերազանցութեամբ - 79-80. «Դու ընդէ՞ր բնաւ պատմես զարդարութիւն իմ, կամ 
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առնուս զուխտ իմ ի բերան քո» - 81. զորս ճառ խաչին քո ժողովեսցէ - 80. բերան իմ 

երգեսցէ զօրհնութիւնս քո»: - 82. դու ատեցեր զխրատ իմ - 82.լուսատու լիցի քեզ 

Քրիստոս» - 82. «Հոգի քո բարի առաջնորդեսցէ մեզ յերկիր ուղիղ» - 83. ի քէն է տէր, 

աղբեւր կենաց, և լուսով քո գալստեամբդ տեսանեմք զլոյս».և եթէ «Ծագեա՛տէր, 

զողորմութիւն քո ի պաշտօնեայքս և յերկրպագուս ամենասուրբ Երրորդութեանդ»: - 

88. ես մեղայ քեզ: - 88. «Ես առ քեզ տէր աղաղակեցի, առաւօտիս աղօթքս իմ 

ժամանեսցեն առ քեզ» - 88. ի տուէ կարդացի, և գիշերիս առաջի քո» և եթէ «Մտցեն 

աղօթք իմ առաջի քո»-89.«Առաքեա՛տէր, զլոյս քո և ճշմարտութիւնդ քո» - 89. հանցեն 

զիս ի լեառն սուրբ և ի յարկս քո-89.զտկարութիւնս մեր ի քեզ բարձեր  90. 

«Խոնարհեցո՛, տէր, զունգն քո և լո՛ւր ինձ-95.ոչ համարեցան զքեզ աստուած առաջի 

իւրեանց» - 95. « իցին աղօթք իմ որպէս խունգ առաջի քո - 96. ոչ գիտէք, եթէ յորո՛ւմ 

ժամու տէրն ձեր գայ - 102. «Դուք նմանողք մարդկան - 102. ամէն ասեմ ձեզ - 102. 

փրկեա՛ զմեզ վասն անուանդ քո - 103. «Թագաւորեսցէ տէր յաւիտեան աստուած 

քոՍիովն, ազգէ մինչև յազգ» - 103. «Ի գիշերի համբարձէ՛ք զձեռս ձեր ի սրբութիւն - 104. 

«Ի գիշերաց կանխէ հոգի իմ առաւօտ առնել առ քեզ, աստուած»: - 104. Տէր պահեսցէ 

զմուտ քո ծննդեամբ յաշխարհ, և զել քո մահուամբ - 113. յայսմ գիշերի առ քեզ 

համբառնամք զմտաւորական աչս իբր ծառայ առ տէր, զի … և ընդունիցիս զոգիս մեր 

անխարդախ կանխել առ քեզ ի մէջ գիշերոյ և առաւօտի զկամաւորն մատուցանել քեզ 

պատարագ բանաւոր - 113-114. Յիշեա՛ զամենայն հաւատացեալս ի քեզ - 114. հայցեմ 

ընդունել ի ձէնջ զյիշողութեանն փոխարէնս - 116. նա տացէ ձեզ միշտ ծարաւաբար 

մերձենալով ճաշակել ի հոգեկանս այս  աղբիւրէ - 116. 

ԴՈՒԶՆԱՔԵԱՅ  -  դուզնաքեայ խաւարն վատթարանայ: - 7. 

ԴՈՒՆ - Եւ զի սահմանաւ դուն ինչ ի վերայ սորա ասացից, սա է նախագոյակ լուսոյն 

ծնօղ – 14. 

ԴՈՒՆ ԻՆՉ – տես ԴՈՒՆ/դույզն / 

ԴՈՒՌՆ - Այս յերեխայութեանն կարգի առ դուրս մկրտարանին պատշաճի լինել նմա-

9. հանապազափակ զդուրս խորանին աստուծոյ ընդդէմ եկելոց անդր ուխտաւորացն 

պահէին - 10. բանան ի նախահօրէն մերմէ աղխեալ դրունք դրախտին-13.Պարտ և 
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արժան է զերախայիցն ձեռնադրութիւնն և զօծումնն և խոստովանելն առ դրունս 

մկրտարանին կատարել - 27. որովք և երկնայինն փակեալ և բացեալ լինին դրունք - 43. 

Մերձ յասացեալսն վարկանիմ և զղևտացւոցն օրէնսն և զքահանայիցն 

զկատարելութիւնն ութօրեայ դեգերեալ առ դուրս խորանին վկայութեան - 84. պատմել 

զօրհնութիւնս տեառն ի դրունս դստերՍիովնի և ի նոր Երուսաղէմի»: - 91. նստէր առ 

դրան տաճարին: - 99. 

Այլ և ոչ ընդ դրունս երկնից կարողութիւն է ումեք անցանել աստստին կենօք ի 

մարդկանէ - 6. 

ԴՈՒՍՏՐ - «Զոհեցին զուստերս և զդստերս իւրեանց դիւաց - 41. պատմել 

զօրհնութիւնս տեառն ի դրունս դստերՍիովնի և ի նոր Երուսաղէմի»: - 91. 

ԴՈՒՍՏՐ ՍԻՈՎՆԻ – տես` ԴՈՒՍՏՐ – 91. 

ԴՊՐՈՒԹԻՒՆ - առողջս և անարատս ինքեան յօրինեաց մարմին, զբոլորեցուն 

զանուանս գրելով ի դպրութեանն կենաց: - 23. 

ԴՍՐՈՎԱԿԱՆ – ուր մարգարէն Եզեկիէղ զդսրովականսն զդսրովականսն և 

զսպառնալիսն կարգաւ առ սոսա` զոր առ հովիւսն Իսրայէղի յաստուծոյ 

պատգամաւորեալ բարբառի - 11. 

ԴՍՐՈՎԵԼ – Սոյնպէս և ուտելն որ յորկորստութենէն է դսրովի – 69. 

ԴՐԱԽՏ - բանան ի նախահօրէն մերմէ աղխեալ դրունք դրախտին - 13. զերկուսս 

զայսոսիկ լուաք լինել արդարոցն բնակութիւն. զերկինս և զդրախտն: - 14. «Այսօր ընդ 

իս ես ի  դրախտին» - 14.  գրեալ է, գործել զնա և պահել զփոփկականն զայն դրախտ՝ 

զոր տնկեացն: - 68. «Յամենայն ծառոց` որ են ի դրախտիդ, ուտելով կերիցես»:- 67. 

աւելորդ վարկանիմ զամենապտուղն զայն տնկագործողին տնկեալ զդրախտն-67. ,,Ի 

պտղոյ ծառոյն՝ որ ի մէջ դրախտին, մի՛ ուտիցես - 68. Ի սկզբանէ կենաց իմոց 

թշնամիք ի դրախտին հակառակամարտ զօրութիւնքն – 82. զկեանս իմ ի փառաց 

դրախտէն ի դժոխս մերձեցոյց – 83. որ ի դրախտին – 83. երկայնօրեայք լինիցին 

յերկիրն բարութեանց, որպէս ի դրախտին սակաւօրեայք: - 83. յաստուծոյ և ի 

դրախտէն արտաքս անգանէր: - 85. յետ յանցանացն յամեաց ի դրախտին – 94. 
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դատապարտեալ ելաւ ի դրախտէն – 95. անօրէնք յարեան ի վերայ իմ ի դրախտին - 95. 

խոտորեցաւ ի ճշմրտութենէն, և միանգամայն ի կենաց փայտէն, և ի դրախտէն – 97. 

Ընդ իս եղիջիր այսօր ի դրախտին»: - 100. 

ԴՐԺՈՂՈՒԹԻՒՆ - Բայց մի ի վերայ վազեսցեն պարզաբար ասացելոցս 

բանորսակացն դրժողութիւնք - 45. 

ԴՐՈՇՄ - այլ երախայութեանն օծումն զհրաւիրականն ունի դրոշմ - 8. 

ԴՐՈՒՆՍ ԵՐԿՆԻՑ - Այլ  և ոչ ընդ դրունս երկնից  կարողութիւն է ումեք անցանել 

աստստին կենօք ի մարդկանէ - 6. 

ԴՐՕՇԵԼ – Դարձեալ՝ նոցա ձեռագործքն յախտէ իմեքէ սկիզբն ընկալեալ` դրօշեցան – 

40. ոյք պարծին ի դրօշեալս իւրեանց,, - 40. 
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                                                                           Ե 

 

 

 

Ե – Ե. զի տեսանեմք առ այսոքիւք և զայն ևս - 12. ե. Ոչ է արժանի … հարսանիս առնել 

– 25. 

ԵԲՐԱՅԵՆԻՔ - Պարտ և արժան է ... ճոճանակս շարժել, զնմանոքւթիւն բերելով 

մանկանցն եբրայեցւոց ծափելոյն – 32. շաբաթ՝ հանգիստ ըստ եբրայեցւոց ձայնին է, և 

կատարումն յաւիտենից – 89. 

ԵԳԻՊՏԱՑԻՔ – ,, Զի՞ կայ քո և ճանապարհին եգիպտացւոց, ըմպել զջուրն Գեհոնի,,: - 

2. զոր առ եգիպտացիսն պատգամաւորեալ խօսի. ,, Յաւուր յայնմիկ եղիցի, ասէ, 

սեղան տեառն արձան կանգնեալ յերկիրն եգիպտացւոց – 7. առ բաբեղոնացիսն 

վիշապն պատուեցաւ, առ եգիպտացիսն կրոկոդիղոսքն- 35. յեգիպտացւոցն ընկղմին 

գաղանասնոյց գետ: - 37. 

ԵԶԵԿԻԷՂ - Առ որս ոչ են մեզ յերկարագոյնս տողել բանս. ուր մարգարէն Եզեկիէղ 

զդսրովականսն և զսպառնալիսն կարգաւ առ սոսա` զոր առ հովիւսն Իսրայէղի 

յաստուծոյ պատգամաւորեալ բարբառի - 11. 

ԵԶՆ - ապա զմեծ  և զանպարագրելի  զեզն, զանմահ իւր Որդին և զԲանն տայ ի 

զենումն և փրկութիւն աշխարհի - 86. 

ԵԶՆԱԿ - զերկոսին զնոսա ասեմ սուրբս` զՍահակ և զՄաշդոց, և ամենեսին 

զընտրեալսն զարբանեակս  նոցուն  և  գործակիցս,  զԵզնակ և զայլսն - 66. 

ԵԶՐ - զԱրևագալին նուագել սաղմոս … սկսեալ են ի ժամանակացն Եզրի  

կաթողիկոսի: - 30.  զոր կարգեալ է տեառն Եզրի Հայոց կաթողիկոսի: - 104. 

ԵԹԷ - Եւ եթէ երբէք ուրէք խորհէի արդեւք զհրամանացն խորտակել զլուծ – 2. եթէ 

պարտ է ըստ առաքելական բանին՝ զպիտանի և զընտրեալ անօթ լնուլ պատուական 
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գանձու – 3. Բերելով տարացոյց իւրեանցն սխալանաց տղայապէս և անփորձաբար, 

եթէ առ հարկի ի սկզբանն յումեքէ երագազրաւելի ինչ ցուցեալ եղև գործ: - 5. Նոյնպէս և 

վասն այլ Առաքելոցն` ցուցանէ, ասեն,  պատմութիւնն` եթէ այլաձևապէս միմեանց, և 

որպէս զիարդ և ժամն խնդրէր` ընդ երկոսեանն անցանէին խորհուրդս: - 5. Առ որս ի 

դէպ է ասել. եթէ ամենայնք ի  Քրիստոսէ եղեալքն, ո’վ դուք, յօրինակ մեզ բերելի է - 5. 

Իսկ վասն թղփատութեան  ի Պաւղոսէ ընկալաք հրաման. «Եթէ թղփատիք, ասէ, 

Քրիստոս ինչ ձեզ ոչ օգնէ» - 6. իսկ ի մէնջ եթէ ոք յանդգնեսցի ընդ Հրեայս տօնել ... ընդ 

նզովիւք ի հարկէ անկեալ գտանին: - 6.  Իսկ եթէ ասիցէ ոք ի հարցասիրաց  և ի 

լսասիրաց, է՞ր աղագաւ քարեղէն և ոչ փայտեղէն հրմայեցաւ կանգնել մեզ սեղան: 

Նախ … զնիւթս զայս տեսանեմ եղեալ- 7. Եւ պատճառ ոչ ունիմ ասել, զանփո՞յթն 

առնելոյ զառաջնոցն զայսպիսի խառնաբնդոր և եղծագործ սովորութեանց, եթէ 

ժամանակի կարճութիւն, եթէ հիւանդութեանց ի վերայ անկումն, եթէ անպարտութիւն 

յաշխարհակալացն հարստահարութենէ. զայս ի նոսա և յաստուած թողլի է: - 8. Զի՞նչ 

զսոսա անուանեցից. հովիւս հօտավատնի՞չս, եթէ գազանս կեղեքիչս խաշանց – 11. Ը. 

Բայց տեսանեմք  առ այսոքիւք և զայն ևս, եթէ ոմանք և վայելչագունից սովորութեանց 

ջանան խափանումն ի վերայ բերել – 12. օրէնսազանցութիւն կարծելով զայս, եթէ զառ 

ի հնոցն զթերի ինչ ըստ խորհրդոյն խնդրոյ` կատարելագործել ումեք հրամայէ Հոգին 

սուրբ: Եւ մանաւանդ եթէ եկեղեցի աստուծոյ հանապազօր յառաջատուութեամբ աճի և 

հարստանայ – 12. Եւ եթէ առ ի վնաս մեզ է յիշել զփրկչական մկրտութեան ճառս,  

թերևս չէր իսկ մկրտեալ Քրիստոսի: - 12. Իսկ եթէ ո՞վ ոք ի բազմացն իցէ կամ գիշերն 

այն, կամ գիշերոյն այնորիկ ժամ, յորում զմեզն է հանդերձեալ նորոգել Քրիստոս, այս 

ծածկեալ է յամենեցունց - 16. Եւ եթէ ընդէ՞ր երկիցս ամգամ զնոյնս բարբառի – 19. Իսկ 

եթէ յամառեալ ի նմին որկորըստութեան յամեցէ, լուծցի: - 24. Իսկ եթէ ոք գտցի զայս 

արարեալ, պսակն անվաւեր լիցի – 24. Իսկ եթէ ոք հակառակեալ ընդդիմասցի մերում 

հրամանիս, կամ բանիւ կամ գործով, թէ ուխտաւոր է` լուծցի – 25. Իսկ եթէ ոք 

հակառակեսցի, և ոչ արասցէ ըստ հրամանիս մերում ... եպիսկոպոսն լուծեալ եղիցի ի 

պատուոյնմն - 26. եթէ ոք ոչ այսպէս արասցէ, այլ ... անարգեսցէ զօրէնս և զկարգ 

ամուսնաւորութեանն, քահանայն լուծցի՝ յիւրմէ պատուոյն - 27. եթէ ոք ոչ այսպէս, այլ 

յառաջ խանծեսցին և պղծեսցին առ իրեարս, զայնպիսիսն ի բաց մեկնեսցեն ի միմեանց 

- 27. առ նա աղաղակիցեմք ասելով` թէ  … եթէ ,,Թագաւորեսցէ տէր յաւիտեան,,: - 30. իէ. 
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Եթէ ոք խաչ արասցէ փայտեայ … և ոչ տացէ քահանային օրհնել և օծանել … ոչ է պարտ 

զնա ի պատիւ ընդունել – 32. եթէ մեռանել հասցէ ի վերայ այնոցիկ ի ձեռաց 

հեթանոսաց, մի’ հրաժարեսցէ - 32. Եթէ ոք իցէ՝ որ յարեսցի ի նոսա … պարտ է 

զայնպիսին խոշտանկել – 33. Եթէ ի սկզբան անդ մարմնանալոյն Քրիստոսի դէպ եղև 

ասել աւետարանչին Յովհաննու յիւրումն կաթողիկէի, եթէ ,, Բազումք են ելեալ 

յաշխարհ նեռինք … զին՞չ ևս ասասցուք մեք – 34. Իսկ զնոցանէ ասէ. ,, Նման նոցա 

եղիցին ..  և եթէ ,, Ամաչեսցեն  ամենեքեն՝ ոյք երկիրպագանեն կռոց – 40. Եւ այս էր, զոր 

ասէր տէրն` եթէ «Աշխարհս ոչ ընդունի զնա - 43. Ըստ գրեցելումն, եթէ «Ետուր 

երկիւղածաց քոց նշան, զի ապրեսցին յերեսաց աղեղան» - 44. Մի'թէ  յանշունչ  

քարանց կոփեալ պնակի՞տքն զայսոսիկ առնելով, եթէ ո՞չ ինքնին աստուած` որ ի 

նոսա միաւորեալն էր, ժամանակին  զայն  պահանջեալ: - 44. Ըստ բնութեա՞ն 

զմարմնանալն տայք բանին, հարցանեմ զձեզ, եթէ ըստ առ ինքն զառ ի մէնջն 

միաւորելոյ:  Եթէ յիւրն ընկալաւ զայս գոյացութիւն, լուծեալ եղև յայնմանէ՝ յորում էրն 

– 49. Զի՞նչ արասցես և զհրեշտակապետին ձայն. «Որ ի քէն ծնանելոցդ է, ասէ,  և ոչ թէ 

որ ի քեզ. և եթէ ,,Առաքեաց  աստուած զորդին իւր, որ եղև ի կնոջէ  ... և եթէ «Քրիստոս ի 

կուսէ. կանայք, կոյսք լերուք,,. և եթէ՝ ,,Ծնաւ ի Մարիամայ սրբոյ կուսէ,,: - 49. եթէ 

անմարմնապէս զմարմնականսն կամելի էր կրել Քրիստոսի, ընդէ՞ր և մարմին զգեցաւ 

ի կուսէն - 49. Ըստ նմին օրինակի` զմին ասել բնութիւն, եթէ որպէս պարտն է ասել`  

ըստ ճշմարտութեանն կարգի ոչ ասիցէք - 50. Ապա ուրեմն մի բնութիւն և մի դէմ 

Քրիստոսի, եթէ պարտ է համառօտագոյնս ասել, ոչ է ըստ նոյնութեան բնութեան կամ 

ըստ միանձնականութեան - 52. որպէս Պանդորոսն ասէ, եթէ յիւրումն մնալով`  

զերևութական  միայն զձևն զինքեամբ արկաւ - 53. Իսկ եթէ զմի և զնոյն Քրիստոս 

յերկուց խոստովանեսցիս ասել բնութեանց … ընդէ՞ր զարհուրիս և զայրանաս – 53. Եթէ 

այդպէս ասեմք`  ասեն, երկուս լինիմք ասացեալ դէմս, և երկուս բնութիւնս: - 54. Եթէ 

յերկուց ըստ բնութեան ոչ կամիս ասել զմինն, կարի յոյժ չարաչար ըստ բնութեան զմին 

գտանիս  ասացեալ բնութիւն: - 54. եթէ այս երկուք գեղեցկագոյն հաւատոյ ոտիւք առ 

ճշմարտութիւնն ի վեր կանգնեալ ոչ հաստատիս … կաղ գտանիս առ 

խոստովանութիւն ճշմարտութեանն - 55.  Եթէ յարգանդի կուսին բնաւորեցաւ, ապա ի 

Հօրէ ոչ էր բնաւորեալ: - 55. Իսկ եթէ իրաւապէս և բարեպաշտաբար զերկոսին լսես, ոչ 

ինչ է արգել զմին ասելով՝ յիշել և զառ ի յերկուցն – 56. եթէ անունն ի միջոյ բարձցի, 
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ապա և Բանն – 57. անպատկառացոյցք սուրբ հարքն երկուց բնութեանց Քրիստոսի 

աստուածայնոյն  և մարդկայնոյն լիեալք. Բնութիւնք երկու ասելով, վասն զի աստուած 

և մարդ, և եթէ՝ Ի միասին եկին բնութիւնքն, և եթէ՝ Հաւաստի զերկոսին ունէր 

զբնութիւնսն Քրիստսի. և եթէ՝ կրկին է Քրիստոս - 57.  Ոչ եթէ զյերկուցն ասելով` 

հրաժարէին ասել զմին, և կամ եթէ զսորին հակառակն՝ զմին խոստովանելով 

յամառէին յերկուցն գալ խոտովանութիւն, այլ – 57. Եւ եթէ Անվիշտ և անմահ է Բանն 

որ յաստուծոյ Հօրէ. յաղագս այնր իւրացոյց  իւր մարմին՝ որ վշտանալն կարէ. Եւ եթէ 

ընդ իւրում աստուածութեանն միացոյց զբնութիւնս մեր – 59. Եթէ գրովն 

գայթագղիցիս, գործովն հաւատասցես – 60. յայտ է՝ եթէ այն նմանութիւն գործոյ – 61.  

Եթէ զգործս առ գործն տարեալ հաւասարեսցես. հաւասարեալ լինին և երևմունքն՝ 

առաջինն և վերջինս: - 61. եթէ կորուսանէ բանն, առաւել ևս գործն ընձեռէ կորուստ: - 

61. առ որ եթէ խաւարազգած ոք ի ներքս յառեալ նայիցի հոգւոյն ակամբ, նոյն ինքն 

մոլորութեան պատճառ ճշմարտոքւթեանն նմա եղանի ասացուած: - 61. եթէ 

զտեսանելս զայս` առ բնութեանն տեսութիւն ... ոչ առաջնորդեսցես մտացն աչաց, ոչ 

միայն թէ որդեհայրութիւն ի ներքս ածեալ մուծանես, այլ և - 62. Եւ եթէ՝ Պարտ է զմի 

աստուածութիւնն պահել, և զերիս դէմսն խոստովանել – 63. Եւ եթէ` ոչ անգոյք են 

անուանքն, կամ միոյ դիմաց - 63. ընդէ՞ր հրաժարես զնա դէմ ասել. եթէ արդեւք 

վարդապետեցար ի քում արուեստարանիդ` այլ գոլ զանձն, և այլ զդէմս - 64. Քանզի 

զումեմնէ ասի, թէ անձն և եթէ դէմ - 64. Արդ եթէ էին ոմանք, այլև յոլովք ևս կենդանիք 

մնացեալ, զիարդ էր` եթէ զթիւրութեանն արտահալած առնելով զաւադիչս, զիւրեանցն 

ի ձեռս նոցա տային - 66. զի եթէ էր ապականութիւն, ոչ էր ի միասին ընդ գոլոյն 

բաղկանալ - 67. Արդ յայտ է, եթէ ըստ բնութեան և նախ քան զյանցանելն այսոքիկ, և ոչ 

յետամտականաբար ի մեղացն ի ներքս անկեալ ի բնութիւնս- 68. «Պաւղոս ասէ. և եթէ 

«Տեսանեմ այլ օրէնս զինեալ հակառակ օրինաց մտացն - 69.  «Եթէ ուտիցէք, ասէ, եթէ 

ըմպիցէք, զամենայն ի փառս աստուծոյ արասջիք»: - 69. Զի եթէ ըստ 

աստուածութեանն  հնար էր զմարդկայինսս կրել Քրիստոսի, ապա թերևս ոչ մարմին  

էր զգեցեալ ի կուսէն ի մերմէ բնութենէս - 70. Իսկ եթէ այն նմանութիւնք և օրինակք էին 

ճշմարտութեան, իսկ այս նոյն իրքն ճշմարտութիւնն և ոչ օրինակ, ապա  յայտ է 

ուրեմն, թէ ճշմարտութիւն էր և երևումնն-71. Եւ եթէ լոկ առանձինն քննիցին, կարիք 

կոչին – 72. Եթէ այդպէս է ասեն, ապա փոփոխելի էր Քրիստոս - 72. Զի՞նչ ասես և 
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զմեռանելն վասն մեր զՔրիստոս. եթէ ըստ քեզ է - 73. Եթէ յատուկ մարդ, ոչ ևս ընդ 

կրելն ներգործեալ կարօղ. և եթէ միայն աստուած, ոչ ևս ներգործելովն կրել գիտակ: - 

73-74. և եթէ առ քեզ ոչ են, ապա և յորմէ  ունէիրն ի Հօրէ բարձեալ եղեն: - 79. Եւ 

զիար՞րդ. մերկացա՞ր արդեւք յանարգանացն զփառսն. եթէ այդ է, ապա և ի մահուանէ 

անտի զանմահութիւնն կորուսեր – 79.  Ապա չեն ինչ  զարմանք եթէ մեղաւորաց և 

անարժանից թողացուցանէ աստուած փոքր ինչ մասն խորհրդոյ քննել յեկեղեցւոջ - 81. 

և ոչ ընդդէմ եբեր զանախորժելի զյանդիմանութիւնն, եթէ ,, Դու ընդէ՞ր բնաւ պատմես 

զարդարութիւն իմ, կամ - 81. Եթէ ընդէ՞ր ի մէջ գիշերին հինգ սաղմոսիւքն նախ երգեն. 

եթէ զի՞նչ խորհուրդ բերէ քարոզն, և քահանայական աղօթքն: - 82. ,,Տէր եթէ զշրթունս 

իմ բանաս, բերան իմ երգեսցէ զօրհնութիւնս քո,,: - 82. Զի թէ արտաքնոցն ասացեալն ի 

խորհուրդ եկեղեցւոյ վերաբերին, ի Պաւղոսի յասելն, եթէ «Արի՛ որ ննջեսդ և 

կանգնեա՛ց ի մեռելոց … ո՞րչափ ևս առաւել որ ուղղափառ հաւատով խորհրդաբերին, 

ներէ նոցա և առաջնորդէ առ բարեացն գիւտն. ըստ այնմ եթէ «Զկամս երկիւղածաց 

իւրոց առնէ տէր, և խնդրուածաց նոցա լսէ,, - 82. և ասէ. «Օրհնեա’ անձն իմ տէր, և 

ամենայն ոսկերք իմ զանուն սուրբ նորա». և եթէ ,,Օրհնեա’ անձն իմ զտէր, և մի՛ 

մոռանար զամենայն սքանչելիս նորա,, - 83. խնդրեաց յաստուծոյ զսուրբ Հոգւոյն 

զշնորհսն յօգնականութիւն, առաջնորդ լինել յերկիր բարութեանցն, ուստի ելաքն 

մախանօք չարին. յասելն, եթէ ,, Հոգի քո բարի առաջնորդեսցէ մեզ յերկիր ուղիղ,, - 83.  

Եւ եթէ ընդէ՞ր եօթն գոբաղայիւք կանոնեալ է սաղմոսն Դաւթի, և եթէ վասն ի՞նչ 

պատճառի իբրև զթերի իմն խորհրդով զայլոց մարգարէիցն ի վերայ բերելով 

օրհնութիւն ձայնեն – 83. Եւ եթէ վասն ի՞նչ պատճառի զընդ երից մանկանցն 

հանապազ երգեն ի գիշերին – 85. և եթէ զի՞նչ այսոքիկ յայտնեն խորհուրդքն` շնորհօքն 

աստուծոյ սկիզբն արասցուք յայտնութեան: - 85. համարձակիմ իսկ ասել՝ եթէ ընդ 

աջմէ Հօր նստեալք: - 86. և ընդ անմարմնոց բնութեանցն պար առեալ, զերգս 

օրհնութեանն,  յասելն թէ … և եթէ ,,Օրհնեսցես զնա ամենայն հրեշտակք նորա .. Եւ յետ 

այսորիկ ի ստորինս զբանն ածէ յասելն, եթէ «Օրհնեցէք զտէրն յերկրէ վիշապք և 

ամենայն խորք». և եթէ ,, Թագաւորք երկրի և զօրք իւր, և իշխանք, և երիտասարդք, և 

կուսանք,, … և եթէ ուրախ եղև նոր Իսրայէղ յարարիչն իւր - 87. եթէ զի՞նչ խորհուրդ 

ունի Փառք ի բարձանցն աւուր աւուր այլ այլ երգք առաւօտուն – 87. աղաղակեն 

ողբերգագին  ձայնիւ, եթէ «Լոյս տուր, տէր, աչաց իմոց  - 87.  առաջի անկանելով 
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ղաղակեն. եթէ ի քէն  է տէր, աղբեւր կենաց, և լուսով քո գալստեամբդ տեսանեմք 

զլոյս,, և եթէ ,,Ծագեա՛, տէր, զողորմութիւն քո ի պաշտօնեայքս և յերկրպագուս 

ամենասուրբ Երրորդութեանդ,,: - 88. աղաղակեն գոհանալով. եթէ ,,Ես աղաչեմ, տէր, 

ողորմեա՛ ինձ - 88. աղաղակեն առաւօտին յասելն. եթէ ,,Ես առ քեզ տէր աղաղակեցի, 

առաւօտիս աղօթքս իմ ժամանեսցեն առ քեա,, - 88. աղաղակեն գոհանալով յասելն, 

եթէ ,,Տէր աստուած փրկութեան իմոյ, ի տուէ կարդացի … և եթէ ,, Մտցեն աղօթք իմ 

առաջի քո,, - 89. աղաղակեն ողբերգագին ձայնիւ, եթէ ,,Առաքեա՛ տէր, զլոյս քո և 

ճշմարտութիւնդ քո,, - 89. Արդ որպէս ինձ հասու եղև, եթէ ամենայն տեսութիւնք 

մարգարէիցն պատգամացն Որդւով տնօրինեալ յօրինին - 90. ի սփոփանս 

մխիթարութեան տրտմեցելոց կանանցն աւետաւորէ, ասելովն, եթէ ,,զՅիսուս խնդրէք 

զնազովրացին զխաչելեալն, յարեաւ,,: - 90. առ Տիմոթէոս գրեալ, եթէ ,,Մի՛ ամօթ 

համարիր զվկայութիւն տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի - 90. զաղաղակ բարձեալ 

ասէր, եթէ «Ահա գառն աստուծոյ, որ բառնայ զմեղս աշխարհի». ըստ որում և մեծ 

մարգարէն յառաջագոյն տպաւորեաց յասելն, եթէ ,,Նա զմեղս մեր բառնայ, և վասն մեր 

չարչարի,,- 91. Եւ եթէ ընդէ՞ր յարձակ աւուրսն յիշատակի բարեխօսութիւն Մարիամայ 

Աստուածածնին - 91. ընդ վերին զօրացն դասակցեաց ի փառաբանութիւն 

զուարթնոցն, յասելն` եթէ ,,Յարուցանէ զաղքատն յերկրէ .. և եթէ ,,Բնակեցուցանէ 

զամուլն ի տան ուրախամիտ - 91. Եւ եթէ զի՞նչ խորհուրդ ունի առաւօտին աղօթքն, որ 

ընդ  արևագալն կատարեն: - 92. բազումք վարին ի ներկայումս, ակն ունելով 

առաքելական խոստմանցն, եթէ ,,Փող հարկանի և մեռեալքն ի Քրիստոս յարիցեն 

յառաջագոյն - 92. զոր յառաջ գործեացն՝ եթէ բարի և եթէ չար – 94. զկնի սաղմոմն, 

զտնօրինաբար աղօթել փրկչին, վասն յանդգնութեան ժաղավրդեանն, եթէ ,,Հայր, թո՛ղ 

սոցա, զի ոչ գիտեն զինչ գործեն,,: - 95. խնդրեաց յաստուծոյ, եթէ «Խոնարհեցո’, տէր, 

զունգն քո և լո’ւր ինձ – 95. և մի՛ թողուր ի ձեռաց, եթէ յորպիսի և յո՛րքան չարութիւն 

ըմբռնեցայ – 95. «Աստուած, ասէ, անօրէնք յարեան ի վերայ իմ ի դրախտին … և եթէ 

,,Խորհեցան խափանել զգնացս իմ - 95. Եւ ապա զմտաւ ածեալ` եթէ ոչ իւրով 

զօրութեամբ կարէ զորոգայթն զայն մերժել յիւրմէ, եթէ ոչ յերկնայնոյ Հօրն գթացեալ 

փրկեսցէ զմեզ պատուական մարմնով և արեամբ միածնին իւրոյ - 95.  և ի կատարածի 

սաղմոսին, եթէ ,,Տէր, հա՛ն ի բանդէ զանձն իմ,, - 96. Եւ եթէ զի՞նչ խորհուրդ ունի 

երրորդ ժամու աղօթքն: - 96. Բայց ինձ այսպէս թուի, եթէ տեառն մերոյ Յիսուսի 
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Քրիստոսի ի կրիցն և ի ներգործութեանցն կարգեալ - 96. զոր կատարեաց … յասել 

երանելոյն Մարկոսի, եթէ ,,Էր ժամ երրորդ, և հանին զնա ի խաչ,,: - 96. Եւ եթէ վասն է՞ր 

յայնր ժամու գայր ի խաչ ելանել – 96. Եւ եթէ զի՞նչ խորհուրդ ունի վեցերորդ ժամու 

աղօթիցն օրհասականին: - 97. որ սպառնացեալն էր, եթէ մեռանիս – 98. զոր գրեալն էր 

ի յաւետարանին, եթէ ,,Ի վեցերորդ ժամէ անտի խաւար կալաւ ի վերայ երկրի մինչև 

ցինն ժամ աւուրն,,: - 98. Եւ եթէ զի՞նչ խորհուրդ ունի իններորդ ժամու աղօթիցն: - 99. 

ինքն Էնն աստուած մերով բնութեամբս ի խաչին աղաղակէր, զեղի եղին ասելով … և 

եթէ ,,Հեռի եղեր ի փրկութենէ իմմէ վասն բանից յանցանաց իմոց,,: - 99. լուաւ ի ձեռն 

աւազակին, եթէ  ,,Ընդ իս եղիջիր այսօր ի դրախտին,,: - 99. ի նմին ժամու կանգնեցաւ ի 

գլորմանէ, ըստ մարգարէական յառաջագոյն աւետաւոր գուշակութեանցն, եթէ 

,,Յաւուրն յայնմիկ ոչ եղիցի լոյս՝ այլ ցուրտ և պարզ -100. զոր և յաջորդն յայտ առնէ 

յասելն եթէ ,,Յաւուր յայնմիկ բղխեսցէ ջուր կենդանի յԵրուսաղեմէ,, - 100. Բայց եթէ 

կամեսցի ոք ի բազմաց գիտել, եթէ ի գիշերին յայնմիկ, յո՞րում մասին կամ յո՞րում 

պահու հանդերձեալ է լինել յարութիւն, այն ծածկեալ եղև ի մէնջ - 101. զմեզ 

հրեշտակաց նմանեցուցանէ տէր յաւետարանին ասելովն, եթէ «Դուք նմանողք 

մարդկան, որ ակն ունիցին տեառն իւրեանց, թէ ե’րբ գայցէ ի հարսանեացն - 102.  Զայս 

և տէրն  յաւետարանին հրամայէ ասելովն, եթէ  «Արթո’ւն լերուք, և  անդադար աղօթս 

արարէք, զի ոչ գիտէք, եթէ յորո’ւմ ժամու տէրն ձեր գայ. յերեկորեայ` եթէ ի հասարակ 

գիշերի, թէ ի հաւախօսի, թէ յառաւօտի,,. և ի վերայ բերէ, թէ … և եթէ ,,Արժանի լինիցիք 

կալ առաջի որդւոյ մարդոյ,,:  - 102. հրամայէ, յասելն` եթէ  «Ննջեցէք այսուհետև և 

հանգերուք»: Իսկ այժմ յաստուածային գիշերիս ոչ գտանեմք  այսպիսի ինչ ասացեալ, 

այլ եթէ ,,Հանէր զգիշերն ի գլուխ յաղօթսն աստուծոյ,,: - 103. Եւ լսեն աւետեաց 

պատասխանի ի մարգարէէն, եթէ ,,Թագաւորեսցէ տէր յաւիտեան աստուած քո 

Սիրովն, ազգէ մինչև յազգս,,. և եթէ ,,Պահէ ճշմարտութիւն յաւիտեան, և առնէ 

իրաւունս զրկելոցս – 103. Իսկ գիշեր ոչ եթէ զժամանակն ասէ, այլ զհրէական 

անհաւատութիւնն առակէ, ըստ Եսայեայ պանձալի մարգարէութեանն, եթէ ,,Ի 

գիշերեաց կանխէ հոգի իմ առաւօտ առնել առ քեզ, աստուած,,: - 104. Եւ եթէ զի՞նչ 

խորհուրդ ունի երրորդ ժամուն աղօթքն  յաւուր  միաշաբաթին:  - 104. թուի եթէ որք 

ցրուեալքն էաք յօտարէն. զանդրէն զդարձումն նշանակէ ի ձեռն երկնաւոր 

հովուապետին: - 104. աւետաւորէ զյայտնութիւն Որդւոյն աստուծոյ ի կուսէն ասելովն. 
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«Եթէ ահա  կոյս յղասցի և ծնցի որդի … և ի վերայ բերեալ, եթէ ,,Նա զհիւանդութիւնս 

մեր բառնայ,, - 105. Վասն զի ոչ պատգամաւոր բարբառ, և ոչ հրեշտակք, այլ ինքն տէր` 

ասելով եթէ «Ելի ի Հօրէ և եկի յսշխարհս» - 106.  

 Ապա եթէ ոք գտցի զայս  արարեալ,  քահանայն զօրն ի բաց փոխեսցէ - 25.  Ապա 

եթէ դարձեալ վերստին ի նմին գտցին, զայնպիսիսն հրամայեմք ամենևին հատանել - 

33. Ապա  եթէ ճշմարտութիւն, որպէս և իսկ է ... զիա՞րդ իշխես ասել զաներևոյթ  և 

զանմարմին անձնն Որդւոյ մարմնաձևապէս  անձնանալ յարգանդի կուսին - 54. Ապա 

եթէ և մեռաւ և ոչ փոփոխեցաւ, ըստ նմին և ընկալաւ զկիրսն, և ոչ այլայլեցաւ ի կրիցն – 

73. Դարձեալ Առաքեալքն զյոլով ժամանակս ի տաճարին զառ ի Քրիստոսէ նոցուն 

կատարէին աւանդեալ խորհուրդս. եթէ զաղօթից, եթէ զհաղորդութեան: - 6. Ապա 

զմտաւ ածեալ` թէ և ոչ մի ինչ իրօք զորոգայթս զայս փշրել կարիցեմ, եթէ ոչ այնուիկ` 

որով գթասիրեալ երկնային Հօրն - 21. զապականութեանս ոչ կարէ յինէն մերկանալ 

զբռնութիւն, եթէ ոչ վերջնումն այնմիկ ապականահալած և մահալուծօղ  գիշերին 

երթեալ հանդիպանամ – 21. Իսկ եթէ ոչ առնուցուն յանձն մեկնել ի միմեանց, 

արժանաւորեսցին խառնել յեկեղեցի աստուծոյ: - 27. Զի եթէ ոչ էր ծնեալ, ոչ էր  հնար և 

ոչ թաղել. և եթէ ոչ էր թաղեալ, ապա և ոչ յառնել - 29. Ոչ կարէին անշունչ նիւթք ի 

կենդանի մարդիկ օգնականութեան մատուցանել շնորհ, եթէ ոչ աստուած ի նոսա էր 

բնակեալ: - 44.  Զի եթէ ոչ խորհրդոյ ակամբ հայել գիտասջիք յաւետարանական ձայնն, 

,,Բանն մարմին եղև, ոչ իւիք հեռանալ կարիցէք յառաջասացեալ հայհոյութենէն: - 50.  

Զմարմինն` մարմին բանին ասելով, և զԲանն ասացեալ մարմին ունել, զի՞նչ այլ ինչ  

թուիցիս ասել, եթէ ոչ կրկին: - 53. իսկ զմարմինն ի մարդկանէ ասելով` զո՞յր  ունել 

ասես նմա բնութիւն, եթէ ոչ զմարդկան: - 53. Եւ եթէ ոչ գոյութիւն ինչ անձնաւոր զմերս 

ի կուսէ ընդ ինքեան միաւորեաց Բանն, զիա”րդ ինքն մարդ և որդի մարդոյ 

անուանեաց: - 54. զիա՞րդ իշխես ասել զաներևոյթ և զանմարմին անձնն Որդւոյ 

մարմնաձևապէս անձնանալ յարգանդի կուսին, եթէ ոչ զկատարեալ մեր բնութիւնս ի 

կնոջէ յինքն ընկալեալ` ընդ ինքեան միաւորեաց Բանն աստուած առաքեալ ի Հօրէ; - 

54. Երկնչիս յերկուց ասել բնութեանց. երկիւղ մեծ  գոյ. եթէ ոչ արժանապէս և զմին 

ասել Քրիստոսի բնութիւն: - 56. «Ոչ ոք ել յերկինս, եթէ ոչ որ էջն յերկնից որդին 

մարդոյ` որ էն յերկինս» - 62. Եւ եթէ ոչ բաժանի ըստ դիմաց, զիա՞րդ 
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առանձնաւորութիւնքն կարեն անշարժ մնալ - 62. և դարձեալ. եթէ ոչ 

աստուածութեամբն միաւորես, օտար ապաքէն ի ներքս ածես բնութիւն - 62. և նոյն 

ինքն քաղցն ոչ է այլ ինչ, եթէ ոչ ապականութիւն - 67. զի եթէ ոչ այս այսպէս, աւելորդ 

վարկանիմ զամենապտուղն զայն տնկագործողին տնկեալ զդրախտն - 67. Եթէ ոչ 

երկիւղին տրամադրութիւն ի բանականումն նորա բնաւորեալ էր յոգւոջ, զիա՞րդ 

զգուշացուցանէր – 68. Այլ և ըստ մեզ, եթէ ոչ յոյժ գայթագղեսցիս բանիւս, 

զապականութեանն ընդ միտ ածելով տեսակս … դու զանբնականսն ի նեքս մղես - 73. 

եթէ ոչ զմեզ խնդրէր` ի ձեռն մերոյ պատկերիս կենագործելով զմեզ, և յիւր 

միաբանութիւնն և նմանութիւն կատարեալ պատկերին կոչիցէ զմեզ,,: - 74. Վասն զի 

ոչ էր բաւական սէրն, որպէս և ոչ մեզ, եթէ ոչ և գործովք կատարեալ էր մեր – 78. զի թէ 

չէր ծնեալ` և թաղէր իսկ ոչ, և եթէ ոչ էր թաղեալ` և յառնել անհնար էր: - 103. և լիցի այս 

ո՞րպէս, եթէ ոչ աղօթիւք ձերովք տացին բան ի միտս մեր - 104. Ոչ եթէ զյերկուցն 

ասելով` հրաժարէին ասել զմին, և  կամ եթէ, և կամ եթէ զսորին հակառակն` զմին 

խոստովանելով յամառէին յերկուցն գալ խոստովանութիւն, այլ – 57. Այլ ոչ եթէ Հոգին 

սուրբ փոփոխեալ գտանի յիւրմէն  խորհրդոյ, կամ առաւելեալ և նուազեալ: - 10. կռեմք 

և կոփեմք և քանդակեմք և քերեմք ... Այլ ոչ եթէ ընդ ձեռն այնոցիկ և համապաշտօն 

հեթանսացն - 39. ոչ եթէ անշունչ փայտին զայնոսիկ համարիցիմք առնել 

հրաշագործութիւն, այլ - 44. Ոչ եթէ անգոյ և կամ առանց մըտաց և անձին, և թանց 

բնութեան զմերն ընկալաւ ի կնոջէ, այլ - 51. «Խոստվանիմ զԲանն աստուած յարգանդի 

կուսին կերպացեալ` տպաւորեալ, ի պատկեր և ի ձև մարդոյ եղեալ, այլ ոչ եթէ 

յարարածական բնութենէն ինչ յինքն խառնեաց - 54. Ոչ եթէ զյերկուցն ասելով` 

հրաժարէին ասել զմին .. այլ – 57. և այնու ոչ եթէ զաստուածութիւնն ինչ 

թշնամանեաց, այլ – 59. Արդ ոչ եթէ ներքսածողականք են մեզ մահուն և 

ապականութեան քաղցն և տրտմութիւնն և այլքն ամենեքին ... այլ - 69.  քաղցնուլն և 

ծարաւելն, և վաստակելն և ննջելն` մարմնոյն կարիք են, այլ ոչ եթէ ի մեղս համարեալ 

իցեն - 71. առ որս կամաւ և ըստ կանխատեսութեան խորհրդոյ յայնոսիկ խոնարհթր 

տէրն, և ոչ եթէ բռնազբօսութեամբ զփրկչականն զիւրեամբք ածել կարէին զմարմինն - 

72. և այնու ոչ եթէ զաստուածութիւնն ինչ թշնամանեաց, այլ վասն զմարմնոյն 

բնութիւն ճշմարտութեամբ յայտնելոյ: - 72.  ոչ եթէ ես յիմոց անտի փոփոխեցայ, այլ – 

79. Իսկ գիշեր ոչ եթէ զժամանակն ասէ, այլ զհրէական անհաւատութիւնն առակէ - 104. 
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ԵԹԷ … ԵԹԷ - կատարէին … խորհուրդս. եթէ զաղօթից, եթէ զհաղորդութեան: - 6. 

ԵԹԷ ՈՉ - Ապա զմտաւ ածեալ` թէ և ոչ մի ինչ իրօք զորոգայթս զայս փշրել կարիցեմ, 

եթէ ոչ այնուիկ` որով գթասիրեալ երկնային Հօրն, փրկանաւորեաց զմեզ - 21. 

զապականութեանս ոչ կարէ յինէն մերկանալ զբռնութիւն, եթէ ոչ վերջնումն այնմիկ 

ապականահալած և մահալուծօղ  գիշերին երթեալ հանդիպանամ – 21. Իսկ եթէ ոչ 

առնուցուն յանձն մեկնել ի միմեանց, … արժանաւորեսցին խառնել յեկեղեցի 

աստուծոյ: - 27. Զի եթէ ոչ էր ծնեալ, ոչ էր  հնար և ոչ թաղել. և եթէ ոչ էր թաղեալ, ապա 

և ոչ յառնել - 29. Ոչ կարէին անշունչ նիւթք ի կենդանի մարդիկ օգնականութեան 

մատուցանել շնորհ, եթէ ոչ աստուած ի նոսա էր բնակեալ: - 44.  Զի եթէ ոչ խորհրդոյ 

ակամբ հայել գիտասջիք յաւետարանական ձայնն, ,,Բանն մարմին եղև,, ոչ իւիք. 

հեռանալ կարիցէք յառաջասացեալ հայհոյութենէն: - 50. Զմարմինն` մարմին Բանին 

ասելով, և զԲանն ասացեալ մարմին ունել, զի՞նչ այլ ինչ  թուիցիս ասել, եթէ ոչ կրկին: - 

53. զմարմինն ի մարդկանէ ասելով` զո՞յր  ունել ասես նմա բնութիւն, եթէ ոչ 

զմարդկան: - 53. Եւ եթէ ոչ գոյութիւն ինչ անձնաւոր զմերս ի կուսէ ընդ ինքեան 

միաւորեաց Բանն, զիա”րդ ինքն մարդ և որդի մարդոյ անուանեաց: - 54. զիա՞րդ 

իշխես ասել զաներևոյթ և զանմարմին անձնն Որդւոյ մարմնաձևապէս անձնանալ 

յարգանդի կուսին, եթէ ոչ զկատարեալ մեր բնութիւնս ի կնոջէ յինքն ընկալեալ` ընդ 

ինքեան միաւորեաց Բանն աստուած առաքեալ ի Հօրէ; - 54. Երկնչիս յերկուց ասել 

բնութեանց. երկիւղ մեծ  գոյ. եթէ ոչ արժանապէս և զմին ասել Քրիստոսի բնութիւն: - 

56. «Ոչ ոք ել յերկինս, եթէ ոչ որ էջն յերկնից որդին մարդոյ` որ էն յերկինս» - 62. Եւ եթէ 

ոչ բաժանի ըստ դիմաց, զիա՞րդ առանձնաւորութիւնքն կարեն անշարժ մնալ - 62. և 

դարձեալ. եթէ ոչ աստուածութեամբն միաւորես, օտար ապաքէն ի ներքս ածես 

բնութիւն - 62. և նոյն ինքն քաղցն ոչ է այլ ինչ, եթէ ոչ ապականութիւն - 67. զի եթէ ոչ 

այս այսպէս, աւելորդ վարկանիմ զամենապտուղն զայն տնկագործողին տնկեալ 

զդրախտն - 67. Եթէ ոչ երկիւղին տրամադրութիւն ի բանականումն նորա բնաւորեալ 

էր յոգւոջ, զիա՞րդ զգուշացուցանէր – 68. Այլ և ըստ մեզ, եթէ ոչ յոյժ գայթագղեսցիս 

բանիւս, զապականութեանն ընդ միտ ածելով տեսակս … դու զանբնականսն ի նեքս 

մղես - 73. եթէ ոչ զմեզ խնդրէր` ի ձեռն մերոյ պատկերիս կենագործելով զմեզ, և յիւր 

միաբանութիւնն և նմանութիւն կատարեալ պատկերին կոչիցէ զմեզ,,: - 74. Վասն զի 
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ոչ էր բաւական սէրն, որպէս և ոչ մեզ, եթէ ոչ և գործովք կատարեալ էր մեր – 78. զի թէ 

չէր ծնեալ` և թաղէր իսկ ոչ, և եթէ ոչ էր թաղեալ` և յառնել անհնար էր: - 103. և լիցի այս 

ո՞րպէս, եթէ ոչ աղօթիւք ձերովք տացին բան ի միտս մեր - 104. 

ԵԼ – Եւ քանզի ի մարմնի ելով մեր` ոչ կարէաք նովին կապանակցաւ ընդ իմանալիսն 

խառնել – 41. Տէր պահեսցէ զմուտ քո ծննդեամբ յաշխարհ, և զել քո  մահուամբ  - 13. 

ԵԼԱՆԵԼ - Զկնի որոց ապա և  զորդեգրութեանն աստուծոյ անուն ժառանգել` յետ 

ելանելոյ ի ջրոյ անտի: - 9. Եւ ոչ դարձեալ յառգերազանցագոյնն սոցա ումեք վերանալ 

ելանել – 15. յորժամ ելեալ ի լեառն զգիշերն ամենայն ի գլուխ զաղօթսն հանէր: - 17. 

Բանտ` զկեանս աշխարհիս անուանէ. և հանելն ի սմանէ` առ հանդերձեալ աշխարհիս 

կեանս զելանելն ասէ - 22. որք չարեաց ի չարիս վերացեալ ելին – 34. Բայց դուք ելէք ի 

միջոյ – 45. ,, Ոչ ոք ել յերկինս – 62. ելանէին առ յիմարութի՞ւնն – 66. Ի վերայ ամենայն 

տեղւոյ ել – 74. ուստի ելաքն մախամօք չարին – 83. դատապարտեալ ելաւ ի դրախտէ – 

95. Քանզի Պետրոս և Յովհաննէս ելանէին ի տաճարն  - 99.  յորժամ ելեալ ի լեառն 

հանէր զգիշերն ի գլուխ յաղօթս աստուծոյ - 102. «Ելի ի Հօրէ և եկի յաշխարհս» - 106. 

 ի բնութեանց անտի ելանել առ միաւորութիւնն: - 52. միայն թէ զգուշանայցեմք, ի 

չափաւորագունիցն` ոչ յանչափիցն ելանել սահման: - 14. յանմարմնականացն մտօք 

սլացեալ ելանել ի բնակութիւնս – 22. այժմ թողլով  զզգալիսս և զնիւթեղէնսս, 

վերաթևեալ ելանէ յանմարմնականացն դադարս - 19. այլ ընդ առաջ ելանէ նմա 

մարգարէական քարոզութեամբն - 86. Արդ զիա՞րդ դու մոլորեցար … չարաչար ասել 

ընդ Լիբէացւոյն ելանել սուր – 64. Ընդ հակառակս ելանել աստուածայնոյն խորհեցար 

գրոյ - 65. յերրորդ ժամու ասաց Մարկոս ի խաչ ելանել միածնին Որդւոյն աստուծոյ - 

94. վասն է՞ր յայնր ժամու գայր ի խաչ ելանել – 96. որք զմարմինս իւրեանց ի խաչ 

հանին կարեօք և ցանկութեամբ հանդերձ, խաչակից լինելով առաջին վկային ի խաչ 

ելելոյն - 89. Եւ ապա այլ աւուրցն ի կարգն ելանեն – 104. զուարթագին իրօք ի վերայ 

ելանել ողբալեացն` պատուոյն սորա է առաւելութիւն - 14. ի փապարաց ձորոց 

առաջնորդեաց  աշտիճանօք  ի վեր ելանել ի բարձրագոյն յիմաստն - 97. 

ԵԼԻ ԵԼԻ, ԵՂԻ ԵՂԻ - և ինքն Էնն աստուած մերով բնութեամբս ի խաչին աղաղակէր, 

զեղի եղին ասելով. այս ինքն է, «Աստուած աստուած իմ, նայեա’ց առ իս, ընդէ՞ր թողեր 
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զիս» - 99.  յորում ժամու ի  խաչին աղաղակէր, զելի ելին ասելով միածին Որդին 

աստուծոյ - 88. 

ԵԼՈՒՄՆ - Եւ արտորոշեալ ճանաչի ի նոսա դէմն այսուիկ.  Հօր ծնօղ գոլ. Որդւոյ 

ծնունդ. իսկ Հոգւոյ ելումն: - 64. 

ԵԿԵՂԱՑԱԿԱՆ - Որպէս թէ ի ստորուստ ի հրեշտակական դասուէ առ երիս երիս 

դասս անմարմնոցն զմի մի կշռեալ յեկեղեցականացն - 20. ամենեքին առհասարակ  

եկեղեցականացն ի բաց բարձեալ եղեն հոգաբարձուք - 66. 

ԵԿԵՂԵՑԻ – հաստատեալ բազմապատիկ և զանազան կարգս և կրօնս եկեղեցւոյ – 1. 

հարկ է .. սեղան և աւազան քարեղէն անշարժաբար յամենայն եկեղեցիս 

արձանացուցանել: - 7. օծանէին … զհիւանդս և զեկեղեցի – 8. որք յամուսնութիւն 

անդր գայցեն, ոչ տանելով ըստ օրինաց յաւատացելոց յեկեղեցիս ի մէջ ժաղավրդոց – 

10. «Խորհուրդս այս մեծ է, զոր  և ասեմ ի Քրիստոս և յեկեղեցի»: - 10. զոր 

երուսաղեմացիքն յութօրեայս յայտնութեանդ` յութ եկեղեցիսն իւրեանց երթալով` 

զնոցին տեղեացն զկանոնն կատարեն – 12. եկեղեցի աստուծոյ հանապազօր 

յառաջատուութեամբ աճէ և  հարստանայ  - 12. և փեսայն ընդ ինքեան ի ներքս ի 

լուսեղէնն տանի յառագաստ  զհարսնացեալն իւր եկեղեցի -13. չէ իսկ առաջիկայս մեզ 

զստեղծեալն եղծանել ... այլ զհիմնացեալ զանկարգութիւնն քակել և ի բաց  հանել  

յեկեղեցւոյ աստուծոյ - 23. Եպիսկոպոս կամ քահանայ կամ սարկաւագ կամ ո՛վ և իցէ 

յուխտէ եկեղեցւոյն, յարբեցութեան գտեալ` մի՛ իշխեսցէ պաշտել զկարգն - 24. երկոքին 

ընդունելի են առաջի աստուծոյ, և  յաւանդութեան եկեղեցւոյ Քրիստոսի: - 25. հրաման 

ետ... ազգաւ սեպհականել զեկեղեցւոյ շնորհ - 25. Պարտ և արժան է … օծանել նովաւ 

զսեղանս և զեկեղեցիս – 26. եթէ ոք հակառակեսցի, և ոչ արասցէ ըստ հրամանիս 

մերում, և ըստ աւանդութեան կաթողիկէ եկեղեցւոյ, եպիսկոպոսն լուծեալ եղիցի ի 

պատուոյն - 26. Ոչ է պարտ զաւազանն յայլ իմեքէ նիւթոյ պատրաստել … այլ աւազան 

քարեղէն հաստատել ի նմին իսկ յեկեղեցւոջն, և կամ անդէն մերձ յեկեղեցին ի 

մկրտատունսն: - 26. Պարտ և արժան է զայնոսիկ … քահանային յեկեղեցին տանել - 27. 

պարտ է … և յեկեղեցւոյն և ի քահանայիցն օրհնութենէ ընդունել զնշան 

զուգաւորութեան իւրեանց: - 27. ողորմութեամբ և արտասուօք արժանաւորեսցին 
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խառնել յեկեղեցի աստուծոյ: - 27. զի դատարկ և ունայն է յաստուածային  զօրութենէն, 

և արտաքոյ աւանդութեան առաքելական եկեղեցւոյ: - 32. զայնպիսիսն հրամայեմք 

ամենևին հատանել և արտաքս ընկենուլ իբրև զժանտ ախտ յանդամոց եկեղեցւոյ 

Քրիստոսի: - 33. արդարև իսկ կռեմք և կոփեմք և քանդակեմք և քերեմք ... զեկեղեցիս  - 

39. նոցա մեհեանքն կռոցն ընդունարանք շինեալ լինէին. իսկ եկեղեցիք 

բարեպաշտացն  տաճարք աղօթից և խնդրուածոց – 40. Իսկ եկեղեցիք հաւատացելոց 

աստուածսիրութեանն փափաքանօք շինեցան - 40. նկատեմք օծեալ իւրովն 

զփրկութեանն գործարանս. զեկեղեցիս, զսեղանս – 43. խոստովանեսցիս ընդ մեզ 

մանաւանդ թէ ընդ հանրական կաթողիկէ եկեղեցւոյ` զմի և  զնոյն Քրիստոս` աստուած  

միանգամայն և մարդ - 60. զբոլոր զառ ի յեկեղեցւոյ զհետ հրաւիրեալ կոչէ 

զպատշաճեալ իւր անդամսն - 61. զնորայն հիմնացուցին զեկեղեցի: - 63. զանշունչ 

գաւազանն Ահարովնի պտղաբերեալ ի խորհուրդ եկեղեցւոյ: - 81. մեղաւորաց և 

անարժանից  թողացուցանէ աստուած փոքր ինչ մասն խորհրդոյ քննել յեկեղեցւոջ, ի 

հնգից անտի բանիցն Պաւղոսի, առ ի  յօգուտ ուսումնասիրաց եկեղեցւոյ մանկանց: - 

81. Նորին տեառն Յովհաննիսի Իմաստասիրի Յաղագս կարգաց եկեղեցւոյ Քրիստոսի 

– 81. արտաքնոցն  ասացեալն ի խորհուրդ եկեղեցւոյ վերաբերին – 82. խորհիւր 

ազատել ի չարին վրդովմանց սուրբ եկեղեցի - 82. Արդ ընդ այս ամենայն կիրս 

փորձութեանց անցեալ եկեղեցւոյ, սակայն ոչ լքանի  յարարչական խնամոցն - 83. Այս 

մեծի խորհրդոյ խորհրդազգած եղեալ եկեղեցւոյ ... պատուիրէ ի կենցաղումս արթուն և  

զուարթուն լինել առաջի նորա - 85. յամենայն շաբաթու տօնէ եկեղեցի զփրկութիւն 

նախաստեղծին - 86. շնորհեցաւ ի Հոգւոյն սրբոյ կարգեալ խորհուրդ պաշտաման 

եկեղեցւոյ օրհնութիւն երից մանկանցն - 86.  Եւ այսպէս ազատեալք ի նախամօրն 

անիծից մանգունք եկեղեցւոյ - 87. ազատեալք մանգունք եկեղեցւոյ ի մեղաց 

ծառայութենէ, օրհնեն զտէր յօրհնութիւն նոր, օրհնութիւն նմա յեկեղեցւոյ սրբոյ - 87. 

զորոյ զկենարար զգալստեանն զփորձ առեալ մանգունք եկեղեցւոյ, առաջի անկանելով 

աղաղակեն – 88. ուստի լուսաւորեալ մանկանց եկեղեցւոյ. աղաղակեն  առաւօտին 

յասելն – 88. այսպիսի փրկական տնօրէնութեան խորհուրդ ծանուցեալ մանկանց 

եկեղեցւոյ, աղաղակեն գոհանալով – 88. յորմէ փրկեալ մանկանց եկեղեցւոյ, 

աղաղակեն գոհանալով յասելն - 89. յապագայսն անփորձ պահեսցէ զեկեղեցի իւր – 89. 

յոր ապաւինեալ մանկանց եկեղեցւոյ ի նոցա կարօղ բարեխօսութիւնն,  աղաղակեն  
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ողբերգագին ձայնիւ - 89. Սրովբէքն ակնակառոյց եկեղեցւոյ մանգանց հիացեալ 

հնչեցուցանէին զօրհներգութեան նուագսն -  90. առ Որդի վերաբերի եկեղեցւոյ 

սրբասացութիւնն - 90. յաղագս կարգաց եկեղեցւոյ – 94. և եղեն նոր ժողովուրդ և նոր 

եկեղեցի: - 100. Յաղագս կարգաց եկեղեցւոյ – 100. Արդ նախկին` թէ զի՞նչ խորհուրդ 

ունի ի յերրորդ ժամուն ժողովել ի գաւիթ եկեղեցւոյն - 104. և յայս միտս նայեցեալ 

եկեղեցւոյ ընթեռնուն զԵսայի: Ուստի մարգարէական աւետեօքն զօրացեալ մանգունք 

եկեղեցւոյ` երգ նոր երգեն - 105. Յաղագս կարգաց եկեղեցւոյ – 109. ծանիցուք զսա 

հրեղէն պարիսպ եկեղեցւոյ - 113. Եւ այսպէս փոխան օրինաւոր  գառանցն առաւօտոյ  

և երեկոյի մատուցելոց` յեկեղեցւոյ աստի մատուցանի խոստովանութիւն – 113. 

ԵՂԱԳ - իսկ զխանտացօղն բարեվայելչականաց մերոց իրաց խնդացուցանելով 

զսատանայ, մանաւանդ թէ և եղագ ներքսականութեան մնա` յանշնորհակալուս 

բազմերախտութեանն աստուծոյ ներհորդեսցի – 11. 

ԵՂԱՆԵԼ - բազում շանց հոմատեսակք եղանիցիք զհայհոյութեանսն բարբառողաց:  - 

50. Զիա՞րդ և տղայ երևեալ խանձարրապատեցաւ, և կաթնաբոյծն եղանիւր, առ 

կատարելութիւն ի վեր ընթանայր աճմամբ հասակի - 54. առ որ եթէ խաւարագած ոք ... 

նայիցի հոգւոյն ակամբ, նոյն ինքն մոլորութեան պատճառ ճշմարտութեանն նմա 

եղանի ասացուած: - 61. իսկ ի պատուիրանազանցութենէն վահանընկէց լինելով 

մատն եղանին թշամեացն: - 70. 

ԵՂԻԱՅ – Արգելոյր տապանակն զՅորդանան գետ. զնոյն և բաժանէր մաշկեակն 

Եղիայի: - 44. 

ԵՂԻՑԻ - Եւ զկնի ամենեցուն` զԱրևագալին նուագել սաղմոս, զոր Եղիցի անուն 

տեառն ասել սկսեալ են ի ժամանակացն Եզրի  կաթողիկոսի: - 30. և զկնի Փառս ի 

բարձանցն` Եղիցի ասեն - 104. 

ԵՂԾԱԳՈՐԾ - Եւ պատճառ ոչ ունիմ ասել, զանփո՞յթն առնելոյ զառաջնոցն այսպիսի 

խառնաբնդոր և եղծագործ սովորութեանց, եթէ ժամանակի կարճութիւն - 8. 
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ԵՂԾԱՆԵԼ – Վասն զի և չէ իսկ առաջիկայս մեզ զստեղծեալն եղծանել 

հակաճառութեամբ տարօրէն սովորութիւն – 23. Քանզի ոչ եկն եղծանել ստեղծօղն 

զստեղծեալն յինքենէ ստեղծուած – 51. 

ԵՂԾՈՒՄՆ - զառ ի յերկնից ասեմ իջեալ կենսատուն կերակուր. զնորն ուխտ և 

նորոգօղն զմեզ ի մեղացն եղծմանէ: - 14. 

ԵՂՂԵՆԱՑԻ - այլաձևելով զնորա զանուն, քուշացիք Նեբրովթ կոչելով, բաբեղացիք 

Բահաղ, եղղենացիք Դիոս - 37. 

ԵՄ /էական բայ և հանգույց /  - Յայնժամ բոլորովին ես ինքն էի լուսատեսիլ 

յաստուածայնոյ թափանցանաց լինելոյ նշուղից - 2. «Մանուկ էի մտավարժ - 2. 

Ահաւասիկ եմ ես – 3. կարելի է բանական կենդանւոյս` ամենեցուն յամենայն ժամ 

լինել զինչ և կամեսցի - 3. և Փիլիպպոս զներքինին յոր և իցէ ջուր մկրտեաց: - 5. Առ որս 

ի դէպ է ասել. եթէ ամենայնք ի Քրիստոսէ եղեալքն, ո՛վ դուք յօրինակ մեզ  բերելի  է  - 5. 

անփոյթ առնել ծանունցն`  համանգամայնցն է ի բաց բարձումն. – 6. ի խաւարի և 

աղօտաճաճանչն է պատուեալ լոյս – 6. Հոգին մի է, և առհաւատչեայ Հոգւոյն եւղն նոյն 

է – 8. զայս ի նոսա և յաստուած թողլի է: - 8. զկնի մկրտութեանն է օծումն – 8. որք 

յիմաստ և ի բան հասեալք` կարօղ էին անձամբք իւրեանց  լսել - 9. ,,Խորհուրդ այս մեծ 

է – 10. արտաքոյ  մնան` ուր կամք իցեն: - 10. որ ծանրագոնն է քան զայսոսիկ – 10. Առ 

որս ոչ են մեզ յերկարագոյնս տողել բանս – 11. Եւ դժոխադատելի յոյժ է պահանջիլ 

համարս այնմիկ` որում ամենայնքն յայտնիք են- և անմոռանալիք - 12. առ ի վնաս մեզ 

է յիշել զփրկչական մկրտութեան ճառս,  թերևս չէր իսկ մկրտեալ Քրիստոս: - 12. մեծ է 

և դժուարադիտելի յոյժ խորհուրդ: - 13. սա է նախագոյակ լուսոյն ծնօղ - 14. Սա է առ 

երկս զիւրն կոչօղ  ճարտարապետ … Սա է, որ զլուսոյն արարիչ ի խաւարէ մեզ լոյս 

ծագեաց - 14. Սա է անմահութեան պտղոյն պտղաբերիչ: Եւ զի այսպէս մեծագոյն է սա 

և մեծարեաց իրողութեանց պարունակօղ - 14. յերկրաքարշական զբօսանաց անտի 

դատարկանալն մեր … պատուոյն սորա է առաւելութիւն - 14. Երկուք են որ 

յափշտակելոց են զմեզ տեղիք – 14. Եւ երկուք են աւուրք – 14. ,,Այսօր ընդ իս ես ի 

դրախտին,, - 14. Քանզի միջասահման իմն երեկորինս է ժամ տուընջեան և գիշերոյ - 

15. ո՞վ ոք ի բազմացն իցէ կամ գիշերն այն, կամ գիշերոյն այնորիկ ժամ - 16. Այլ այն 
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որպէս զիարդ և իցէ … զմի և զնոյն յայտնէ ճշմարտութեանն իրակութիւն: - 17. Երանի~ 

իցէ ծառայիցն այնոցիկ - 17. որ յառաքինութենէն է` պինդ պահիցեմք զազատութիւն – 

18. Արդ այսպէս որպէս զիարդ և իցէ, զայս մեզ ուսուցանէ - 19. զառաջին 

զիշխանական պատիւն յարմարագոյն է զգենուլ այնմիկ – 19. աղքատ և տնանկ եմ ես,, 

- 21. իսկ ապա զերկրորդն` որ աղօտաճաճանչն է` ի ներքս ածելով լոյս … զսրտին 

խնդրեն լուսաւորել զաչս: - 22. Արդ չորք են ընդ ամենայն երեկոյին  աղօթից  սաղմոսք 

- 22. որ է առաջին կատարեալ թիւ – 22. որք միանգամ հաղորդք եմք միմեանց – 23. Է և 

եռանգիւնի, ի միակէն առ չորսն վերանալով – 23. Վասն զի և չէ իսկ առաջիկայս մեզ 

զստեղծեալն եղծանել հակաճռութեամբ տարօրէն սովորութիւն, այլ - 23. Եպիսկոպոս 

կամ քահանայ կամ սարկաւագ կամ ո՛վ և իցէ յուխտէ եկեղեցւոյն, յարբեցութեան 

գտեալ` մի՛ իշխեսցէ պաշտել զկարգն - 24. թէ ուխտաւոր է` լուծցի – 25. երկոքին 

ընդունելի են առաջի աստուծոյ - 25. ամենայն օրկիւրակէ է – 25. ապա տանել ի ներքս 

ուր աւազանն է, և մկրտել: - 27. որպէս և իցէ իւրով կամակարութեամբ և ծուլութեամբ 

անարգեսցէ զօրէնս և զկարգ ամուսնաւորութեանն  - 27. որ նորին լեզուոյ և ազգի են – 

28. ,,Էին ամենեքեան միաբան յաղօթս,, - 28. Երեքշաբթւոյն, Ի քէն է տէր աղբեւր 

կենաց: - 28. սաղմոսս այս աղօթք Դաւթի են – 29. այս է ճշմարիտ մարդեղութեանն և 

մահուանն Քրիստոսի խոստովանութիւն: - 29. չև գործեցելոցն ի Քրիստոսէ 

պատմութիւն առնել անհնար է - 30. որք միանգամ և իցեն աստուածային խորհրդոյն 

գործարանք – 32. Եթէ ոք խաչ արասցէ փայտեայ, և կամ յինչ և իցէ նիւթոյ, և ոչ տացէ 

քահանային օրհնել … ոչ է պարտ զնա ի պատիւ ընդունել … զի դատարկ և ունայն է 

յաստուածային զօրութենէն – 32. զի որպէս տօնն հասարակաց է երկոցուն, 

հասարակաբար պարտի լինել կարդացմունքն և պաշտօնն – 33. որդիք սատանայի են 

– 33. ոք իցէ` որ յարեսցի ի նոսա – 33. որով մարթեմք իմանալ թէ յետին ժամանակ է,, - 

34. ոչ ինչ են զարմանք – 35. Եւ են դարձեալ, որք յուժգնութենէ կենդանեաց կամ ի 

դժնէութենէն երկուցեալք և ահաբեկեալք` ի պաշտօն նոցին դարձան - 35. որ և 

քերովբէիցն է սարսափելի և պատկառելի – 35. Ոչ կարացեալ տեսանել խաւարացն 

մտօք, թէ զինչ նմանութիւն է աստուածպաշտութեանս մերոյ առ 

բազմաստուածութիւնն հեթանոսաց - 35. են ոմանք ի նոցանէ որք զաչացն զհետ 

երթեալ խաբեցան - 35. Բայց ամպարշտագոյն գեր զասացեալսս` այս էր 

հեթանոսականացն,  ինքն անձին իւրում երկրպագու և պաշտօնարար լեալ – 36. Են 
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ոմանք ի նոցանէ, որոց տեսեալ զարիւնարբուս և զթարախածուծս ի կենդանեացդ … 

զնոսա աստուածս անուանեցին – 36. ոչ ինչ են պէտք դերանուանութեամբ զայնոսիկ, 

յաղագս որոց բանս ընթանայր - 37. սոյնպէս և ասացեալքս այսոքիկ, տղմասէրք և 

ժանտագործք առ միմեանս անպատկառացոյցք են պղծութեանն - 38. Ոչ գիտեն` թէ 

ո’րպէս հոտոցն անկարածածկելիք են  – 38. դժուարագիտելի է յոքնազան  և 

բազմախուռն ի նոսա անտառացեալ չարութիւնն:  - 38. հաստատուն է յոյսն մեր – 40. 

թէ և մեռանի, կենդանէ է,,: - 40. կարի յոյժ աննմանիք միմեանց են տաճարն աստուծոյ 

և  մեհեանք կռոցն - 40. այս է, զոր մարգարէն ասէ, թէ «Ամենայն կուռք հեթանոսաց, 

դևք են» - 40.  հայր իմ ես դու – 41. Քանզի սկզբնաչար դևքն և մարդատեացք, ոչ միայն 

թէ զնոսա` որ նոցա ոչ են` կամին տեսանել չարչարեալս և նեղեալս, այլ և  - 41. որ և 

քերոբէիցն է անտեսանելի – 41. Եւ այս է, որ զմարմնացելոյ Բանին աստուծոյ 

վարդապետեաց մեզ պաշտել զկենդանագրեալ մարդկային ձևով զպատկեր - 42. ի 

զանազանից և յայլատեսակաց իցէ նիւթն – 42.  Այս նոցա է` որք ընդ քարին և ընդ 

փայտին շնային - 42. և զորոց Դաւիթն  ասէ, թէ «Կռուք հեթանոսաց արծաթ և ոսկի են»: 

- 42. երկտեսակ բնութիւնս է մարդկային – 43.   Եւ այս է, զոր ասէր տէրն` եթէ-43. Եւ 

նշանակ հաւատարմութեանն այս է մերումս բանի  - 44. այլ է երբեք, և ուրեք և ումեմն և 

ոմամբ ի նոցանէ- 44. իբր թէ անհնար է աստուծոյ յամենայնսս լինել ի նմանէ 

գոյացելոցս տեսակս. «Ինև, ասէ, լի են երկինք և երկիր». և «Լի են փառօք նորա 

ամենայն երկիր». - 44. ցուցցուք և զայս, թէ և պատուլի և պաշտելի մեզ  այնոքիկ` յորս 

աստուած իցէ: - 45. Առ որս ասելի է – 45. որ կարօղն է խարշել իբրև զփուշս արեգակի  

զհեթանոսական բոյսն – 46. որք նմանապէս են աստուծոյ և մեր թշնամիք – 46. Եւ այս 

է քան զամենայն դժնդակագոյն մեզ ի նոցանէ վտանգ – 46. ոչ է հաղորդութիւն լուսոյ 

ընդ խաւարի – 46. Բայց է և ոչ սուղ ինչ և զոր առ միմեանս ունիցին նոքա 

զթշնամութիւն, վասն զի իւրաքանչիւրոցն նոցա չարափառութիւն յոյժ աննմանիք են 

միմեանց  - 47. որք ոչն են անմոլար – 47. Յոյժ տենչալի էր ինձ և փափաքելի, ոչ այլոց 

զիս, և ոչ զայլս ինձ լինել իթշնամութեան, այլ– 48. զորոց բանս է, որ վասն Քրիստոի 

մարմնոյն մտածութիւնք և ճառք - 48. այլ ինքն իսկ Բանն աստուած էր` որ ընդ 

երկոսին անցանէր, ասեն, ընդ մարդկայինսն և աստուածայինսն: - 49. ,,Մեծ է 

խորհուրդ աստուածապաշտութեանն – 49. «Թէպէտ և մեռաւ մարմնով, այլ կենդանի է 

հոգւով»: - 49. Եթէ յիւրն ընկալաւ զայս գոյացութիւն, լուծեալ եղև յայնմանէ՝ յորում էրն, 
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ի հանիր է և յոյս փրկութեան մերոյ: – 49. յերկիւղէ տարակուսանաց է թերաբանելդ ձեր 

- 50. ոչ է մի բնութիւն մարմնոյն և բանին ըստ նոյնութեան բնութեան – 50. Ապա ուրեմն 

ոչ է ըստ բնութեան նոյնութեան` մի բնութիւն – 50. Այլ զոր էրն ոչ ի բաց թողլով, եղև` 

զոր ոչն էր – 50. Ես նոյն եմ` և որ փոփոխիմ,,: - 50. Եւ այսպէս ի գոլոյն ոչ ի բաց կալով, 

մարդկայինն և աստուածայինն այնուհետև ասին ի միաւորութենէն և որոց ոչն էին 

գոյացութեան. այս է Բանն աստուած մարդ լինելով և ասելով` մնաց և այնպէս 

աստուած - 51. զանշարժն մնալ ասէ յերկաքանչիւրսն` որոց  էինն: - 51.  Իսկ ի 

գերազանց և ի սքանչելի միաւորութենէն ոչ ինչ է արգել միութեան – 51.  որ ի Հօրէ 

անմարմին բանն էր, ի Մարիամայ … մարմին զգեցաւ – 51. Ապա ուրեմն մի բնութիւն 

և մի դէմ Քրիստոսի… ոչ է ըստ նոյնութեան բնութեան կամ ըստ միանձնականութեան - 

51. այն է … ըստ անճառ միաւորութեան Բանին ընդ իւրով մարմնի: - 52. ո՞րպէս 

արդեւք եղիցի` որք ոչն են: - 52. Քանզի նոյն է մարմինն մարդկային ունելՔրիստոսի, և 

բնութիւն մարդկային – 53. ամպարշտութեամբ լի է այսպէս ասացեալքն: - 53. Քանզի 

ասես, որ ի Հօրէ գոյացեալ անձնն էր, նոյն անձնաւորեալ ի սուրբ կուսէն. և որ ի Հօրէ 

բնութիւնն է, նոյն բնաւորեալ եղև յարգանդի կուսին:  - 53. անխառն է 

աստուածութիւնն և անյօդ,,: - 54. որքան կամեցաւ, այս է` ծծնդեան ի կնոջէ, աճման 

հասակի – 54. Ապա եթէ ճշմարտութիւն, որպէս և է իսկ. քանզի անհնար է անսուտն 

աստուծոյ ստութեամբ իւրիք կեղծաւորել ի գործս իւր – 54. իր է ըստ բնութեան 

յերկուց – 54. որ ի Հօրէ բնութիւնն է, նոյն բնաւորեալ է ի սուրբ կուսէն: Մինչ ի  Հօրէ 

բնութիւն էր, զի՞նչ այլ ինչ բնութիւն յարգանդի կուսին գոյանայր: - 55. ,,Ծնեալն ի 

Մարիամայ էութիւնն ի նորա բնութենէն` ոչ էր աստուած բնաբար, այլ 

միաւորութեամբ տնօրէնութեանն. վասն զի որ ի բնութենէ Հօր էր աստուած – 56. 

բնութիւն մարդկութեանս էր – 56. ոչ ինչ է արգել զմին ասելով` յիշել և զառ ի յերկուցն 

– 56. Հաւաստի զերկուսին ունէր զբնութիւնսն Քրիստսի. և եթէ՝ կրկին է Քրիստոս. 

մարդն էր որ երևէր, և աստուած էր որ ոչն արևէր – 57.  այլ միայն յորոց էինն` ազդեալ 

նշանակէին – 58. որ ի բնութեանն յարմարագոյն էր – 58.  Եւ եթէ Անվիշտ և անմահ է 

Բանն որ յաստուծոյ Հօրէ – 59. յորմէ իցէ մարմինն – 59. յոյժդ ես մարդատեաց – 60. 

յորմէ հեռի են ասացուածքն – 61. և ո’յք այնոքիկ իցեն – 61. որ յերկրէն էր … Արդ է 

ուրեմն յաստուածային գրիցեալսն բան` որ ըստ բնութեանն է ասաեալ և իմանի, և է 

որ ըստ միաւորութեան տնօրէնութեանն: - 62. ,,Ոչ ոք ել յերկինս, եթէ ոչ որ էջն յերկնից 



269 
 

որդին մարդոյ` որ էն յերկինս» - 62. ,,Ես և հայր իմ մի եմք,, - 62. Բայց իցեն ո՞վ արդեւք 

ճարտարքն Յունաց - 63. ոչ անդոյք են անուանքն – 63. Այս են երջանիկ հարանցն 

աստուածաբանական դաւանութիւնքն – 63. Եւ զի՞նչ զարմանք են  յաստուածազանիցն 

ոչ պառակտել քեզ արանց - 63. որով իւրիք միմեանց են և ասին – 63. յանդուգնդ ես 

յաստուածատեսութիւնս – 63. որ ի Հօրէ անձնն էր` նոյն անձնաւորեցաւ ի սուրբ 

կուսին: - 64. Եւ նոյն սա է առանձնաւորութիւն – 64. որ թէպէտ և է ուրեք` որ 

զանազանի ի զանազան տեսակն, սակայն – 64. զնոյն զմարգարէին առ քեզ բարբառել 

իրաւացի է – 64. որ է ըստ քում աստուածախօսութեանդ տարացոյցն քո: - 65. որ է 

անաստուածութիւն – 65. Այս է քո պանծալի աստուածաբանութիւնդ – 65. որ է 

բազմաստուածութիւն – 65. որք էին միանգամայն արուեստաւորք թարգմանիչք և 

ուղղաբառք: - 66. Որ ոչ միայն է անհաւանական – 66. Արդ եթէ էին ոմանք, այլև յոլովք 

ևս կենդանիք մնացեալք, զիարդ էր` եթէ զթիւրութեանն արտահալած առնելով 

զաւադիչս, զիւրեանցն ի ձեռս նոցա տային - 66. ամենեքեան` որ յառաջ քան զձեզն էին` 

գո՞ղք էին և աւազակք: - 67. նոյն ինքն քաղցն ոչ է այլ ինչ, եթէ ոչ ապականութիւն - 67. 

զի թէ այս էր, հարկ էր և մարմին ասել գոլ զպարզն և զանմարմին զօրութիւնն: - 67. 

Դարձեալ զի և որ ի մեզ բնաւորականքն են … ոչ են ապականիչք - 67. ոչ են այսոքիկ 

ապականութիւն – 67. զի եթէ էր ապականութիւն, ոչ կարէր ի միասին ընդ գոլոյն 

բաղկանալ. այլ են բաղկացականք գոյացութեան - 67. «Յամենայն ծառոց` որ են ի 

դրախտիդ, ուտելով կերիցես»: - 67. Ոչ էր ինքն տրտմութիւնն մահ, այլ աշխարհի 

տրտմութիւնն ներգործէ զմահն. իսկ որ ըստ աստուծոյ տրտմութիւնն է` 

անզղջականին հանդիպեսցի փրկութիւն: - 69. Սոյնպէս և ուտելն որ յորլորստութենէն 

է` դսրովի. իսկ այն որ աստուածային փառացն է լրումն` սեղանն, բարեբանեալ լինի - 

69. ,,Տեսանեմ … գերեալ զիս օրինօք մեղացն որ են յանդամս իմ,,: - 69. Արդ ոչ եթէ 

ներքսածողականք են մեզ մահուն և ապականութեան քաղցն և տրտմութիւնն - 69. 

ինքեանք սոքա ապականութիւնք իցեն – 69. որ յոգւոջն են եռատեսակ մասունք, 

խոհականն և ցանկականն և ցասնականն. որք են ոչ այլ ինչ, այլ բնաւորականք և 

բնութիւնք մարդկային կազմածիս - 70. զի՞նչ զարմանք են, թէ` և Փրկիչն սոքօք ի 

կենցաղավարելն ընդ մարդկան վարեցաւ – 70. Արդ որպէս իր էր երևելն ի կնոջէ, իր 

ուրեմն էին և ներգոծեալքն ի նմանէ և կրիցեալքն - 71.  Կրկին էր` ըստ որում 

վաստակեցաւն, և երկեաւն – 71. Իսկ եթէ այն նմանութիւնք և օրինակք էին 
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ճշմարտութեան, իսկ այս նոյն ինքն  ճշմարտութիւնն և ոչ օրինակ, ապա յայտ է  

ուրեմն, թէ ճշմարտութիւն էր և երևումնն, ճշմարտութիւն էր և երևալն, ճշմարտութիւն 

էր և կրելն, ճշմարտութիւն էին  և կիրքն:- 71. ոգի և մարմին ծառայեն կարեաց` որ ի 

մեղսն տանին, և այնց կարեաց` որ արտաքոյ քան զմեղսն իցեն, այսինքն քաղցնուլն և 

ծարաւելն, և վաստակելն և ննջելն` մարմնոյն կարիք են, այլ ոչ եթէ ի մեղս համարեալ 

իցեն. իսկ պոռնկութիւն և պղծութիւն և հակառակութիւն` այն կարիք մեղաց են: -71-72. 

եթէ լոկ առանձինն քննիցին, կարիք կոչին. իսկ չափով և ըստ ժամանակի` 

օգնականութիւն են բնուսեանս: – 72. Զկարիս մարմնոյ և ոգւոյ` որ արտաքոյ քան 

զմեղսն իցեն, կալաւ յանձին կենարարն - 72.  «Տրտում է ասէ շունչ իմ մինչև ի մահ». և 

դարձեալ թէ` ,,Սկսաւ տրտմել և հոգալ,,. և այն չէին կարիք մեղաց - 72. այս սոսկ 

մարդոյ է` բնականացն ի հարկի կալ ծառայութեան կարեաց: - 72. Եթէ այդպէս է ասեն, 

ապա փոփոխելի էր Քրիստոս - 72. Զի՞նչ ասես և զմեռանելն վասն մեր զՔրիստոս. եթէ 

ըստ քեզ է, կամ մեռաւ և փոփոխեցաւ - 73. որ ի բնութեանն յարմարագոյն է` 

զպատահումնն ընկալաւ – 73. այս է զապականութիւն և զայլայլութիւն: Ոչ էր սոսկ 

մարդ – 73. էր ինչ որ ըստ մեզ, և էր ինչ որ ըստ մեզ – 73. Քանզի զի՞նչ  պէտք էին 

աստուծոյ ծնանել ի կնոջէ – 74. այս է զմեղսն և զապականութիւն և զմահ – 74. գործքն 

ցոյցք էին սիրոյն: - 75. Ոչ ինչ է վատթարագոյն թերևս և զնայն զմտաւ ածել – 75. քանզի 

ներլինելութեանն է ներհական – 76. որք են այսոքիկ – 76. յաղագս ապականութեան 

իցէ բանս – 76. Արդ է ապականութիւն բոլոր իրի քակտութեան պատճառ – 76. ,, Հող 

էիր և ի հող դարձցիս,, - 77. Արդ են ծայրքն պարզաբար ասացեալ չար – 77. որ կենացն 

է վախճան, սկիզբն է կենաց: - 77. ոչ էր մեղք և ոչ ապականութեան պատուհասն – 78. 

Եւ այս է`  որպէս ինձ թուի ասելն Որդւոյ առ Հայր: - 78. ուրեն էութեան նորա ես Որդի 

– 78. այժմ ո՞ր է` զոր խնդրեսդ – 78. անհնար է մշտնջենաւորի էութեանդ գոլ առանց 

փառաց. զի թէ փառքն ոչ են առ քեզ, ոչ է ապա և էութիւնն. և եթէ առ քեզ ոչ են, ապա և 

յորմէ  ունէիրն ի Հօրէ բարձեալ եղեն: - 79. եթէ այդ է, ապա և ի մահուանէ անտի 

զանմահութիւնն կորուսեր –79. սակաւք են յաստուածահրաշիցդ քոց նշանաց 

ընտրեալք – 80. Զաստուածային և զկենդանարար Հոգւոյն սրբոյ զօրութիւնն յայտնելով 

երբեմն, որ իսկակիցն էր Հոգւոյն, «Հողմ ուր կամի, ասէ, շնչէ. այսինքն է` որ յամենայն 

մարդիկ մատակարարէ զիւրոյ զխորհրդոյն զզօրութիւնսն - 81. Ապա  չեն ինչ 

զարմանք եթէ – 81. որ ի կարգին է – 82. որ է ըստ մարմնոյ երկրաքարշ տարժանմանցս 



271 
 

– 84. զոր … վարկանիմ երանելի հարցն մերոց զեօթն գոբաղայսն կանոն անուանեալ, 

այս ինքն է անշարժութիւն – 84. որ է ըստ պատկերի և ըստ նմանութեն – 85. Բայց 

նախադասելոյ պատճառ օրհնութիւն երից մանկանցն քան զՈղորմեա սաղմոսն այս է 

- 86. «Օրհնեսցեն զնա ամենայն հրեշտակք նորա».  և այլ մի ըստ միոջէ որ ի կարգին է: 

- 87. զբանն ածէ յասելն, եթէ … ,,Թագաւորք երկրի և զօրք իւր … և որ ի կարգին է – 87. 

ի քէն է տէր, աղբեւր կենաց – 88. ,,Էր ժամ վեցերորդ – 88. աղաղակեն առաւօտին 

յասելն. եթէ «Ես առ քեզ տէր աղաղակեցի, առաւօտիս աղօթքս իմ ժամանեսցեն առ 

քեզ». և որ ի կարգին է: -  88. շաբաթ՝ հանգիստ ըստ եբրայեցւոց ձայնին է  – 89. մի է 

յԵրրորդութենէն տէր մեր Յիսուս Քրիստոս – 90. այն նմանութիւն էր նորա 

հանդերձեալ մարդեղութեանն: - 90. Այլ նա է առաւօտ և սկիբն ծագման արեգականն 

արդարութեան - 92. որով յայտնի է ի նմին ժամու եղև ընդունել Եւայի զհրապուրանս 

բանսարկուին – 94. որով յայտնի է ի նմին ժամու անցանել ընդ սահմանս 

պատուիրանացն - 94. աղքատ և տնանգ եմ ես,,: - 95. Երրորդ ժամու աղօթից 

խորհուրդս  ի վեր է քան մեր կարողութիւնս և միայն նոցա յայտնի է - 96.  Իսկ 

աստանօր մեզ վերստին դառնալի է ի կարգն առաջին - 96.  ,,Էր ժամ երրորդ – 96. Այս է 

պատճառ երրորդ ժամու աղօթիցն: - 97. որ դժնդակագոյն է քան զամենայն դևս – 98. ի 

խաչին աղաղակէր, զեղի եղին ասելով. այս ինքն է, «Աստուած աստուած իմ, նայեա’ց 

առ իս, ընդէ՞ր թողեր զիս» - 99. Այս է պատճառ վեցերորդ ժամու աղօթիցն: - 99. մեծ է 

խորհուրդ աստուածպաշտութեանն – 99. Այս է որ եկն ի խնդիր ոչխարին զկորուսելոյն 

ի հօտէն իւրմէ, թէ «Ու՞ր ես Ադամ» - 99. ,,Հող էիր և ի հող դարձցիս,,: - 99. սա է 

փրկութեան մերոյ աւարտումն – 100. Այս է պատճառ իններորդ ժամու աղօթիցն: - 100. 

օրն այն յայտնի տեառն` ոչ տիւ իցէ և ոչ գիշեր - 100. երանի է ծառայիցն այնոցիկ – 102. 

Այս է պատճառք աւուր մեծի միաշաբաթուն: - 104. իսկ առաջի բռնարկեալս ի վեր է 

քան զմեր կարողութիւնս - 104. որ ըստ յունարէն բարբառովն թարգմանի, այս ինքն է` 

օրհնութիւն երգել: - 105. և մեզ առկայասցի այս, զի ոչ ժամ իսկ է – 113. է այս գանձ – 

116. 

ԵՄ / օժանդակ բայ / - Յորում ճոխացեալն էի հայրենատուր հոգեկան ընչիցն  

առատութեամբ – 1. էր նոցա զօրավիգն գտեալ զկարապետս դերաքրիստոսին - 39. 

երանելւոյն Կիւրեղի Երուսաղէմի եպիսկոպոսի զերախայիցն կանոն 
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պայծառացուցեալ է, և … ընթերցուածս յաստուածային գրոց հանգոյն  միմեանց 

զուգեալ և եդեալ է: - 9. որ յերկնիցն իջեալն է – 9. որք յամօթալիսն ըմբռնեալ իցեն 

գործս – 11. որ և այժմ ոչ է ամենևին ի բաց խափանեալ - 12.  Առ այսոքիւք են ոմանք 

դարձեալ … զշաբաթ և զկիւրակէ օրն ընդ տրտմութեամբ և ընդ ապաշխարութեամբ  

արկանեն - 13. յորում զմեզն է հանդերձեալ նորոգել Քրիստոս - 16. որ գալոցն է – 17. ի 

մատնութեանն գիշերի գրեալ է, թէ – 17. ,,Օրհնեալ ես տէր աստուած հարցն մերոց,,: - 

19. Արդ են թանց սորա առաւօտին ասացեալ սաղմոսքն թուով վեց – 20. առ վաղիւ 

պսակ ընդունելոց են – 25. Պարտ և արժան է զսուրբ միւռոնն … հայրապետին օրհնել 

… որպէս և հրամայեալն է: - 26. Պարտ և արժան է զայնոսիկ` որք պսակելն 

հանդերձեալ են` քահանային յեկեղեցին տանել - 27. զոր ի նոյն  խորհուրդ արարեալ է 

երանելւոյ Յոհանայ Մանդակունւոյ Հայոց կաթողիկոսի: - 28. գրեալ է զսրբոց 

առաքելոցն` թէ – 29. զոր առեալ է ի սաղմոսացն: - 29. զոր երանելի Ներսիսի Հայոց 

կաթողիկոսի յաւելեալ է – 29. կատուապաշտութիւնն է մեծարգի եղեալ – 36. որ ի նմա 

դարանեալն էր – 44. որ  նոսա միաւորեալն էր – 45. Որ ի քէն ծնանելոցդ է – 49. ի 

չարաչար արմատոց անտի ոչ ես չարագոյն ընծիւղեալ շառաւիղ - 60. զի ոք ի նոցանէ 

ըստ բնութեան է ասացեալ – 61. որ ըստ բնութեանն է ասացեալ – 62. զի թէ դու ի 

գիտութենէ էիր եղեալ, զայլս ոչ անուանէիր գիտունս: - 63. Եւ համայն հիացեալ են 

մեծապէս – 64. Որմնացան մշակացն է զայդ սերմանեալ – 66. որ երկիւղին 

տրամադրութիւն ի բանականումն նորա բնաւորեալ էր յոգւոջ – 68. մինչչև եղեալ իցեն 

– 68. յառաջ քան զայս գրեալ է – 69. որ չարութեամբ է շարամանեալ առ սուգ և 

տրտմութիւն – 69. ապա թերևս ոչ մարմին էր զգեցեալ ի կուսէն ի մերմէ բնութենէս – 

70. որք ընդ  մարմնումս են յարահիւսեալ աշխատութիւնն և քաղցն և քունն - 70. զնոյն 

զնախահարցն էր պահեալ զերևութական տեսութիւն - 70. որ զհասարակաց 

բնութեամբս պատեալ է: - 71. քաղցնուլն և ծարաւելն, և վաստակելն և ննջելն` 

մարմնոյն կարիք են, այլ ոչ եթէ ի մեղս համարեալ իցեն - 71. այս է որոշեալ զշունչն ի 

յիւրմէ մարմնոն – 73. եթէ ոչ և գործովք կատարեալ էր մեր – 75. որ հանդերձեալն էր 

քակել զսա ի մեռանելն իւրում: - 76. առ որ ինչ երթալոցն էր զկնի մահուն – 77. ի քեզ 

են ծածկեալ ամենայն գանձք իմաստութեան և գիտութեան: - 79. այլ զոր ինչ ընդ ձեռն 

այսորիկ լինելոց է մշտնջենականի փառացն իմոց մեծութիւն: - 79. որ պսակելոցն է 

զկամարարսն իւրով ողորմութեամբն: - 83. որ վասն ութերորդացն գրեալ է – 84. 
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ընդէ՞ր եօթն գոբաղայիւք կանոնեալ է սաղմոսն Դաւթի - 83. Այս մեծ խորհրդոյ 

խորհրդազգած եղեալ են եկեղեցւոյ – 85. Զոր թուի ինձ թէ ըստ աւուր ժամուցն 

պաշտամանցն խորհրդեանն կարգեալ են – 87. որ պատրաստեալն է սատանայի և 

հրեշտակաց նորա: - 88. Իսկ երեքշաբթին ըստ երրորդ ժամու խորհրդեանն կարգեալ 

է – 87. չորեքշաբթին ըստ վեցերորդ ժամու պաշտամանն խարհրդեանն կարգեալ է – 

88. հինգշաբթին ըստ իններորդ ժամու խորհրդեանն կարգեալ է – 88. ուրբաթին ըստ 

տասներորդ ժամու պաշտամանն կարգեալ է – 88. շաբաթուն ըստ հանգստեան 

աղօթից խարհրդոյն կարգեալ է – 89. ի Քրիստոս լինելոց էր ճշմարտութիւնն – 91. 

յայնմ ժամու լինելոց է յարութիւն ամենայն մարդկային բնութեանց – 92. լինելոց է այն 

յառաջին ժամուն մեծի աւուրն – 92. յիշատակ տէրունական պատուիրանին ևս 

առաւել խոցոտէր, և մահուն երկիւղն` որ սպառնացեալն էր – 98. զոր գրեալն էր ի 

յաւետարանին – 98. որ ի Քրիստոս կարգեալ էր – 99. որ հանդերձեալ է լինել 

միաշաբաթի – 101. խոստացեալ է ի սմին գիշերի առնել համաշխարհական  

յարութիւն: - 101. յո՞րում մասին կամ յո՞րում պահու հանդերձեալ է լինել յարութիւն  - 

101. ի մատնութեան գիշերն գրեած է, թէ – 102. առաւօտին աղօթքն ոչ ըստ այլոց 

խորհրդեանն կարգեալ են – 103. զի թէ չէր ծնեալ` և թաղէր իսկ ոչ, և եթէ ոչ էր թաղեալ` 

և յառնել անհնար էր: - 103. զոր կարգեակ է տեառն Եզրի Հայոց կաթողիկոսի: - 104. 

որպէս և գրեալ է ի պատմութեան աւետարանին – 104. որք ցրուեալքն էաք յօտարէն – 

104. և շուրջ արկեալ է ի գլխաւորական աղօթս առաւօտի – 113. որք յերկնային 

հրաւիրեալ են ի բնակութիւն մարդկան տարակարծ խոհականութեամբ – 115.  

ԵՄՄԱՆՈՒԷԼ - Եմմանուէլս մերով բնութեամբ զծանրութիւն մեղաց մերոց բառնայր - 

96. կոչեսցի անուն նորա Եմմանուէլ,, - 105. 

ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ - Այսպէս … երանելւոյն Կիւրեղի Երուսաղէմի եպիսկոպոսի 

զերախայիցն կանոն պայծառացուցեալ է - 9. սկսանի այնուհետև  … 

զնախապատուելին բարեպաշտել … յետոյ ապա իբրև զվեհագոյն` գերաստիճանեալն ի 

նոցանէ եպիսկոպոսն: - 20. զնոյն կարգ … տանին յանգել յեպիսկոպոսսն – 22. 

Եպիսկոպոս կամ քահանայ կամ սարկաւագ … յարբեցութեան գտեալ` մի՛ իշխեսցէ 

պաշտել զկարգն - 24. եպիսկոպոսին տեսեալ … մարդասիրեսցէ ի վերայ նոցա: - 24. 

Պարտ և արժան է զսուրբ միւռոնն … հայրապետին օրհնել. և  իւրաքանչիւրոց  
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եպիսկոպոսացն միանգամ ի զատկին հինգշաբթին օր - 26. եպիսկոպոսն լուծեալ 

եղիցի ի պատուոյն – 26. Զորմէ առաւելաշնորհն Սևերիանոս ասէր գաբաղացւոց 

եպիսկոպոսն ի տնօրէնութեան Փրկչին բանի – 71. 

ԵՌԱԼ - որք միանգամ  հաղորդք եմք միմեանց առ աստուած խստովանութեամբն և 

նախագահութեամբ, այլ և սիրով առ իրեարս եռացեալք - 23. 

ԵՌԱԿԻ - շուրջ արկեալ է ի գլխաւորական աղօթս առաւօտի … երիցս անգամ յաւուրն 

զնոյն եռակի կրկնելով: - 113. 

ԵՌԱՆԳԻՒՆԻ – Է և եռանգիւնի, ի միակէն առ չորսն վերանալով – 83. 

ԵՌԱՏԵՍԱԿ- որ յոգւոջն են եռատեսակ մասունք – 70. 

ԵՍ -,,Ո՞վ առնէր զիս ըստ աւուրցն առաջնոց,,- 1. Զնոյնս և ես հանդերձ հառաչմամբ 

բարբառիմ ի դիպուածոց աստի վտանգեալ. ո՞վ զիս անցելոցն առաջի դնէր 

ամանակաց - 1. Եւ ամենևին զամենայնն ընդ իս բերէի հարսնական յօրինուածոյն 

զգեստ - 1. որպէս ճշմարտութեանն և ինձ թուի – 2. Յայնժամ բոլորովին ես ինքն էի 

լուսատեսիլ յաստուածայնոյ թափանցանաց լինելոյ նշուղից - 2.  զոր իբրև  մաքուր 

հայելեաւ առ իս զփրկչականն ձգելով դիմի զնմանութիւն - 2. այնպէս լցեալ ուռճանայր 

ի նմանէ բանական իմ ոգի – 2. վարժապետ վեհագոյն ունէի յաստուածոյ պարգևեալ 

ինձ - 2. լիացուցեալ զագահութեանն իւրոյ ինև ջանայր զուսումնասիրութիւն - 2. 

պատրաստէր լինել բազմաց պիտոյից նիւթ, ծածկաբար զաստուածոյսն առ իս 

բարբառելով - 2.  աստուածայինն շնորհ անդրէն ձգեալ բերէր զիս կապանօք սիրոյ 

իւրոյ  - 2. Յաղագս որոյ  ապա հաւանեալ իմ այսոքիւք` իբրու թէ ձայնիւ կոչողին զիս, 

աստուծոյ, զյանձնառականն ընդ առաջ տանելով բան, ,,Ահաւասիկ եմ ես, առաքեա’ 

զիս»: - 2. Այսքանք և այսպիսիք յիսկզբանն առ իս աստուծոյ նախախնամութեանն 

մեծութիւն: Որով իւիք աւասիկ ես այժմիկ հարկանեմ զանձն իմ և նուաստանամ - 3. 

զյոլովս անդուստ ի բաց յուղարկեցաք զգործնական իմաստութիւնն: Մինչ զի ըղձալի 

լինել ինձ այսօր – 3. Եւ սուրբն մեր Լուսաւորիչ փայտեղէն ընդ ինքեան շրջեցուցանէր, 

ասեն, սեղան - 5. ամենայնք ի Քրիստոսէ եղեալքն, ո’վ դուք, յօրինակ մեզ բերելի է- 5. 

,,Ուր կարապետն մեր Յիսուս յառաւեալ եմուտ,,: - 6. զմեզ պարսպեալ զգուշաուցին 

նոցին աւանդապահք և ժառանգորդք – 6. Իսկ ի մէնջ եթէ ոք յանդգնեսցի ընդ Հրեայս 
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տօնել ... ընդ նովիւք ի հարկէ անկեալ գտանին: - 6.  է՞ր աղագաւ քարեղէն և ոչ 

փայտեղէն հրամայեցաւ կանգնել մեզ սեղան: - 7. զնիւթս զայս տեսանեմ եղեալ. որպէս 

թէ զանյողդողդ և զանշարժահիմն փրկութեան մերոյ իրողութիւն  - 7. զյաւիտենական 

կենացն առ մեզ երաշխաւորեալ տեսանեմ բարութիւնս: - 7. և Եսայի ասէ. «Ահաւասիկ 

ես դնեմ ի հիմունս Սիոնի վէմ բազմապատիկ  – 7. զոր … արժան էր յիշել իբրև 

զմեծագոյն և զբազմերախտ ի Քրիստոսէ պարգևեալ մեզ աւանդ - 7. զՀոգին սուրբ ի 

մեզ ձգեմք ի Քրիստոս միանալովն: - 7.  Դարձեալ` սեղանն կերակրէ զմեզ, և ոչ ծնանի 

… խաչն մարտնչի ընդ մեր առ թշնամիսն – 8. Իսկ մեզ … տեսանել արժանի է – 8. 

Ապա և աղօթքն և գործառնութիւնն ոչ ամենայն զմիոյ մատուցանէ  մեզ փրկութեան 

պարգև, և ոչ մին զամենեցուն, և ոչ նմանապէս միմեանց օգտամատոյց մեզ լինելով – 

8. և աւազանին օծումն`զըստ Հոգւոյն մեզ յարմարէ վերստին ծնունդ – 8. 

զորդեգրութեանն աստուծոյ ի մեզ կոչէ շնորհ: - 8. Որպէս և ի վերայ փրկչին յօրինակ 

մեզ` Հայր յերկնից աղաղակէր, թէ <<Դա է որդի իմ սիրելի>>: - 9. և զեւթնեակսն` ըստ 

եւթնեկացն որ ի մեզ հոգեկան շարժմունք` զգենուլ զՀոգւոյն շնորհս – 9. նոյն 

խորհուրդ նմանապէս առ նոսա և առ մեզ մատակարարի – 10. որ սիրէ միշտ 

բացափայլութեամբ ի վերայ մեր զպարգևականն իւր ծագել ձիրս – 11. Առ որս ոչ են 

մեզ յերկարագոյնս տողել բանս – 11. զխաշինս իմ ոչ արածեցին. և ցրուեցան խաշինք 

իմ. արդ ես խնդրեցից, ասէ, զխաշինս իմ և ձեռաց հովուացն Իսրայեղի,,:  – 11-12. զոր 

ի վեցն յունուարի ի միասին տօնել սովոր է աշխարհս մեր – 12. այս նախնական 

սովորութիւն ի վաղնջուց հետէ նախահաւեալ, և մինչև առ մեզ հասեալ - 12. առ ի վնաս 

մեզ է յիշել զփրկչական մկրտութեան ճառս – 12. Դարձեալ` թէ ծածկել զհռչակեալն 

Յորդանան խորհուրդ մեզ տնօրինէ, մեք ընդէ՞ր դիմեալ անկանիմք առ նոյն: - 13. Ի 

սմա և Հոգին սուրբ առաքեալ ի Հօրէ, զանմերկանալին մեզ զգեցոյց մխիթարութիւն: - 

13. Ի սմա և հասարակաց մեր բնութիւն ի բաց դիցէ – 13. Հի՞մ և զգործեցեալն ի 

Քրիստոսէ պատգամաւորութեամբ մեզ ետուն աւետարանագիր սուրբ հարքն: - 13. է՞ր 

աղագաւ և կցուրդս գեղեցկագունակս զմկրտութեանն բանից յօրինեցին երանելիքն 

մեր վարդապետք: - 13. Եւ ընդ գիշերոյ շարալծեալս այս մերկանայ ի մէնջ զգալի լոյսս 

արեգական և լուսնի - 13. տէր ինքնին եղիցի մեզ լոյս  մշտնջենական, և փառք նորա 

մեզ փոխանակ տուընջենային լուսոյ: - 14. Սա է, որ զլուսոյն արարիչ ի խաւարէ մեզ 

լոյս ծագեաց - 14. զառաւելագոյնն ի մէնջ պահանջէ պատիւ: - 14. զառ ի յերկնից ասեմ 
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իջեալ կենսատուն կերակուր. զնորն ուխտ և նորոգօղն զմեզ ի մեղացն եղծմանէ: Այլ և 

յերկրաքարշական զբօսանաց անտի դատարկանալն մեր, … պատուոյն սորա է 

առաւելութիւն … զուրախացուցանօղն  զմեզ հաւատամք գոլ զերկիր: - 14. որ 

զհանդերձելոցն առ մեզ նկարագրեն բարութիւնս - 14. «Այսօր ընդ իս ես ի դրախտին» - 

14. Եւ սոցա երկոցուն վախճանն խորհրդոց` առ հանգիստ և ոչ առ տանջանսն զմեզ 

հրաւիրեալ ձգէ - 14. Այլ առաջինքն մեր և մինչև ցառաւօտս երկշաբթւոյն ոչ լուծանէին 

զհանգստեանն կապ: - 15. Զայս և տէրն զմեզ յաւետարանի անդ զգուշացուցանելով 

ասէր - 16. գիշերս այս ... եղև յարուցողին զմեզ Քրիստոսի յարութեան ժամանակ: - 16. 

յորում զմեզն է հանդերձեալ նորոգել Քրիստոս - 16. Այլ և զօրինադրեալս մեզ զայս 

ինքեամբ յանձն էառ կատարել Քրիստոս - 17. յօրինակ  մեզ վարդապետելով  զայս 

առնէր - 17. թերևս զի կիզուլ կարասցէ զեւթեակսն` որ ի մեզ հոգեկան շնորհքն – 18. 

պինդ պահիցեմք զազատութիւն, անփոյթ առնելով զառ ի մեղացն  պարգևեալ մեզ 

հանգիստ: - 18. զմարմնականն ի ծոցս մեր հատուցանէ տանջանս – 18. ըստ նմին և 

մեք` իբր անդամք մարմնոյ նորա, ի վերայ մեր և ի մեզ բերելով զգլուխն, մեծագոլ 

հնչմամբ աղաղակեմք ի յընդհանուր ամենայն արարածոցս տեսակն – 19. Որպէս թէ 

ազատացեալք  մեք ի ծառայութենէ  մեղացն զղջմանն հրով … և բոլոր գոյացելոցն 

տեսակք` հարկաւորին ամենայն իրօք ընդ մեզ – 19. զայս մեզ ուսուցանէ – 19. 

,,Ողորմեա’ ինձ աստուած ընդ մեծի ողորմութեան քում. ըստ բազում գթութեան քում 

քաւեա զանօրէնութիւնս իմ» - 19. որ ի մեզ դաշնաւորեցաւ հեշտութեամբ ճաշակելեաց 

և հոտոտելեաց: - 20. Արդ են թանց սորա առաւօտին ասացեալ սաղմոսքն թուով վեց. 

զուգաքանակ առ ի մեզ տպաւորեալ զգայարանացս: - 20. Իսկ երեկորին աղօթիցն 

հաւաքումն  այսպիսաբար յինքեան ունելով զեկուցանէ մեզ միտս - 21. «Խոնարհեցո’ 

տէր զունկն քո և լո’ւր ինձ, զի աղքատ և տնանկ եմ ես»: - 21. տնօրէնք յարեան ի վերայ 

իմ – 21. ժողովք հզօրաց խնդրեցին զանձն իմ,,: - 21. եկն ի խարդախել և ի խաբել զիս – 

21. «Խորհեցան խափանել, ասէ, զգնացս իմ. թաքուցին ամբարտաւանք որոգայք ինձ: - 

21. շուրջ զշաւղօք իմովք եդին ինձ գայթակղութիւն,,: - 21. փրկանաւորեաց  զմեզ 

արեամբ միածնին իւրոյ - 21. «Ուղղեսցին, ասէ, աղօթք իմ որպէս խունկ առաջի քո - 21. 

Այսուիկ ուրախարար զոհագործութեամբ ապրեցուսցես զիս յորոգայթէ յայսմանէ - 21. 

ոչ  կարէ յինէն մերկանալ զբռնութիւն – 21. թագուցաւ ինձ ի գայթակղութենէ գործողին 

զանօրէնութիւն: - 21. ,, Հանցես, ասէ, ի բանտէ զանձն իմ – 22. ,,ինձ համբերեն 
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արդարք` մինչև հատուսես ինձ – 22. վասն իմ ոչ փութացուցանես հատուցանել 

զխոստացեալ քո զարքայութիւնն… նոքա մեզ մնան ընդունել զաւետիսն: - 22. որ ի 

նիւթականումս մեր գտանի մարմնի: - 22. զուգիւք ներգործել բնաւորեաց 

առաջնորդականն որ ի մեզ միտք – 22. Եւ այս մեզ յաղագս թուոյ քառակի և միակի – 

23. չէ իսկ առաջիկայս մեզ զստեղծեալն եղծանել  հակաճառութեամբ տարօրէն 

սովորութիւն - 23. ի միասին հրաւիրեալ գումարեց զմեզ աստուածային տեսչութեանն 

հրաման – 23. ոչ ինչ արգելու զառաջի արկեալսս ի գլուխ բերել մեզ հոգևորական ջան: 

- 23. Քանզի և զայս ի մէնջ պահանջէ` որ հաւատացն ի մեզ զվերակացութեանս 

այսորիկ շնորհ - 23. որ առ մահն զմեզ ածէ – 23. պարտ և արժան է հանապազօր 

վարդապետական մեր բանիւն ամրացուցանել զառողջսն … որպէս զի հնար լիցի 

ամենայն անձին Երրորդութեանն երկրպագուաց ժառանգել զերկնից արքայութիւնն ի 

Քրիստոս Յիսուս ի տէր մեր - 24. Արժան է և զհացն` անխմոր, և զգինին` անապակ 

հանել ի սուրբ սեղանն, ըստ աւանդելոյն մեզ սրբոյն Գրիգորի - 25. և մեզ ի նմին պարտ 

է յարանալ – 26. Չորեքշաբթւոյն,  Ես ասացի տէր ողորմեա ինձ: Հինգշաբթւոյն, Ես առ 

քեզ տէր աղաղակեցի: Ուրբաթուն, Մտցեն աղօթք իմ առաջի քո տէր: - 29. ,,Արի, տէր, 

օգնեա մեզ և փրկեա զմեզ,, - 30. զնոյն ինքն զյարուցեալն անդէն և անդ ընդ 

աւետարանական բանին ի դէմս մեր բերելով, հրամայեմք  միմեանց - 30. յարեաւ և 

օգնեաց մեզ, փրկելով զմեզ ի մահուանէ – 30. «Գիշերեաց կանխէ հոգի իմ առաւօտել 

առ քեզ աստուած» - 30. Պարտ և արժան է ի գիշերապաշտաման զկանոնացն զհետ 

բերել զչորս զայս քարոզութիւն. Վասն ի վերուստ խաղաղութեան ... Վասն ուղղելոյ 

զգնացս մեր, Վասն գտանելոյ մեզ շնորհ - 31. Օրհնեալ ես տէր աստուած մեր, որ և 

զմեզ զմեղաւորս արժանի արար փառաւորել զքեզ. ընկալ բարերար և մարդասեր տէր 

զամենեցուն մեր աղաչանս,  զխնդրուածս … և շնորհեա ամենեցուն մեզ զքո առատ 

ողորմութիւնդ և զգթութիւնդ:- 31. մի’ ըստ մեղս մեր առներ զմեզ. և մի’ ըստ 

անօրէնութեան մերում հատուցաներ մեզ. այլ արա առ մեզ զողորմութիւն … Զերծո’  

զմեզ յամենայն որոգայթից սատանայի, և փոխեա զմեզ յարքայութիւն - 31. Քեզ յանձն 

առնեմ զանձինս մեր – 31. Հայեաց, տէր, յաղօթս մեր և ի պաղատանս … մի’ մերժեր 

զմեզ ի ժառանգութենէ քումմէ. այլ  …  արժանաւորս արա զմեզ ծառայս քո անճառ 

լուսոյդ երկնից արքայութեանդ – 31. Պարտ և արժան է … յիշատակել զառ ի փրկչէն 

վասն մեր ի Յորդանան զմկրտութիւն: - 32. զի՞նչ ևս ասասցուք մեք - 34. ոչ միայն 
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զնեռինսն չարագոյնս և բազմապատիկս քան զնոյնս ընդ մեզ բերեմք – 34. նախատել 

զմեզ յանդգնին պղծալիցն – 35. մեք կապեցաք զհռչակելին զայն նշան ընդ ամենայն 

նիւթս - 35. պախարակել զմեզ անամօթին … զսրբոց մարգարէիցն զբանս ընդդէմ մեր 

բերելով - 35. մեք զմիայնոյ միածնի Որդւոյն աստուծոյ պաշտեմք զպատկեր - 35. ի 

մէնջ վրիպանուն պատրողաբանութեամբ զանխլանալ կարծեն: - 38. Իսկ մեք 

զկենդանին և զկենդանացուցիչն քրիստոս յամենայն նիւթս մարդակերպ 

նմանութեամբ նկարագրեմք, նորին աղագաւ և հաստատուն է յոյսն մեր, զի ,,Որ 

հաւատայ յիս, ասաց ինքն, զմահ մի տեսցէ - 40. և ասիցեն, խորհուրդ իմ ինձ և իմոցն,, 

- 40. Այսք և որ սոցին նման` սիրելիք մեզ լինել հրամայեալ յաստուծոյ, իսկ ի նոցանէ 

ատեցեալք` դիւացն հրամանաւ, և որ ինչ միանգամ մեզ հրաժարելիք`  մեծարելիք 

նոցա: - 41. մարդասէրն մեր տէր և բարերար ընդ  ողջոցն ոչ միայն թէ  ոչ մախայ ընդ  

առողջութիւն ... այլ և ախտաժետացն ի վերայ բերէ զբժշկութեանն դեղս: - 41. հայր իմ 

ես դու, և քարին` քո իսկ ծնեալ և զմեզ – 41. Իսկ ի մէնջ «Զի՞նչ հայցէ տէր աստուած 

մեր  - 41. Եւ քանզի ի մարմնի ելով մեր` ոչ կարէաք նովին կապանակցաւ ընդ 

իմանալիսն խառնել, և յայտնապէս ի դէմս մեր բերել զարարչին մեծութիւն – 41. ի 

քա՞րն կամ յոսկի՞ն դնիցեմ զյոյս իմ: - 42. Իսկ մեք զայն միայն յիւրաքանչիւրոցն 

բացորոշեալ պատուեմք ի նիւթոց - 42. անունն և նմանութիւնն զերկոսին 

հարկեցուցանէ, Քրիստոսի բնակել ի նոսա, և մեզ աներկբայելի սրտիւ մեծարել: - 42. 

Եւ այս է, որ զմարմնացելոյ Բանին աստուծոյ վարդապետեաց մեզ պաշտել 

զկենդանագրեալ մարդկային ձևով զպատկեր - 42. սուրբ Հոգին առ մեզ մերձենայ – 43. 

նիւթականաւն զզգալին զուարճացուցանէ, զի «Եւղ զուարթ առնէ» ասէ մարգարէն. և 

ինքեամբ զիմանալին որ ի մեզ զօրացուցանելով. ,,Հրամայեա, ասէ, աստուած 

զօրութիւն քում` զօրացուցանել զոր հաստատեցեր ի մեզ,,: - 43. նոյն ինքն Հոգւոյն 

սրբոյ առհաւատչեայն վստահացուցանէ զմեզ - 43. ,,Ինև, ասէ, լի են երկինք և երկիր,, - 

44. մեք բանիւ առաքելոցն հաւատացեալքս ամենասուրբ Երրորդութեանն, նկատեմք 

օծեալ իւղովն զփրկութեանն գործարանս - 43. զազատիմք և մեք յայնցանէ – 43. որ 

մանաւանդ անհաւատիցն` քան թէ մեզ ի դէպ էր ըմբռնիլ հիացմամբ - 44. ցուցցուք և 

զայս, թէ և պատուելի և պաշտելի մեզ այնոքիկ` յորս աստուած իցէ: - 45. իբրև գործեաւ 

իւիք աստուած զբարերարութեանն ի մեզ հեղու զխնամս: - 45. Զնոյն և մեզ ի դէպ է 

ասել – 45. ծամածռեալ խաթարել զմիտս մեր խորհին կռապաշտութեան անուանբ: - 
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45. Արդ զմեզ յառաջ կոչէ նա ինքն ընդդէմ յառնել երկակաց ոմանց առ միմեանս 

մենամարտուցելոց յայլազգեացն գնդից և ամբարտաւանութեամբ յառաջ կոչողաց 

զմեզ - 46. զկենդանականն որ ի մեզ հաւատ, սրեալ իբրև օձի խօսարանացն իւրեանց 

սրով սատակել սպառնացեալ - 46. Յաղագս նոցուն ապա և մեր աստուածայնովն 

զինազարդեալ սպառազինութեամբ, հաւաքեսցուք ի հեղեղագնաց կենցաղոյս` 

զգայութեանցն որ ի մեզ զկարծրութիւն  - 46. որք նմանապէս են աստուծոյ և մեր 

թշնամիք – 46. իրերաց գոլ ասեն զմեզ ձայնակիցս և համախոհակս: - 46. Եւ այս է քան 

զամենայն դժնդակագոյն մեզ ի նոցանէ վտանգ - 46. զայս միայն գտեալ  անձին 

յաղթութիւն, զստելն և նախատինս զմեօք արկանել զօտարոտւոցն լուտանս»: Իսկ մեք 

այսքան յերկոցունց ի նոցանէ հեռացեալ գտանիմք - 46. Յոյժ տենչալի էր ինձ և 

փափաքելի, ոչ այլոց զիս, և ոչ զայլս ինձ լինել ի թշնամութեան - 48. զաստուածն սիրոյ 

և խաղաղութեան ի մեզ հաւանեցուցանել հրարէաք բնակել տալ: - 48. հարկ է մեզ` 

զմին միայն ընտրեցաք ունել զօրագլուխ և վերակացու կենաց մերոց, որք ոչ միայն 

աստուծոյ զմեզ ասեմք - 48. Ըստ բնութեա՞ն զմարմնանալս տայք բանին … եթէ ըստ առ 

ինքն զառ ի  մէնջն միաւորելոյ: - 49. «Թէպէտ և վասն մեր էջ յանարգութիւն, այլ … Ես 

նոյն եմ - 50. ,,Ես եկի` զի զկեանս ունիցի – 50. «Ոչ փոփոխելով մարմինն 

յանմարմնութիւն, այլ ունի զինքեան զմարմինն` որպէս ծնաւ ի կուսէն. և առաւել քան 

զմեզ ըստ որում յաստուածն Բան միաւորեցաւ,,: - 51. անհասանելի միաւորութիւնն, և 

ոչ բնութեանցն այլայլութիւն առաջնորդեն մեզ – 51. ըստ այժմու մեզ աւանդեցելոյ 

բանին` անճառելի և անասելի միաւորութիւնն` մի մեզ եցոյց որդւոյ  բնութիւն: - 51. Եթէ 

ոչ զկատարեալ մեր բնութիւնս ի կնոջէ յինքն ընկալեալ` ընդ ինքեան միաւորեաց 

Բանն աստուած առաքեալ ի Հօրէ: - 54.,,Շօշափեցէք զիս և տեսէք – 57. Ի մահուանէ 

նորա վասն մեր. ,,Քրիստոս մեռաւ վասն մեր ըստ գրոց,,: - 57. զիա՞րդ կարասցես … և 

մահուամբն  զանմահութեան ի մեզ աղբիւրացուցանել շնորհ: - 57. Ես զթաղումն 

մարմնոյն և զգեստ  նորա ասեմ Բանին - 58. Ընդ իւրում աստուածութեանն միացոյց 

զբնութիւնս մեր – 59. ախորժեսդ հեթանոսաբար առ ի մէնջ մեկուսանել – 60. 

խոստովանեսցիս ընդ մեզ – 60. Աբրահամ հայր մեր ո՞չ ապաքէն ի գործոց 

արդարացաւ – 61. և ամենայնքս մեր ըստ քեզ, ստուեր և երեւութիւնք առ ի յոյսն 

ակնկալութիւնք: - 61. ետես զիս` ետես զհայր իմ,, - 62. ,,Ես և հայր իմ մի եմք,, - 62. 

յանուանէ մեզ զասացօղս բանիցդ այդոցիկ ցուցանէ: - 63. մինչ զի լինել ճոխութիւնն 
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մեր անուամբք – 63. Ու՞ր տարցուք զառ ի քէն հասեալ  ի մեզ աղէտս - 65.  որ ջանասդ 

մերժել ի մէնջ զօրէնս աստուծոյ մերոյ, և պատմել մեզ փոխանակ այնոցիկ այլ 

մոլորութիւն - 65. զորս ի մէնջից աստի Հոգին սուրբ զարթոյց – 66. որ ի մեզ 

բնաւորականքն են – 67. զինքեանն բերեալ երևւցոյց մեզ յերկնից մարմին: - 67. «Չիք 

այլ  ոք բաց յինէն, որ գիտիցէ զվերջինսն - 68. «Օրէնք հոգւոյն կենաց ազատեցին զիս 

յօրինաց մեղացն և մահու» - 69. «Տեսանեմ … և գերեալ զիս օրինօք  մեղացն որ են 

յանդամս  իմ»: Արդ ոչ եթէ ներքսածողականք են մեզ մահուն և ապականութեան 

քաղցն և տրտմութիւնն - 69. զոր ի մէնջն ընկալաւ – 70. զկիրս մարդկայինս ըստ մեզ և 

զմերն ասեմ կրեալ Քրիստսի - 71. որ ի մեզ գտանին կիրքս – 72. ,,Տրտում է ասէ շունչ 

իմ մինչև ի մահ,, - 72. Զի՞նչ ասես և զմեռանելն վասն մեր զՔրիստոս - 73. Այլ և ըստ 

մեզ, եթէ ոչ յոյժ գայթագղեսցիս բանիւս, զապականութեանն ընդ միտ ածելով տեսակս. 

քանզի ես զբնականացն ասեմ բուռն հարկանել զՔրիստոս – 73. էր ինչ որ ըստ մեզ, և 

էր ինչ որ ըստ մեզ`յինքեան ցուցանելով տէրն. քաղցեաւ ըստ մեզ, և քաղցնելովն ոչ 

ըստ մեզ` առ յագեցութիւն երկնային բարութեանն զմեզ փոխաբերեաց: – 73. առնլով 

յինքն զտկարութիւնն մեր և ըստ մեզ, եղեաք և մեք զօրութեան նորա հաղորդք - 74. 

նովին մարգարէաշնորհս զմեզ յարդարեաց: Մեռաւ ըստ մեզ – 74.  որովք իւրումն զմեզ 

ընտանեցուցանէր բնականաց:  - 74. դարաւ խաչին և գերեզմանին և դժոխոցն, յորս 

մեք անկաք. եթէ ոչ զմեզ խնդրէր` ի ձեռն մերոյ պատկերիս կենագործելով զմեզ, և յիւր 

միաբանութիւնն և նմանութիւն կատարեալ պատկերին կոչիցէ զմեզ,,: - 74. մարմնով 

իւրով որ ի մէնջ … զյաղթութիւն ցուցանէր: - 74. զայս գտեալ մեր զազատութիւն ի 

տեառնէն – 78. ես հաղորդեցայց նորայոցն յաղագս խառնմանն – 75. ոչ էր բաւական 

սէրն, որպէս և ոչ մեզ, եթէ ոչ և գործովք կատարեալ էր մեր – 75. մի’ զամենայն 

զմարդկական կարիսն ի միում շարի հարեալ ընդ մի համարիցիս. իբրու թէ 

նմանապէս ամենեցուն զբնաւորելն սոցա առ մեզ վարկանելով - 75. ոմանք ի նոցանէ 

բնականք ասին` ըստ բնութեան ի մեզ տրամադրեալք - 75. Իսկ ոմանք յետամտականք 

ի մեզ եղեն. յորոց մին ի նոցանէ` ի մէնջ ընկալաւ զսկզբնաւորութիւնն – 75. ոչ ի մէնջ և 

ոչ յարարչէն յարեալ եղև ի բնութիւնս – 75. մահուամբն … պատժեաց զմեզ – 76. 

յարութեամբն կոչեսցէ զմեզ առ վերին կեանսն: - 76. կենագործելն եկն զմեզ բանն 

աստուած – 76. զիա՞րդ եղև փոյթ արարչին մերոյ … ազատել զմեզ միանգամայն ի 

մեղաց - 76. Արդ երիս եցոյց մեզ բանս զկործանմանն մերոյ տեղիս. զառաջինն մեր իսկ 
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գտեալ և անձին մատուցեալ զմեղսն. և զերկրորդն որ դատէրն զմեզ – 77. եղեալն վասն 

մեր մարդ` և անուանեալն երկրորդ Ադամ մեղս ոչ  արար - 77. յորոց ազատելն զմեզ 

խորհեցեալ – 78. Եւ այս է` որպէս ինձ թուի ասելն Որդւոյ առ Հայր: - 78. ուսուսցէ մեզ, 

տէր – 78. յայտնեա’ մեզ աղաչեմք զքեզ, տէր – 79. Անարգանս ինձ կրել առաջի կայր – 

79. վերստին առ իս դարձուսցէ զփոռսն: - 79. ոչ եթէ ես յիմոց անտի փոփոխեցայ, այլ 

կարծիք մարդկան` զոր ունէին վասն իմ, փոփոխեցան: - 79. յորժամ անարգեալ  զիս 

տեսին, գայթակղեցան վասն իմ. թողլով զպատշաճն ըստ իս` յանպատշաճագոյնն իմ 

ընկղմեցան խորհուրդս. որպէս և Եսայիաս զսոյն յառաջաձայնեալ վասն  իմ ասէր 

զսոցանէ: - 79. Զսոյն և Հայր ինձ պատասխանեաց յերկնից – 79. «Դու ընդէ՞ր բնաւ 

պատմես զարդարութիւն իմ, կամ առնուս զուխտ իմ ի բերան քո» - 81. «Տէր եթէ 

զշրթունս իմ բանաս, բերան ին երգեսցէ զօրհնութիւնս քո»: - 82.  դու ատեցեր զխրատ 

իմ – 82. ինձ շնորհօքն աստուծոյ պարգևեցաւ համարձակութիւն բանիս: - 82. «Տէր, զի՞ 

բազում եղեն նեղիչք իմ, և բազումք յարեան ի վերայ իմ,,: - 82.  լցոյց չարչարանօք 

մեղաց զոգի իմ, և զկեանս իմ ի փառաց դրախտէն ի դժոխս մերձեցոյց. ,,Եւ 

համարեցայ ես ընդ այնոսիկ – 83. և ասէ, «Օրհնեա’ անձն իմ զտէր, և ամենայն ոսկերք 

իմ զանուն սուրբ  նորա»,,. և եթէ ,,Օրհնեա` անձն իմ զտէր – 83. «Հոգի քո բարի 

առաջնորդեսցէ  մեզ յերկիր ուղիղ» - 83. ինձ մերձ թուի գոլ սաղմոսիս միտք եօթն 

գոբաղայիւքն կանոնեալ - 84. որ յերկնայինսն բերէր զմեզ ի վայրսն: - 84. ուսուցին մեզ 

գիրք սուրբք յոչընչէ լեալ զամենայն: - 85. Զոր թուի ինձ թէ ըստ աւուր ժամուցն 

պաշտմանցն խորհրդեանն կարգեալ են – 87. նեղիչք իմ ցնծասցեն թէ ես 

սասանեցայց,, - 88. «Ես աղաչեմ, տէր, ողորմեա ինձ, և բժշկեա’ զանձն իմ ես մեղայ 

քեզ: - 88. «Ես առ քեզ տէր աղաղակեցի, առաւօտիս աղօթքս իմ ժամանեսցեն առ քեզ» -  

88. ի գերեզման ասի իջեալ տէրն արարածոց, և իւրով անապական մահուամբն 

զապականութիւնն մեզ շնորհելով – 88. ,,Մտցեն աղօթք իմ առաջի քո,, - 89. որք 

զմարմինս իւրեանց ի խաչ հանին ... խաչակից լինելով … զիս ժողովողին - 89. նոքա 

առաջնորդեսցեն ինձ մոլորելոյս ի գիտութիւն ճշմարտութեան. հանցեն զիս ի լեառն 

սուրբ - 89. որ խաչեցար վասն մեր, ողորմեա’ մեզ,,: - 89. իսկ առ մեզ պայծառանայ 

երեքկին սրբասացութիւնն – 89. ինձ հասու եղև, եթէ … - 90. մի է յԵրրորդութենէն տէր 

մեր Յիսուս Քրիստոս – 90. ևս առաւել մեզ քան թէ յայնժամ մարգարէիցն եկեալ ի 

յերևումն - 90. համարձակահայեաց լինելով մեք ի նոսա … նուագեսցուք ասելով – 90. 
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զտկարութիւնս մեր ի քեզ բարձեր. անմահացու բնութիւնդ հաճեցար վասն մեր 

համբերել մահու խաչի. յաղագս այսպիսի բազմագութ մարդասիրութեանդ 

ողորմեսցի’ս մեզ: - 90. ամենայն երեկորին և առաւօտին պաշտամունք մեր … 

յընդունելութիւն աստուծոյ մատուցանին - 90. ,,Ինձ քաւ լիցի պարծել, բայց միայն ի 

խաչն տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի,, - 90. հրաւիրեն զմեզ առ հոգևոր սեղանն – 

91. աղօթք մեր ժամանեսցեն ի յականջս տեառն զօրութեանց – 91. ծանեաք զնոյն ինքն 

զտէր մեր Յիսուս բարձօղ մեղաց ամենայն աշխարհի - 91. ,,Նա զմեղս մեր բառնայ, և 

վասն մեր չարչարի,, - 91. մեք նորոգեսցուք,, - 92. իմ պսակաւորն և հայրապետն 

սուրբն Գրիգոր  … զյարութիւն մեռելոց  բուսոց և տնկոց օրինակ էր ի գարուն բուսաբեր 

- 92. յորում աւուր յանդիման լինել մեզ կայ առաջի բեմին Քրիստոսի - 94. որոց և մեք 

արժանի եղիցուք հասանել խոստացելոց բարեացն - 94. ի նմին ժամու բժշկել 

զյանցանսն չարչարանօք խաչին տէրն մեր Յիսուս Քրիտոս – 94. տէրն արարածոց ի 

գերեզման իջեալ ասի, և իւրով անապական մահուամբն զանապականութիւնն մեզ 

շնորհելով – 95. անօրէնք յարեան ի վերայ իմ ի դրախտին, և ժողովք հզօրաց խնդրեցին 

զանձն իմ հակառակամարտ զօրութեանն – 95. ,,Խորհեցան խափանել զգնացս իմ 

պահպանութենէ պատուիրանին, և թագուցին ամբարտաւանք որոգայթ ինձ,,. Եւ եթէ 

,,Լար ձգեցին որոգայթ ոտից իմոց, և եդին ինձ գայթակղութիւն,,: - 95. փրկեսցէ զմեզ 

պատուական մարմնով – 95. «Խոնարհեցո’ տէր զունգն քո և լո’ւր ինձ, զի աղքատ և 

տնանգ եմ ես»: - 95. «Ուղիղ եղիցին աղօթք  իմ որպէս խունգ առաջի քո - 96. աստանօր 

մեզ վերստին դառնալի է ի կարգն առաջին - 96.  ,,Տէր, հա’ն ի բանդէ զանձն իմ,,: - 96. 

Բայց ինձ այսպէս թուի, եթէ – 96. բանս մեզ ճանապարհս գործեաց – 97. Բազէն 

տարածեալ զթևսն անշարժ դիտէր ընդ հարաւ, յափշտակելով զմեզ ի մահուանէ - 97. 

գողանայ զմիտս մեր յիւրն միտելով կամս – 98. «Աստուած աստուած իմ, նայեա’ց առ 

իս, ընդէ՞ր թողեր զիս» - 99. ,,Ընդ իս եղիջիր այսօր ի դրախտին,,: - 99. Այսր խորհրդով 

հալածեցաւ ի մերս տապանէ ագռաւն մահացան - 100. այն ծածկեալ եղև ի մէնջ – 102. 

զմեզ հրեշտակաց նմանեցուցանէ տէր յաւետարանին – 102. հանէր զգիշերն ի գլուխ 

յաղօթս աստուծոյ, առ ի մեր վարդապետւթիւն զայն առնելով: - 102. Եւ թուի ինձ ի 

սմին միաշաբաթոջ զայն կատարել – 102. Բայց ես ոչ փոքր ինչ վարկանիմ վկայութիւն 

առնուլ ասացելոցս ի մէնջ - 103. ,,Արի’ տէր, օգնեա’ մեզ, և փրկեա՛ զմեզ վասն 

անուանդ քո, զի խոնարհ եղեն մինչ ի հող անձինք մեր, և յերկիր կցեցան մեջք մեր,,: - 
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103. ես իմոցս զնոյն հրամայեցի – 103. յարուցեալ ի մեռելոց փրկեաց զմեզ – 104. ,,Ի 

գիշերաց կանխէ հոգի իմ առաւօտ առնել առ քեզ – 104. իսկ առաջի բռնարկեալս ի վեր 

է քան զմեր կարողութիւնս - 104. աղօթիւք ձերովք տացին բան ի միտս մեր – 104. զմեզ 

զարթոյց յօրհնութիւնս անմարմնոցն – 104. որ խաչեցաւն վասն մեր – 105. ,,Նա 

զհիւանդութիւնս մեր բառնայ,, - 105. զբոլոր զտիեզերս հնազանդեցուցանել ընդ 

առաքելական քարոզութեամբն` ի Քրիստոս Յիսուս ի  տէրն մեր-106. այլ մեզ յայլ ինչ 

մի’ լիցի պարծել ըստ Առաքելոյ – 113. մեզ առկայեսցի այս – 113. որ հաճեցաւն … 

խաչիւն իւրով սրբով փրկել զմեզ: - 113. պահելով զմեզ` ի մեղանաց ապրիցիմք – 113. 

ի ծփական տառապանաց զերծուսցես զմեզ և ընդունիցիս զոգիս մեր անխարդախ 

կանխել առ քեզ  - 114. զիս աստուածային Հոգին վերակարգեաց յաթոռ սրբոյն 

Գրիգորի ի կաթողիկսսութիւն աշխարհիս Հայոց:- 115. որ պարգևեաց ինձ ի վերայ 

երկրի տէրւթիւն ընդ ամենազօր իւրոյ տէրութեամբն – 116. 

ԵՍԱՅԵԱՍ, ԵՍԱՅԻԱՍ – մի է յԵրրորդութենէն տէր մեր Յիսուս Քրիստոս, զոր 

Եսայեասն ետես նստեալ յաթոռ փառացն - 90. և զեւթնեակսն` ըստ եւթնեկացն որ ի 

մեզ հոգեկան շարժմունք` զգենուլ զՀոգւոյն շնորհս, զոր Եսայիասն թուէ: – 9. Եւ 

որպէս Եսայիասն ասէ – 40. որպէս և Եսայիաս զսոյն յառաջաձայնեալ վասն իմ ասէր 

զսոցանէ: - 79. 

ԵՍԱՅԻ - յառաջագուշակ եղեալ Եսայայ ի վերայ ամենայն հեթանոսաց - 7. և Եսայի 

ասէ – 7. որ զաղջամղջին խաւարի արդարև բերէ զօրինակ, ըստ Եսայայ պանծալի 

բանին, թէ – 30. մտեալ ծածկիք ըստ Եսայայ բանին: - 67. որպէս և ինքն Եսայաւ ասէ – 

68. Իսկ գիշեր ոչ եթէ զժամանակն ասէ, այլ զհրէական անհաւատութիւնն առակէ, ըստ 

Եսայեայ պանձալի մարգարէութեանն, եթէ - 104. ըստ որում համաձայնեալ Եսայեայ 

ազդարարող բարբառովն լնու անուշահոտ գիտութեամբն զտիեզերս – 105. 

զաստուածորդին հոգւոյ ակամբ տեսանեմք  նստեալ, իբրու ի վերայ աթոռոյ բարձու և 

վերացելոյ, ըստ Եսայեայ տեսութեանն -105. և յայս միտս նայեցեալ եկեղեցւոյ 

ընթեռնուն զԵսայի: - 105. 

ԵՍ ԱՌ ՔԵԶ ՏԷՐ ԱՂԱՂԱԿԵՑԻ - Արդ զկնի Հարցինն և Ողորմեցւոյն և … զՓառս ի  

բարձունսն  պաշտել. ապա ըստ իւրաքանչիւր աւուր զկցուրդսն, զոր առեալ է ի 
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սաղմոսաց: Երկուշաբթւոյն, Լոյս տուր տէր աչաև իմոց: … Հինգշաբթւոյն, Ես առ քեզ 

տէր աղաղակեցի: - 29. 

ԵՍ ԱՍԱՑԻ ՏԷՐ ՈՂՈՐՄԵԱ ԻՆՁ - Արդ զկնի Հարցինն և Ողորմեցւոյն և … զՓառս ի  

բարձունսն  պաշտել. ապա ըստ իւրաքանչիւր աւուր զկցուրդսն, զոր առեալ է ի 

սաղմոսաց: Երկուշաբթւոյն, Լոյս տուր տէր աչաև իմոց: … Չորեքշաբթւոյն, ես ասացի 

տէր ողորմեա ինձ: - 29. 

ԵՐԱԳԱԶՐԱՒԵԼԻ - առ հարկի ի սկզբանն յումեքէ երագազրաւելի ինչ ցուցեալ եղև 

գործ: - 5. 

ԵՐԱԳԱՇԱՐԺՈՒԹԻՒՆ – Կէսք ի նոցանէ … զկենդանիս ի պատիւ առեալ պաշտեցին 

... Որպէս հիւսիսայինքդ զձի և զշուն. զմին վասն երագաշարժութեան ոտիւքն  - 36. 

ԵՐԱԳՈՏՆԱԳՈՅՍ - յաղագս աստուածայնոյն վերջանալով հրամանի` առ իւրն 

երագոտնագոյնս ընթասցի ցանկութիւնս - 11. 

ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ - պարտ է ուսումնասիրացն և խոհականագունիցն` նուագարանօք 

քնարահարու լինել երաժշտական հոգւոյն – 20. 

ԵՐԱԽԱՅ, ԵՐԵԽԱՅ – նովին ձիթով օծանէին զմկրտեալսն և զերախայսն – 8. 

երանելւոյն Կիւրղի Երուսաղէմի եպիսկոպոսի զերախայիցն կանոն պայծառացուցեալ 

է - 9. Պարտ և արժան է … միայն օծանել նովաւ զերեխայսն – 26. Պարտ և արժան է 

զերախայիցն ձեռնադրութիւնն և զօծումնն և խոստովանելն առ դրունս մկրտարանին 

կատարել- 27. 

ԵՐԱԽԱՅՈՒԹԻՒՆ -  երախայութեանն օծումն զհրաւիրականն ունի դրոշմ - 8. յայնմ 

ժամանակի առ կատարելահասակս ոմանս կատարիւր երախայութեանն կարգ - 9. 

ԱՐԱԽՏԻՔ – որով կարասցուք … հանապազ յիշել զերախտիս մարդասիրութեան 

նորա – 100. զխաչին երախտիքն ծանեաք – 113. 

ԵՐԱՆԳ – զարդարի պատկերս առաքինութեանն երանգովք – 2.  

ԵՐԱՆԵԼ - երկրախումբն իբրև մի անառնելի աստուած, երանեալ եղիցի»: - 52. 
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ԵՐԱՆԵԼԻ – Երանելւոյ տեառն Յովանիսի փիղոսոփայի Հայոց կաթողիկոսի – 1.   

երանելւոյն Կիւրղի Երուսաղէմի եպիսկոպոսի զերախայիցն կանոն պայծառացուցեալ 

է - 9. է՞ր աղագաւ և կցուրդս գեղեցկանուագս մկրտութեանն բանից յօրինեցին 

երանելիքն մեր վարդապետք: - 13. զոր ի նոյն  խորհուրդ արարեալ է երանելւոյ 

Յոհանայ Մանդակունւոյ Հայոց կաթողիկոսի: - 28.  զոր երանելի Ներսիսի Հայոց 

կաթողիկոսի յաւելեալ է – 29. Որպէս երանելին Եփրեմ ասէ – 51. Զսոյն և երանելին 

Յուղիոս ասէ – 52. զոր ոչ օտար քան թէ Հոգւոյն սրբոյ իմաստիւքն վարկանիմ երանելի 

հարցն մերոց – 84. զոր կատարեաց յասմ ժամու ի կենարար չարչարանս իւր. յասել 

երանելոյն Մարկոսի, եթէ – 96. զոր յառաջ տեսեալ մարգարէական ակամբ երանելոյն 

Դանիէլի … ընդ արևելս ընդդէմ Երուսաղէմի աղօթէր – 97. 

ԵՐԱՆԻ - Երանի~ իցէ ծառայիցն այնոցիկ, զորս եկեալ տէրն  գտանիցէ արթուն»:-17. 

երանի~ է ծառայիցն այնոցիկ - 102.   

ԵՐԱՆՈՒԹԻՒՆ - Առ երկոսին հաւասարապէս ունի երանութեանն բան - 52. յորոց կայ 

աստուած ի մէջ աստուածոցն և թագաւորեցելոցն, որոշելով և բաժանելով 

զարժանաւորութիւն անդր երանութեանցն – 93. 

ԵՐԱՇԽԱՒՈՐԵԼ - սովաւ զյաւիտենական կենացն առ մեզ երաշխաւորեալ տեսանեմ 

բարութիւնս: - 7. ի ձեռագործ արուեստէն զառաջիկայ յուսոյն խորհուրդ 

երաշխաւորեալ, սեպհականէ անձինն և իւրայոցն: - 40. 

ԵՐԱՍՏԱՆՔ – զայլազգինս հարկանէր յերաստանս – 44. 

ԵՐԲ - ե՞րբ դառնայցէ ի հարսանեաց – 17. ե՞րբ գայցէ ի հարսանեաց – 102. 

ԵՐԲԵՄՆ - Համբերողացն նախատիպ մեծն Յովբ ասէր երբեմն յիւրում բանսն - 1. որ 

երբեմն շարժէ, և երբեմն առ ինքն ամփոփեալ` թողացուցանէ զմտաւոր և զբանական 

հոգին -  68. նոյնաձևապէս իմն երբեմն առ կեանս, և երբեմն առ մահ պարաբերելով 

ածանին – 69. երբեմն տկարանայր մարմինն … և երբեմն զօրանայր – 73. 

Զաստուածային և զկենդանարար Հոգւոյն սրբոյ զօրութիւնն յայտնելով երբեմն, որ 

իսկակիցն էր Հոգւոյն, ,,Հողն ուր կամի, ասէ, շնչէ - 81. 
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ԵՐԲԷՔ , ԵՐԲԵՔ  - Եւ եթէ երբէք ուրէք խորհէի արդեւք զհրամանացն  խորտակել զլուծ  

.... աստուածայինն շնորհ անդրէն ձգեալ բերէր զիս կապանօք սիրոյ իւրոյ - 2.  

տեսանեմք վարեցեալ զաստուած … ոչ ամենայն տեղի կամ ժամանակ կամ դէմ 

երկոցուն կամ միոյ ի նոցանէ. այլ է երբեք, և ուրեք և ումեմն և ոմամբ ի նոցանէ - 44. ոչ 

երբէք զիւրն ի բաց կորոյս գոյացութիւն: - 51. «Լոյս տուր, տէր, աչաց իմոց, զի մի’  

երբէք ննջեցից ի մահ» - 87.   

ԵՐԳ – երգք երից մանկանցն յաղագս նախահօրն փրկութեան ձևանայ – 86. և ընդ 

անմարմնոց բնութեանցն պար առեալ, զերգս օրհնութեանն - 87. զի՞նչ խորհուրդ ունի 

Փառք ի բարձանցն աւուր աւուր այլ այլ երգք առաւօտուն – 87. տուն առ տուն երգ 

առեալ ընդ վերին զօրացն միաւորին: - 104. մարգարէական աւետեօքն զօրացեալ 

մանգունք եկեղեցւոյ` երգ նոր  երգեն  - 105. 

ԵՐԳԱԲԱՆԵԼ - երկնային յօրինուածով հաստատեալ յանձնն յանմեղութեան, ընդ 

նոսա և զուգաձայնեալ  երգաբանէ: - 19. 

ԵՐԳԱԿՑԵԼ - ընդ նոսա զխաղաղասիրելն առ միմեանս և  զզուգաբնակն  լինել 

երգակցէ, ասելով – 20. զերեքսրբեանն զուգաձայնեալ` երգակցեն զսրբասացութիւն: - 

22. 

ԵՐԳԵԼ - Ապա զկնի քարոզութեան և աղօթիցն` զերեքսրբեանն երգել 

զփառաբանութիւն - 29.  ընդէ՞ր ի մէջ գիշերին հինգ սաղմոսիւքն նախ երգեն – 22 

բերան իմ երդեսցէ զօրհնութիւն քո,,: - 82. վասն ի՞նչ պատճառի զընդ երից մանկանցն 

հանապազ երգեն ի գիշերին - 85. երգ նոր երգեն, միսիդի անուանելով, որ ըստ 

յունարէն բարբառովն թարգմանի, այս ինքն է` օրհնութիւնս երգել: - 105. 

ԵՐԴ  - Որք և զնոցին դիակունս առ երդովքն ուրեմն ի տանիս զեղչեալս 

բարձրահայեաց  և երկնապիշ լինելով, երդնուն այլ ընդ այլոյ ասացեալք - 38. 

ԵՐԴՆՈՒԼ - Եւ յիւրաքանչիւրոցն անուն երդմունս կատարել զառածանին. Երդուեալ, 

ասեն,  ի միածինն որդի: - 38. Որք … երդնուն այլ ընդ այլոյ ասացեալք - 38. «Որ յերդնու 

յընկալեալսն` երդուեալ լինի յընդունօղս նոցին»: - 45. 
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ԵՐԴՈՒՄՆ – ի վերայ ոչ բերեն զերդմունս – 8. Եւ յիւրաքանչիւրոցն անուն երդմունս 

կատարել զառածանին Երդուեալ,  ասեն,  ի միածինն որդի - 38. 

ԵՐԵԿ - զոր յընդերեկս / ճիշտը` յընդ երեկս / աւուրն ուրբաթու  զանապական 

մարմինն իւր ի հաճոյս Հօրն Որդին միածին պատարագեաց: - 21. ի նմին ժամու ընդ 

երեկս աւուրն զլուսաւորսն ի խաւարէն փարատէր – 88. զլուսաւորսն ի խաւարէն 

փարատէր ... ընդ երեկս աւուրն լոյս առնելով աշխարհի - 99. Յորում ժամու ընդ երեկս 

աւուրն արտաքս ընկեցաւ ի կենաց տեղւոյն - 100. ընկալաք զսաղարթն ձիթենւոյ 

աղաւնաբեր ընդ երեկս աւուրն Բանիւն կենաց - 100. և ընդ երեկսն եղիցի լոյս – 100. 

ԵՐԵԿԱՆԻՐՀԱՍԷՐ - Զի երեկանիրհասէրն զմիջագիշերն հրաւիրէ լինել իւր 

արթնութեան  ժամանակ – 17. 

ԵՐԵԿՈՅ – Բայց խնդրէ ընդունել զպատիւն իւր փրկչականս այս մեծ օր` յերեկորեայ 

շաբաթուն մինչև ցերեկոյ միաշաբաթուն: - 15. Այլ որ զշաբաթուս երեկոյ` կարգ 

պաշտաման սրբոյ մարտիւրոսաց ի սմա կատարի - 15. որք միանգամ զերեկոյս զայս 

կամ քնոյ` կամ արբեցութեան մասն վիճակեալ հանիցեն: - 17. զորպիսի և զորքանս 

զբօսանաց և զբազմանց սաստկութիւն յայգուէ մինչև յերեկոյ միալուծ ձգեալ բերեմ: - 

21. Արդ չորք են ընդ ամենայն երեկոյին աղօթից սաղմոսք - 22. Յաղագս նորին 

հրամայեցաք մինչև ցերեկոյն նովին պատուով պատուել զօրն – 33. և շուրջ արկեալ է ի 

գլխաւորական աղօթս առաւօտի, և խորհրդական ժամուն երրորդի, և երեկոյի - 113. Եւ 

այսպէս փոխան օրինաւոր  գառանցն առաւօտոյ և երեկոյի մատուցելոց` յեկեղեցւոյ 

աստի մատուցանի խոստովանութիւն  – 113. 

ԵՐԵԿՈՐ - Ոչ է արժան ... յերեկորէն ժողովս առնել և արբենալ  և զեղխել – 25. 

ԵՐԵԿՈՅԵԱՅ – Բայց խնդրէ ընդունել զպատիւն իւր փրկչականս այս մեծ օր` 

յերեկորեայ շաբաթուն մինչև ցերեկոյ միաշաբաթուն: - 15. Եւ յաղագս այսորիկ 

յերեկորեայ շաբաթուն մինչև ի լուսանալ միաշաբաթուն սպասել և ակն ունել արժան է 

- 16. ոչ գիտէ յորում ժամու տէրն ձեր գայցէ. յերեկորեա՞յ, թէ ի մէջ գիշերի - 16.  առ 

աստուած յերկինս ի վեր առաքել զփառաբանութիւն յերեկորեայ – 17. Արդ պատշաճ է 

ամենայն քրիստոնէից յերեկորեայ շաբաթուն մինչև ցառաւօտս միաշաբթուն` արթուն 

և  զուարթուն լինել - 102. ոչ գիտէք, եթէ յորո’ւմ ժամու տէրն ձեր գայ. յերեկորեայ` եթէ 
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ի հասարակ գիշերի – 102. որք հսկմամբ և աղօթիւք  զբոլոր գիշերս զայս բաղձան 

անցուցանել` յերեկորեայ շաբաթուն մինչև ցառաւօտ միաշաբաթին - 102. 

ԵՐԵԿՈՐԻ - ընտրեցին ոմանք զայս ինչ և զայս դնել երեկորեացդ այդոցիկ - 16. 

ԵՐԵԿՈՐԻՆ - Այլ և զկնի ընթրեացն յերեկորին ժամու հաղորդել խորհրդոյն - 5. Քանզի 

միջասահման իմն երեկորինս է ժամ տուընջեան և գիշերոյ - 15. Յաղագս երեկորին 

պաշտամանն – 21. Իսկ  երեկորին աղօթիցն հաւաքումն  այսպիսաբար յինքեան 

ունելով զեկուցանէ մեզ միտս: - 21. «Ուղղեսցին, ասէ, աղօթք իմ որպէս խունկ առաջի 

քո. համբարձումն ձեռաց իմոց պատարագ երեկորի,,:  - 21. զսոյն և ընդունել հայցէ ի 

նմանէ, ի յանգումն ածելով զերեկորին զկարգեալ սաղմոսսն - 22.  որովք առաւօտին և 

երեկորին աղօթք ասացեալ եղեն: - 23. ամենայն երեկորին և առաւօտին պաշտամունք 

մեր … յընդունելութիւն աստուծոյ մատուցանին - 90. գառն մի երեկորին, և գառն մի 

առաւօտին հանապազորդ առաջի աստուծոյ ողջակիզեալ մշտնջենաւորապէս: - 91. 

ԵՐԵԿՈՒՆ - Արժան է շաբաթն օր երեկունն մարտիրոսաց պաշտել – 27. հրամայեցաք 

… և երեկունն ծունր չկրկնել – 33. 

ԵՐԵՍՆԱՄԵԱՅ – հարկ է և երեսնամեայ մկրտել – 5. 

ԵՐԵՍՔ – առ երեսս առաքինութեան կեղծաւորին լինել ջատագովք – 13. այլ և առ 

երեսս բարեպաշտից կերպացեալ ձևանան երևմունքն: - 14. ,,Անկաւ ի վերայ երեսաց 

իւրոց – 17. որ ինչ միանգամ ի տարերցդ յերկնէ և յերկրէ գեղեցիկ ինչ առ երեսս 

հանդիպեցաւ` աստուածս անուանեցին - 35. ապրեսցին յերեսաց աղեղան » - 44. 

ԵՐԵՒԵԼ – Զի մի` արմատ դառնութեան ի վեր երևեալ նեղիցէ – 23. մարմնաւոր 

տեսլեամբ ի սկզբանն ի վերայ ազգակցին իւրոյ իջեալ հանգչիւր, առհաւատչեայ 

զայնպիսաբար երևելն աշխարհի կամեցեալ գործել աներևութապէս իւրոյ գալստեանն 

– 43. և ծննդեամբ յառաջ եկեալ երևեցաւ տղայ: - 49. որ երևեցաւ մարմնով,, - 49.  

Զիա՞րդ և տղայ երևեալ խանձարրապատեցաւ – 54. մարդ էր որ երևէր, և աստուած էր 

որ ոչն երևէր – 57. յայնժամ պատուեալ երևի իրն – 60.  Ոչ ծանօթութիւնքն 

յիւրաքանչիւր ումեքէ բարձեալ լինի, և ոչ առանձնաւորական նմանութիւնքն յայլում 

ումեք երևեալ: - 63. ճշմարտութիւն էր և երևեալն – 71. Արդ որպէս իր էր երևելն ի 
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կնոջէ – 71. մարդ եդեալ յերկրի երևեցաւ – 81. աղօթեն … և զուարթաթռիչ լուսով 

ճեպեալք ի հանդիպումն ամպովք երևեցելոյն – 92. 

ԵՐԵՒԵԼԻ - զկռապաշտիցն, ընդ ձեռն երևելի անդրեացն առ ինքն ձգեալ, ընդունէր  

զերկրպագութիւնն: - 37. ոչ երկուանամ` նմին ինքեան բազմեցելոյն ի նոսա Քրիստոսի 

զերկրպագութիւնն մատուցանել, ոչ հայելով յերևելին առաւել - 42. ըստ 

միաւորութեանն գոլ ասէ  զերևելին և աներևելին - 52. որ զաներևելի արարած ընդ 

երևելի արարածոյ շարակարգեալ ասաց զբանն ընդ մարմնոյն – 59. որ օրն մեծ և 

երևելի մարգարէիցն դաւանեալ – 92. 

ԵՐԵՒԵՑՈՒՑԱՆԵԼ - կերպարանին այլայլեալ տգեղանայր ձև,  զբազում ախտից և 

ցանկութեանց յինքեանս երևեցուցանելով շաղախմունս: - 42. այլ զինքեանն բերեալ 

երևեցոյց մեզ յերկնից մարմին: - 67. Արդ զի երևեցոյց բանս – 70. յայտնի բանիւ 

երևեցոյց  սուրբ հայրս – 72. 

ԵՐԵՒՄՈՒՆՔ - այլ և առ երեսս բարեպաշտից կերպացեալ ձևանան երևմունքն: - 14. 

ԵՐԵՒՈՅԹ - Այսոքիկ ամենեքին` նմանութի՞ւնք և երևո՞յթք թուիցին քեզ եղեալքն ի 

Քրիստոսէ - 54. 

ԵՐԵՒՈՒԹԱԿԱՆ – Նորին ընդդէմ երևութականաց – 48. յիւրումն մնալով` 

զերևութական  միայն զձևն զինքեամբ արկաւ - 53. զնոյն զնախահարցն էր պահեալ 

զերևութական տեսութիւն - 70. 

ԵՐԵՒՈՒԹԻՆ - այնքան նրբեն և նուաղեցուցանեն նոքա ... մինչ զի առ աչս երևութեան 

կարծիս արկանել մարմնացելոյ բանին - 49. ամենայնքս մեր ըստ քեզ, ստուեր և 

երևութիւնք առ ի յոյսն ակնկալութիւնք: - 61. 

ԵՐԵՒՈՒՄՆ - Զմէ՞  և Հայր և Հոգին սուրբ ի վերայ ջուրցն նմա վկայեալք` ոմն ձայնիւ և 

ոմն երևմամբ, զէակցութիւն յայտ  առնելով: - 13. որ կարծեաւք ասացին զերևումն 

Քրիստոսի – 59. հաւասարեալ լինէին և երևմունքն - 61. առ վերջնովս զառաջինսն 

յիշեցեալ զերևմունս և զկիրս` նմանութիւն և օրինակ զնոսա ասելի է - 71. 

ճշմարտութիւն էր և երևումնն – 71. և ևս առաւել մեզ քան թէ յայնժամ մարգարէիցն 

եկեալ ի յերևումն - 90. 
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ԵՐԵՔ - զնոյն զերից մանկանցն ի բերան առնլով նուագեմք զօրհնութիւն - 19. մեծն 

Գրիգոր ասէր Նազիազու, թէ` Զերիս գոյութիւնսն ոչ իմոյ իմանալ ժողովման – 62. 

անամօթեցար զհայհոյութեանդ ձգել բան, ոչ խոստովանելով ի միում անեղ բնութեան 

զերիս դէմսն և զերիս առանձնաւորութիւնսն - 63. Պարտ է … զերիս դէմսն 

խոստովանել, և կամ զերիս գոյացութիւնսն - 63. փոխանակ երից դիմաց և 

առանձնաւորութեան` մի ասել դէմ և առանձնաւորութիւն: - 64. Արդ երիս եցոյց մեզ 

բանս զկործանմանն մերոյ տեղիս - 77. վասն ի՞նչ պատճառի զընդ երից մանկանցն 

հանապազ երգեն ի գիշերին – 85. Բայց նախադասելոյ պատճառ օրհնութիւն երից 

մանկանցն քան զՈղորմեա սաղմոսն այս է. վասն զի երգք երից մանկանցն յաղագս 

նախահօրն փրկութեան ձևանայ - 86. շնորհեցաւ ի Հոգւոյն սրբոյ կարգեալ խորհուրդ 

պաշտման եկեղեցւոյ օրհնութիւն երից մանկանցն - 86.   

ԵՐԵՔԱՆՁՆԱԿԱՆ - Արդ զիա՞րդ դու մոլորեցար` կամ ոչ ինչ ասել դէմ և 

առանձնաւորութիւն երեքանձնական զօրութեանն – 64. 

ԵՐԵՔ ԵՐԵՔ - Որպէս թէ ի ստորուստ ի հրեշտակական դասուէ առ երիս երիս դասս 

անմարմնոցն զմի մի կշռեալ յեկեղեցականացն, վերոտնելով առ սակաւ սակաւ երթալ 

հասանել մինչև ի թագաւորական գահոյսն - 20. 

ԵՐԵՔԻՆ - Զկնի նորա Ապրեցո` մի ըստ միոջէ զերեսին սաղմոսսն զմիմեանց զհետ, 

ըստ դասուց  վերաձայնութեամբ: - 29. 

ԵՐԵՔԿԻՆ - և արժանաւոր ձայնիւ և սուրբ խորհրդով փառաւորել զմիածին Որդին  

աստուծոյ, սրովբէիցն երեքկին սրբասաց ձայնիւն - 89. իսկ առ մեզ պայծառանայ 

երեքկին սրբասացութիւնն - 89. Յետ որոյ երեքկին սրբասացութեամբն ընդ վերնոցն 

միաբանեալ – 104. որ կոչեաց երեքկին սրբասացութեամբն ի մի լոյս կենդանի – 105. 

ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ – զՓառս ի բարձունսն պաշտել. ապա … երկուշաբթւոյն, Լոյս տուր տէր 

աչաց իմոց: Երեքշաբթւոյն, Ի քէն է տէր աղբեւր կենաց: - 28. Իսկ երեքշաբթին ըստ 

երրորդ ժամու խորհրդեանն կարգեալ է – 88. 

ԵՐԵՍՔՐԲԵԱՆ – զերեքսրբեանն խառն ընդ նոսա միաբանական ձայնիւ սկսանի 

նուագել: - 20. ընդ որս և զերեքսրբեանն զուգաձայնեալ` երգակցեն զսրբասացութիւն: 
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- 22. յետ այնորիկ զԵրեքսրբեանն նուագել նովին նմանութեամբ - 29. Ապա զկնի 

քարոզութեան և աղօթիցն` զերեքսրբեանն երգել զփառաբանութիւն - 29.  փառաբանի 

երեքսրբեան ձայնիւ – 91. 

ԵՐԵՔՕՐԵԱՅ – ապա հարկ է … երեքօրեայ յառնել – 5. 

ԵՐԹԱԼ – զգուշացուցին նոցին … ոչ երթալ ի ժողովարանս - 6. քահանայն ընդ ձեռն 

ուրուք անդր երթողաց հրամայէ տանել զպսակն: - 10. զոր երուսաղեմացիքն … յութ 

եկեղեցիսն իւրեանց երթալով` զնոցին տեղեացն և զկանոնն կատարեն – 12. բանան ի 

նախահօրէն մերմէ աղխեալ դրունք դրախտին, բոցայինն ի բաց երթեալ ի նմանէ սուր 

- 13. Որպէս թէ … առ երիս երիս դասս անմարմնոցն զմի մի կշռեալ յեկեղեցականացն, 

վերոտնելով առ սակաւ սակաւ երթալ հասանել մինչև ի թագաւորական գահոյսն - 20. 

եթէ ոչ վերջնումն այնմիկ ապականահալած և մահալուծօղ գիշերին երթեալ 

հանդիպանամ – 22. ի ծննդենէն առ յարութիւնն զհետ  երթեալ միաւորին - 29. զկնի 

նորուն մահուանն խուսեալք չոգան ղօղեցին յոլորտս ուրեք աշխարհիս մերոյ: - 39. 

Ընդ ձեռն որոյ երթեալ հանդիպիս զոր միշտն խնդրես - 67. Օրինակ իմն, մանուկ 

մոլորեալ` ուրանօր և երթիցէ, զմայրն վերաձայնեալ կարդայ: - 67. և այնպէս 

յարատևողագոյն գոյացութեամբ` անճառելեաց երթեալ հանդիպանայր կենաց: - 69. 

քար ինչ ի բարձուստ ուստեք հոլովեալ, որ մօտն կայցէ` ասասցէ, երթալ ունիս` մինչև 

ուրանօր արժանն իցէ երթալ: - 77. առ որ ինչ երթալոցն էր զկնի մահուն, 

մակաձայնելով զայն ասէր: - 77. Եմմանուէլս … երթեալ ի նոյն տեղի գագաթանն, 

բարձրանայր ի դիտին - 96. 

 որք զաչացն զհետ երթեալ խաբեցաւ – 35. Յոյժ տենչալի էր ինձ և փափաքելի ... 

զբարեաց զհետ երթալ – 48. Զնորին զհետ երթիցէ ծնունդն – 61. և այս հասարակաբար 

զհետ երթիցէ մարմնական և անմարմին  տեսակացն - 64. 

ԵՐԹԵՒԵԿՈՒԹԻՒՆ – Ոչ է պարտ … երթևեկութիւնս առնել: - 33.  

ԵՐԹԵՒԵԿՈՒԹԻՒՆՍ ԱՌՆԵԼ – տես` ԵՐԹԵՒԵԿՈՒԹԻՒՆ – 33. 
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ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ - ի ստորինս զբանն ածէ յասելն, եթէ «Օրհնեցէք զտէրն յերկրէ վիշապք և 

ամենայն խորք». և եթէ ,, Թագաւորք երկրի և զօրք իւր, և իշխանք, և երիտասարդք, և 

կուսանք,,  - 87. 

ԵՐԻՑՍ ԱՆԳԱՄ - Պարտ և արժան է  զԽաչեցարն երիցս անգամ զհետ բերել, ըստ 

երիցս անգամ կրկնելոյ  սրբասացութեանն - 28. և շուրջ արկեալ է ի գլխաւորական 

աղօթս առաւօտի և խորհրդական ժամուն երրորդի, և երեկոյի, երիցս անգամ յաւուրն 

զնոյն եռակի կրկնելով: - 113. 

ԵՐԻՔՈՎ – Երիքովի ի վայր կործանէին պարիսպքն ի տապանակէն: - 44. 

ԵՐԿ – Սա է առ երկս զիւրն կոչօղ ճարտարապետ – 14. 

ԵՐԿԱԽՈՒՄԲ - Մի զմին ասելով` զբնութեանցն խցանել կամակորեսցուք զաղբեւրս , և 

մի յասելոյ անտի զերկախումբն` պատառել կամելով զմիաւորութեան պատմուճան  - 

52. զերկախումբն իբրև մի անառնելի աստուած, երանեալ եղիցի: Առ երկոսին 

հաւասարապէս ունի երանութեանս բան, երկախումբ խոստովանեալ ըստ բնութեանց 

– 52. 

ԵՐԿԱԿ - Արդ զմեզ յառաջ կոչէ նա ինքն ընդդէմ յառնել երկակաց ոմանց առ 

միմեանս– 46. 

ԵՐԿԱԿԻ - երկակի ասացուածով զբանիցն իւրեանց յօրինէին զառաջարկութիւն - 56. 

ԵՐԿԱՅՆՄՏՈՒԹԻՒՆ - հասարակաբար երկոքումբք տեսանեմք վարեցեալ 

զաստուած` երկայնմտութեամբնն և վրէժխնդրութեամբ – 44. 

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹԻՒՆ – հրամայէ զկարգ և զդիր աւուրցն և կանոնաց` ըստ 

երկայնութեան և կարճութեան: - 10. տեսեալ զտիտանեանն զայն վիթխարի և աշխոյժ, 

վաթսնականգնեան գոլով ըստ երկայնութեան հասակին … պատուեցին- 36. 

ԵՐԿԱՅՆՕՐԵԱՅ – երկայնօրեայք լինիցին յերկիրն բարութեանց – 83. 

ԵՐԿԱՏԵՍԱԿ – երկատեսակ իմն սոցայն կարծեսցի գոլ տրամադրութիւն – 68. 
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ԵՐԿԱՔԱՆՉԻՒՉ - որ յերկաքանչիւրոցն զանգիտեալ հրաժարիցէ ծայրայեղ  

խոտորմանց – 15. ըստ երկաքանչիւրոցն իմացեալ դատողութեանց` զմի և զնոյն 

յայտնէ զճշմարտութեանն իրակութիւն:- 17. «Ոչ ի մարմնոյ բնութիւն փոխաբուսեալ 

Բանին, այլ և ոչ մարմնոյն ի նորայն, այլ ի յատկութեան ըստ բնութեան 

երկաքանչիւրոյ մնացելոյ և իմացելոյ – 51. զանշարժ մնալ ասէ յերկաքանչիւրսն - 51. 

Ոչ ի միութենէն զերկաքանչիւրոցն ուրանամ զկատարելութիւն, և ոչ յաղագս 

երկաքանչիւրոցն կատարելութեան զմին հրաժարեմ ասել կատարելութիւն - 52. առ որ 

և յենուցուս առ մինն ի նոցանէ` կաղ գտանիս առ խոստովանութիւն ճշմարտութեանն. 

այլ կատարեալ` ըստ երկաքանչիւրոցն դիտելով երկուսն - 55. համարձակապէս 

զերկաքանչիւրցն յիշէին զհասարակականսն – 58. Եւ այսպէս լուսաւորագոյն 

իմացուածով կարասցես ի միտ առնուլ զերկաքանչիւրս գրեցելոցն բանից 

խոհականութիւնս: - 61. 

ԵՐԿԵԱԿ – Զի՞նչ զսոսա անուանեցիդ … զերկեակսն ի պոռնկութենէ և ոչ 

յամուսնութենէ  ածելով առ զուգաւորութիւնն: - 11. Իսկ զերկեակսն նոյնպէս պարտ է 

ըստ առաջին կարգին միջնորդօք և խօսնականօք հաւանեցուցանել յիրերաց 

յօժարութիւն - 27. երկեակս ի նմին ի մահուն մի ըստ միոջէ զօգտութեանն ծածկեաց 

զսերմանս – 76. 

ԿՐԿԻՆ - ,,Ծագեսցես իբրև լուսաւորք յերկնի,, - 14. իբր առ երկին ի հնոցն 

վերաձայնեալ կոչէին զարարածս յօրհներգութիւն նմա - 19. որ ինչ միանգամ ի 

տարերցդ յերկնէ և յերկրէ գեղեցիկ ինչ առ երեսս հանդիպեցաւ` աստուածս 

անուանեցին - 35. ուստի և ակն ունիմք զօգնութիւն ընդունել յարարողէն յերկնի և 

յերկրի – 113. 

ԵՐԿԻՆՔ – ապա հարկ է … քառասնօրեակ յերկինս համբառնալ – 5. Այլ և ոչ ընդ 

դրունս երկնից կարողութիւն է ումեք անցանել աստստին կենօք ի մարդկանէ - 6. Հայր 

յերկնից աղաղակէր – 9. որ յերկնիցն իջեալն է – 9. որպէս և զերկուսս զայսոսիկ լուաք 

լինել արդարոցն բնակութիւն. զերկինս և զդրախտն: - 14. զառ ի յերկնից ասեմ իջեալ 

կենսատուն կերակուր - 14. անընդհատաբար առ աստուած յերկինս ի վեր առաքել 

զփառաբանութիւն յերեկորեայ – 17. Եւ այս յաղագս Հարցինն և Գործոցն, Ողորմեցին և 
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Տէր յերկնեցոյն /ճիշտը` յերկնիցոյն/ - 19. ,,Օրհնեցէք զտէր յերկնից – 19. հնար լիցի 

ամենայն անձին Երրորդութեանն երկրպագուաց ժառանգել զերկնից արքայութիւնն - 

24. Արդ զկնի Հարցինն և Ողորմեցւոյն և Տէր յերկնըցւոյն` զՓառս ի բարձունսն պաշտել 

- 28. զխոնարհս տեսանես յերկինս և յերկրի: - 31. արժանաւորս արա զմեզ ծառայս քո 

անճառ լուսոյդ երկնից արքայութեանդ - 31. որ զերկնից բարութեանցն բուռն հարեալ 

ունիցին յուսով: - 39. ուսան իսկ առնել կարկանդակս տիկնոջ երկնից - 41. «Ինև, ասէ, 

լի են երկինք և երկիր» - 44. որ կարoղն է … դնել զդադարս նոցա ի բնակութիւն 

գազանաց երկրի և թռչնոց երկնից: - 46. Ոչ մարմինն յերկնից իջեալ ... այլ … մարմին 

ստացական յարգանդէ կուսին զգեցաւ: - 50. և նովին մարմնով համբարձեալ յերկինս –

55. որ յերկնից և անստացական ասէր զմարմինն Քրիստոսի – 59. ,,Ոչ ոք ել յերկինս, 

եթէ ոչ որ էջն յերկնից որդին մարդոյ` որ էն յերկինս». կարծեաց Եւտիքէս առաջին 

յերկնից բերեալ, և յաստուածային բնութենէն  հայթայթեալ Քրիստոսի մարմինն - 62. 

եդիր յերկինս զբերան քո - 65. այլ զինքեանն բերեալ երևեցոյց մեզ յերկնից մարմին: - 

67. Զսոյն և Հայր ինձ պատասխանեաց  յերկնից  - 79. երգեն … յետոյ Տէր յերկնիցն – 85. 

զթագաւորական զպատկերն յետոյ ի պատիւ տէրութեանն իւրոյ զարդարէր… զանարգ 

նիւթն յերկինս հանելով ի տէրութեան փառսն– 85. ,,Օրհնեցէ՛ք զտէր յերկնից – 87. 

փայլեն արդարքն որպէս զարեգակն ի յարքայութեանն երկնից – 93. իսկ երկրորդ 

Ադամս յերկնից գոլով … արձակեաց զտիեզերս ի բանդէ - 99. սաղմոսօղքն հասարակ 

մաղթեն ընդ հովանեաւ բարձրելոյն լինել, և  յերկինս հանգստեան արժանաւորել – 

113. 

ԵՐԿԻՐ - ոռոգանէր զարգաւանդ երկիր մտաց իմոց – 2. ,,Յաւուր յայնմիկ եղիցի, ասէ, 

սեղան տեառն արձան կանգնեալ յերկրին եգիպտացւոց - 7. զուրախացուցանողն զմեզ 

հավատամք գոլ զերկիր: - 14. երգակցէ, ասելով. ,,Փառք ի բարձունս աստուծոյ, և 

յերկիր խաղաղութիւն, ի մարդիկ հաճութիւն,,: - 19. և զխոնարհս տեսանես յերկինս և 

յերկրի: - 31. որ ինչ միանգամ ի տարերցդ յերկնէ և յերկրէ գեղեցիկ ինչ առ երեսս 

հանդիպաւ` աստուածս անուանեցին - 35. աստուածացուցին. որպէս Պարսիկք և 

Մարք զհուր և զջուր և զերկիր – 35. հաճոյ թուեցաւ նոցա ի մեռանելն, զմարմինս 

իւրեանց  գազանաց և թռչնոց ծախել տալ` քան թէ ընդ երկրաւ ծածկել - 36. որք ի վերայ 

երկրի զերկնայնոցն հանդիսանան կատարել վարս – 39. ի ծագաց երկրի արուեստս 
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լուաք – 40. Նոյնպէս յերկրի առ փայտն աղաղակել վարդապետէր` հայր իմ ես դու, և 

քարին` քո իսկ ծնեալ է զմեզ - 41. ,,Լի են փառօք նորա ամենայն երկիր,, - 44. ,,Ինև, 

ասէ, լի են երկինք և երկիր,, - 44. որ կարօղն է … և դնել զդադարս նոցա ի բնակութիւն 

գազանաց երկրի – 46. ոչ իմանալով` թէ յաղագս առ երկնայինն միաւորութեան որ 

յերկրէն էր` ասիւր այս այսպէս: - 62.  «Լցցի, ասէ, երկիր գիտութեամբ տեառն - 65. 

զլեզու քո ածես զերկրաւ – 65. զմեղացն դատապարտութիւն յերկրի արար – 74. մարդ 

եղեալ յերկրի երևեցաւ – 81. ,,Հոգի քո բարի առաջնորդեսցէ մեզ յերկիր ուղիղ,, - 83. 

խնդրեաց յաստուծոյ զսուրբ Հոգւոյն զշնորհսն  յօգնականութիւն, առաջնորդ լինել 

յերկիրն բարութեանց - 83.  յերկիր կործանեցան: - 84. «Օրհնեցէք զտէրն յերկրէ 

վիշապք և ամենայն խորք». … ,, Թագաւորք երկրի և զօրք իւր, և իշխանք, և 

երիտասարդք, և կուսանք,, - 87. ,,Յարուցանէ զաղքատն յերկրէ – 91. աղաչեն  

զաստուած առաքել զՀոգւոյն օգնականութիւնն, առաջնորդ  լինել յերկիր բարի - 97.  «Ի 

վեցերորդ ժամէ անտի խաւար կալաւ ի վերայ երկրի մինչև ցինն ժամ աւուրն,,:– 98. 

յերկիր կցեցան մէջք մեր,,: - 103. ակն ունիմք զօգնութիւն ընդունել յարարողէն յերկնի 

և յերկրի – 113. որ պարգևեաց ինձ ի վերայ երկրի տէրութիւն ընդ ամենազօր իւրոյ 

տէրութեամբն – 116.  

 Արեգակն երկիր պագանելով, նորայումն լծակցին երկրպագուաց – 37. 

յՈղոմպիոս լերին գետնաթաւալ և փրփրերախ դիւին խոնարհեալ երկիր պագանեն: - 

38. ստիպէ զիւրսն հնազանդեալս .. երկիր պագանել – 41. 

ԵՐԿԻՐ ՊԱԳԱՆԵԼ, ԵՐԿԻՐՊԱԳԱՆԵԼ - Արեգակն երկիր պագանելով, նորայումն 

լծակցին  երկրպագուաց – 37. յՈղոմպիոս լերին գետնաթաւալ և փրփրերախ դիւին 

խոնարհեալ երկիր պագանեն: - 38. ստիպէ զիւրսն հնազանդեալս … երկիր պագանել 

– 41. «Ամաչեսցեն ամենեքեան` ոյք երկիրպագանեն կռոց – 41. 

ԵՐԿԻՑՍ – Եւ եթե ընդէ՞ր երկիցս անգամ զնոյնս բարբառի – 19. 

ԵՐԿԻՑՍ ԱՆԳԱՄ - Եւ եթե ընդէ՞ր երկիցս անգամ զնոյնս բարբառի – 19. 

ԵՐԿԻՒՂ - զբովանդակ զերկիւղին ի բաց լուծանէ զկապ: - 15. Արժան է ...  պատարագ 

մատուցանել  ահիւ և  երկիւղիւ - 25. յերկիւղէ տարակուսանաց է թերաբանելդ ձեր – 

50. Դարձեալ փախչելով ի սնոտի երկիւղէ, ի մեծագոյնն անկանիս չար: - 54. երկիւղ 
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մեծ գոյ – 56. Եւ յաղագս այդր երկիւղի ... ի բաց բարձեալ տարար զանուն բնութեան - 

65. տրտմութիւն և հոգք և երկիւղ և ցասումն ... համանգամայն ընդ ներլինելութեանն 

բանի առեալ լինի մարդումս - 67. ոչ երկիւղին տրամադրութիւն ի բանականումն նորա 

բնաւորեալ էր յոգւոջ - 68. ոգին ունի պատեալ զիւրև կարիս յարարչէ բնութեանն 

ընկալեալ զօգտակարսն և զկարևորսն զերկիւղն և զտրտմութիւնն և զցասումն: - 72. 

ոմանք ի նոցանէ բնականք ասին` ըստ բնութեան և ի մեզ տրամադրեալք. որպէս 

քաղցն … տրտմութիւնն և երկիւղն - 75. յիշատակ տէրունական պատուիրանին ևս 

առաւել խոցոտէր, և մահուն երկիւղն` որ սպառնացեալն էր, եթէ մեռանիս – 98. 

ԵՐԿԻՒՂԱԾ  - «Ետուր երկիւղածաց քոց նշան  - 44. «Զկամս երկիւղածաց իւրոց առնէ 

տէր - 82. 

ԵՐԿՆԱՅԻՆ - Եւ ամենևին զամենայնն ընդ իս բերէի զհարսնական յօրինուածոյն 

զգեստ, պատշաճ լինելով յերկնայնոյն պարփակիլ փեսայի առագաստ: - 1. զմի և նոյն  

յայտնէ  ճշմարտութեան իրակութիւն: Այս ինքն զերկնային զուարթնոցն բերել 

զնմանութիւն - 17. որ զղջմանն հրով զինքն հալել գիտիցէ, և որպէս երկնային ցողօվ` 

արտասուացն թորմամբ լոգանալ և մաքրել: Յաղագս այնորիկ ապա և հանրականացդ 

համարձակի հրաման տալով երկնայնոց և երկրայնոց արարածոց ի փառաբանութիւն 

կանխել արարչին - 18. երկնային յօրինուածով հաստատեալ յանձնն յանմեղութեան, 

ընդ նոսա և զուգաձայնեալ  երգաբանէ: - 19. և  երկնայինքն դասակցեալք ի նոսին 

պարեն զուարթունք: - 40. որք ի վերայ երկրի զերկնայնոցն հանդիսանան կատարել 

վարս – 39. յաղագս առ երկնայինն միաւորութեան որ յերկրէն էր` ասիւր այս այսպէս: - 

62. առ յագեցութիւն երկնային բարութեանն զմեզ փոխաբերեաց: - 73. հրամայէ 

երկնային զօրացն - 83. որ յերկնայինսն բերէր զմեզ ի վայրսն: - 84. որք յերկնային 

հրաւիրեալ են ի բնակութիւն մարդկան տարակարծ խոհականութեամբ – 115. որ ընդ 

ինքեան յերկնայինն ի վեր տանի գանձ տնանկ ստացողին զսիրտ - 116. 

 որովք և երկնայինն փակեալ և բացեալ լինին դրունք - 43. որով գթասիրեալ  

երկնային Հօրն, փրկանաւորեաց զմեզ արեամբ միածին իւրոյ  - 21. Եւ ապա զմտաւ 

ածեալ … եթէ ոչ երկնայնոյ Հօրն գթացեալ փրկեսցէ զմեզ պատուական մարմնով և 

արեամբ միածին իւրոյ - 95. 
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ԵՐԿՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՆՔ - որովք և երկնայինն փակեալ և բացեալ լինին դրունք - 43. 

ԵՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՐ - որով գթասիրեալ երկնային Հօրն, փրկանաւորեաց զմեզ արեամբ 

միածին իւրոյ  - 21. զմտաւ ածեալ … եթէ ոչ երկնայնոյ Հօրն գթացեալ փրկեսցէ զմեզ 

պատուական մարմնով և արեամբ միածին իւրոյ - 95. 

ԵՐԿՆԱՊԻՇ - Որք և զնոցին դիակունս առ երդովքն ուրեմն ի տանիս զեղչեալս 

բարձրահայեաց և երկնապիշ լինելով, երդնուն այլ ընդ այլոյ ասացեալք - 38. 

ԵՐԿՆԱԻՊԻՇ ԼԻՆԵԼ – տես` ԵՐԿՆԱՊԻՇ – 38. 

ԵՐԿՆԱՒՈՐ – զգեցաք զպատկեր երկնաւորին: - 50. զանդրէն զդարձումն նշանակէ ի 

ձեռն երկնաւոր հովուապետին:  - 104. յոր և կոչէ ի հարսանիս երկնաւորին Որդւոյն 

իւրոյ զտիեզերս: - 86. քահանայական աղօթքն հայրաբար  զփրկեալսն իբրև զորդիս 

լուսոյ կենաց մատուցանէ առաջի Հօրն երկնաւորի - 83. 

ԵՐԿՆԱՒՈՐ ՈՐԴԻ – տես` ԵՐԿԱՆՒՈՐ  - 86. 

ԵՐԿՆԵԼ - որում ծնանել առաջի կայցէ, զծնունդն առաջի դիցէ յղանալոյն և երկնելոյն - 

9. Բայց կարծեմ զայլ ինչ երկնել մտաց ձերոց` այսպէս կեղծաւրելովդ: -  49. 

ԵՐԿՆՉԵԼ - են դարձեալ, որք յուժգնութենէ կենդանեաց կամ դժնէութենէն երկուցեալք 

և ահաբեկեալք` ի պաշտօն նոցին դարձան - 35. երկուցեալք և սարսեալք կային յուղիղ 

և ի գերապանձ կրօնից քրիստոսականաց – 39. դուք երկուցեալք յերկուցն ասել 

բնութեանց ի Պանդորոսին փախուցեալ անկանիք յիմարութիւն - 50. Երկնչիս յերկուց 

ասել բնութեանց – 56. իսկ այժմ երկուցեալ` թէ մի գուցէ խոստովանել հասցէ ի կուսէն 

– 64. Կրկին էր` ըստ որում վաստակեցաւն, և երկեաւն – 71. Նոյնպէս և ըստ շնչոյն` 

երկեաւ տատամսեցաւ – 72. զորոց երկուց աւուրցն զխորհուրդս հրամայէ ի կիր 

արկանել. զծննդեանն ասեմ և զյարութեանն. ոչ մի անգամ և երկից, այլ ամի ամի 

զնոյնն վերստին առնելով -  86. 

ԵՐԿՇԱԲԱԹԻ - Այլ առաջինքն մեր և մինչև ցառաւօտ երկշաբաթւոյն ոչ լուծանէին 

զհանգստեանն կապ: - 15. Երկշաբաթին ըստ առաւօտին պաշտամանն  խորհրդեանն 

կարգեալ է - 87. 
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ԵՐԿՈՒ, ԵՐԿՈՒՔ - Երկուք են որ յափշտակելու են զմեզ տեղիք – 14. Եւ երկուք են 

աւուրք, որ զհանդերձելոցն առ մեզ նկարագրեն բարութիւնս. որպէս և զերկուսս 

զայսոսիկ լուաք լինել արդարոցն բնակութիւն - 14. երկուքս ի սոցանէ իմաստասէրք 

անուանին - 20. Քանզի մին միով ճանապարհով, և միւսն երկուք … հակառակին 

անհասանելի մարդեղութեան բանին հասանել: - 47. զի մի երկուց, ասեն, 

ակնարկութիւն տայցեմք բնութեանց ի մին Քրիստոս – 49. երկուցեալք յերկուցն ասել 

բնութեանց ի Պանդորոսին փախուցեալ անկանիք յիմարութիւն - 50. Փախչի՞ս ի 

բնւթեանդ անուանէ, ընդ նմին և յերկուցդ ասելոյ – 53. զմի և զնոյն Քրիստոս յերկուց 

խոստովանեսցիս ասել բնութեանց  - 53. Եթէ այդպէս ասեմք` ասեն, երկուս լինիմք 

ասացեալ դէմս, և երկուս բնութիւնս: - 54. Եթէ յերկուց ըստ բնութեան ոչ կամիս  ասել 

զմինն … զմին գտանիս  ասացեալ բնութիւն: - 54. որ է ըստ բնութեան յերկուց` 

աստուածային և մարդկային - 54. այս երկուք գեղեցկագոյն հաւատոյ ոտիւք առ 

ճշմարտւթիւնն ի վեր կանգնեալ ոչ հաստատիս. առ որ և յենուցուս առ մինն ի նոցանէ` 

կաղ գտանիս առ խոստովանութիւն ճշմարտութեանն. այլ կատարեալ` ըստ 

երկաքանչիւրոցն դիտելով երկուսն – 54-55. Դարձեալ` զմի բնութիւնդ ապաքէն ընդդէմ 

երկուս բնութիւնս ասողացն ասես գոլ. և որ երկուսն ասէ բնութիւնս, զաստուածայինն 

ասէ և զմարդկայինն - 55. որպէս սուրբ Բասիլիոս ասէ. «Երկուց գոյացութեանց 

կատարեցելոց միաւորութիւն» - 55. Երկնչիս յերկուց ասել բնութեանց – 56. ոչ ինչ է 

արգել զմին ասելով` յիշել և զառ ի  յերկուցն. և դարձեալ` ոչ մոռանալով զյերկուցն, 

խոստովանել և զմին: - 56. զմին խոստովանելով յամառէին յերկուցն գալ 

խոտովանութիւն – 57. զի այսպէս յերկուց բնութեանց խոստովանելով, նշանակեսցես 

զնա մարդ միանգամայն և աստուած: - 57. անպատկառացոյցք սուրբ հարքն երկուց 

բնութեանց Քրիստոսի աստուածայնոյն  և մարդկայնոյն լիեալք. Բնութիւնք երկուց 

ասելով, վասն զի աստուած և մարդ - 57. Ոչ եթէ զյերկուցն ասելով` հրաժարէին ասել 

զմին, այլ ... բարեփառութեան ղամպարօք փայլեալք պայծառանային, երկուս ըստ 

բնութեան, և մի ըստ միաւորութեան զՔրիստոս քարոզելով - 57. ոչ դարձեալ ըստ  

հասարակականացն ինչ ասացեալ բան` զմիութիւնն յերկուս բաժանէ միութիւնս - 58.  

համարձակապէս զերկաքանչիւրցն յիշէին զհասարակականսն. ոչ առ ի բաժանել զմին 

Որդի յերկուս որդիս, կամ յերկուս դէմս, այլ - 58. Արդ այսպէս բազմերջանիկ հարանցն 

անորոշաբար յիշել ի  վերայ միոյ Քրիստոսի, ոչ առ ի բաժանել զմին Քրիստոս յերկուս 
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դէմս, կամ յերկուս որդիս - 59. Իսկ զառ ի յերկուց բնութեանցն ասել` ոչ միայն թէ լսել 

ոչ կարասցես, այլ և - 65. Որպէս զի ըստ քեզ` յերկուց մին պատկանեսցի – 65. մի և նոյն 

անձնիշխանութիւն առաջնորդականիս` յերկուս կողմանս հակամիտեսցի 

յարձակմամբ ցանկութեանն – 68. զորոց երկուց աւուրցն զխորհուրդս հրամայէ ի կիր 

արկանել – 86. 

ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ - զՓառս ի  բարձունսն  պաշտել. ապա ըստ իւրաքանչիւր աւուր 

զկցուրդսն … Երկուշաբթւոյն, Լոյս տուր տէր աչաև իմոց: - 28. 

ԵՐԿՈՔԵԱՆ, ԵՐԿՈՔԻՆ - ընդ երկոսեանն անցանէին խորհուրդս: - 5. զուգապէս 

միմեանց ընդդիմադրեալք. երկոցունցն` ոչ միայն ի միտս, այլ և առ երեսս 

բարեպաշտից կերպացեալ ձևանան երևմունքն: - 14. Սակս որոյ և երկոցունց 

մասնաւորաբար և հարազատասցի սա – 15. Եւ ցուցանէ երկոցունցս այսոցիկ 

հանդիպել շահաւորութեանց - 16. Իսկ մեք այսքան յերկոցունց ի նոցանէ հեռացեալ 

գտանիմք - 46. դու և ոչ զմի յերկոցունց յայդցանէ ոչ ընդունիս – 62. 

 ըստ զօրութեան երկոքին ի նմին գտանին ի մարդն: - 3. Եւ սոցա երկոցուն 

վախճանն խորհրդոց` առ հանգիստ և ոչ առ տանջանսն  զմեզ հրաւիրեալ ձգէ - 14. 

երկոքին ընդունելի են առաջի աստուծոյ - 25. տօնն հասարակաց է երկոցուն – 33. 

անունն և նմանութիւնն զերկոսին հարկեցուցանէ, Քրիստոսի բնակել ի նոսա - 42. 

քազի հասարակաբար երկոքումբք տեսանեմք վարեցեալ զաստուած` 

երկայնմտութեամբնն և վրէժխնդրութեամբ, ոչ ամենայն տեղի կամ ժամանակ կամ  

դէմ երկցուն կամ միոյ ի նոցանէ - 44. և մերումս ոչ հաւատան` զուգահաւասար առ 

երկոսին ունելով թշնամութիւն – 46. այլ ինքն իսկ Բանն աստուած էր` որ ընդ երկոսին 

անցանէր - 49. ոչ է մի բնութիւն մարմնոյն և բանին ըստ նոյնութեան բնութեան. զի ոչ 

մարդկային երկոքին, և ոչ աստուածային: - 50. այս զերկոսին ի միասին գրեթէ զրկեսցէ 

– 52. Առ երկոսին հաւասարապէս ունի երանութեանս բան – 52. բարեպաշտաբար առ 

երկոսինն գալ գիտացեալ, միութեամբն ճանաչել զբնութիւնսն, և ի բնութեանց անտի 

ելանել առ միաւորութիւնն:  - 52. յերկոսին ի ներքս ըմբռնիս յորոց փախչիսդ: - 53. եթէ 

իրաւապէս և բարեպաշտաբար զերկոսին լսես – 56. Զի սուրբ հարքն ... զէն 

անվթարելի զերկոսին զսոսա ընդ ինքեանս բարձեալ բերէին ըստ պիտոյիցն 
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իրակութեան – 56. Հաւատի զերկոսին ունէր զբնութիւնսն Քրիստո – 57. 

համարձակաբար երկոքումբքս այսոքիւք բարեխառնութեան ղամպարօք փայլեալք 

պայծառանային - 57. յերկոսին անչարաբարոյական կամօք բարեպաշտեալ մերձենայ 

- 58. Եւ այսպէս երկոքումբք այսոքիւք ... համարձակէին և  զբնութեանցն  արժանաւոր 

բարբառել բանս - 58. զնոյն երկոքին ակնարկեսցեն: - 64. կամ զարարչին թուել ընդ 

արարածս, որ է անաստուածութիւն, և կամ զաստուածութեան կարծիս բերել ի վերայ 

արարածոյս, որ է բազմաստուածութիւն. և նոյնպէս երկոքին անաստուածութիւն: - 65. 

զերկոսին զսոսա ասեմ սուրբս` զՍահակ և զՄաշդոց – 66. Բայց այժմ առ երկոսին 

միանգամայն բաւական լիեալ – 74. ,,Որ արարն զերկոսին մի – 78. 

ԵՐԿՊԱՏԿԱԲԱՐ - երկպատկաբար  և նորոգօղ սուրբ Հոգին առ մեզ մերձենայ - 43. 

ԵՐԿՏԵՍԱԿ – տես` ԵՐԿՊԱՏԿԱԲԱՐ – 43. 

ԵՐԿՐԱԳՈՐԾ - ի ձեռն առնլով առաջնորդականին, որպէս երկրագործն զսերմանսն` 

սերմանելով նոքօք առ մարմին` ի մարմնոյ անտի հնձեսցէ զապականութիւն - 69. 

ԵՐԿՐԱՅԻՆ - հանրականացդ համարձակի հրաման տալով երկնայնոց և երկրայնոց 

արարածոց ի փառաբանութիւն կանխել արարչին - 19. 

ԵՐԿՐԱՔԱՐՇ – որ է ըստ մարմնոյ երկրաքարշ տարժանմանցս – 84. 

ԵՐԿՐԱՔԱՐՇԱԿԱՆ - Այլ և յերկրաքարշական զբօսանաց անտի դատարկանալն մեր, 

և զուարթագին իրօք ի վերայ ելանել ողբալեացն` պատուոյն սորա է առաւելութիւն - 

14. 

ԵՐԿՐՈՐԴ – Նախ, զի և պատշաճագոյն իսկ առ յարմարութիւն խորհրդոյս` զնիւթս  

զայս տեսանեմ եղեալ … Երկրորդ, զի և յառաջագուշակ եղեալ Եսայայ ի վերայ 

ամենայն հեթանոսաց - 7. Ի սմին աւուր և զերկրորդն իւր խոստացեալ է առնել 

Քրիստոսի յաշխարհ զգալուստն - 13. իսկ ապա զերկրորդն … ի ներքս ածելով լոյս … 

իմանալի լուսոյն ճառագայթիւք  զսրտին խնդրեն լուսաւորել զաչս: - 22. Արժան է ... 

ասել զչորեսին սաղմոսսն միաբանութեամբ ի թիւ` խոնարհ ձայնիւ. Առաջին` զերրորդ 

սաղմոսն: Երկրորդ` զութսներորդ եւթներորդն: - 28. Եւտիքեսն երկրորդ յիմարաբար 

բարբառի – 53. զառաջինն ըստ բնութեան տրամաբանէ, իսկ զերկրորդս` ըստ 
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միաւորութեանն բանի: - 58. Առաջինն զաշխատութիւն, և երկրորդն զհոգալն ընդ 

ինքեան շարամանեալ ունի: - 68. Եւ այսպէս երկրորդս Ադամ առաջնոյն գտաւ  

նորոգօղ - 74. Եւ յաղագս այսորիկ եղեալն վասն մեր մարդ` և անուանեալն երկրորդ 

Ադամ մեղս ոչ արար - 77. զառաջինն մեր իսկ գտեալ և անձին մատուցեալ զմեղսն. և 

զերկրորդն որ դատէրն զմեզ` զպատուհասն ի վերայ ընկէց աստուած զմահն: – 77. 

իսկ երկրորդ Ադամս յերկնից գոլով … արձակեաց զտիեզերս ի բանդէ - 99. ընդ իւր 

յուսով յարոյց զսկզբանէ զմեռեալսն` որ յԱդամայ  մինչև ի գալուստն երկրորդ - 101. 

Երկրորդ զի զուսումնասիրաց անձանց իմով աշխատութեամբ սիրով կամեցայ 

հանգուցանել զբազմախոյզ խնդիրս: - 116. 

ԵՐԿՐՈՐԴԱՆՔ - Զի՞նչ զսոսա անուանեցից. հովիւս հօտավատնի՞չս, եթէ գազանս 

կեղեքիչս խաշանց. զկուսանացն իբրև զերկրորդանացն առնելով` տխուրս և 

անկատարելագործ հարսանիս - 11. 

ԵՐԿՐՈՐԴՈՒՄՆ – զի զորս ծուղութիւն զրկեաց յառաջնումն, յերկարելովն վայելեսցեն 

յերկրորդումն: - 19. 

ԵՐԿՐՊԱԳԵԼ - պարտ է նոսա պատուել և պաշտել, երկրպագել և համբուրել - 32. ինքն 

իւր ինքեան խոնարհեալ երկրպագէ յիմարաբար: - 36. Որոց երկրպագեալ, ոչ 

յերկուանամ նմին ինքեան բազմեցելոյն ի նոսա Քրիստոսի զերկրպագութիւնն 

մատուցանել - 42. «Որ ասէ զմարմինն առնելի առ անեղն աստուած միաւորութեամբ 

աստուածային և երկրպագեալ- 52. 

ԵՐԿՐՊԱԳՈՒ - հնար լիցի ամենայն անձին Երրորդութեանն երկրպագուաց 

ժառանգել զերկնից արքայութիւնն ի Քրիստոս Յիսուս ի տէր  մեր - 24. ինքն անձին 

իւրում երկրպագու և պաշտօնարար լեալ – 36. Յորմէ գտանէին եղեալ դիցն 

երկրպագուք ոչ միայն տարրապաշտք, այլ և դիւապաշտք - 37.  Արեգական երկիր 

պագանելով, նորայումն լծակցին երկրպագուաց - 37. քահանայական աղօթքն …  

մատուցանէ առաջի Հօրն երկնաւորի, և երկրպագուս և փառաբանիչս ամենասուրբ 

Երրորդութեանն - 83.  «Ծագեա’, տէր, զողորմութիւն քո ի պաշտօնեայքս և 

յերկրպագուս ամենասուրբ Երրորդութեանդ: - 88. 
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ԵՐԿՐՊԱԳՈՒԹԻՒՆ – ոչ է պարտ … երկրպագութիւն մատուցանել – 32. և 

զկռապաշտիցն … ընդունէր զերկրպագութիւնն: - 37. Որոց երկրպագեալ, ոչ 

յերկուանամ` նմին ինքեան բազմեցելոյն ի նոսա Քրիստոսի զերկրպագութիւնն 

մատուցանել - 42.   յաղօթելն ոչ ասաց թէ եդ ծունր, կամ երկրպագութիւն – 102. 

ԵՐՈՒՍԱՂԵՄ, ԵՐՈՒՍԱՂԷՄ - Քահանայից ձէթ ընդունել յԵրուսաղեմէ բերեալ - 7. 

երանելւոյն Կիւրղի Երուսաղէմի եպիսկոպոսի զերախայիցն կանոն պայծառացուցեալ 

է - 9. ,,Բնակեցուցանէ զամուլն ի տան ուրախամիտ …պատմել զօրհնութիւնս տեառն 

ի դրունս դստեր Սիովնի և ի նոր Երուսաղէմի»: - 91. ընդ արևելս ընդդէմ Երուսաղէմի 

աղօթէր վասն դարձի գերութեանն - 97. «Յաւուր յայնմիկ բղխեսցէ ջուր կենդանի 

յԵրուսաղէմէ» - 100. որ ակն ունէին մխիթարութեանն Երուսաղէմի – 100. 

լուսաւորեցան ջրովն կենդանութեան բղխեցելոյն յԵրուսաղեմէ – 100. 

ԵՐՈՒՍԱՂԵՄԱՑԻՔ – զոր երուսաղեմացիքն յութօրեայս յայտնութեանդ … զնոցին 

տեղեացն զկանոնն կատարեն – 12. երուսաղեմացիքն տակաւին մինչև ցայսօր զօր 

միաշաբաթին պայծառացուցանեն գիշերապաշտութեամբ – 103. 

ԵՐՋԱՆԻԿ - Այս են երջանիկ հարանցն աստուածաբանական դաւանութիւնքն - 63. 

ԵՐՋԱՆԿԱՆԱԼ - բարեփառ հաւատով երջանկացեալ ի Քրիստոս, պատուիրէ ի 

կենցաղումս արթուն և զուարթուն լինել առաջի նորա - 85. 

ԵՐՐԵԱԿ - հանապազօր երրեակ միութեանն մատուցանել արժան է ամենայն 

քրիստոնէից: - 86. 

ԵՐՐԵԱԿ ՄԻՈՒԹԻՒՆ – տես` ԵՐՐԵԱԿ – 86. 

ԵՐՐՈՐԴ – Երրորդ, թերևս արդեւք ի հանդերձեալ յաւիտենին ի Քրիստոսէ  զնոյն 

ճշմարտապէս ... վայելիցեմք: - 7. նախ զառաջաբանիցն ասել զչորեսին սաղմոսսն 

միաբանութեամբ ի թիւ` խոնարհ ձայնիւ. Առաջին` զերրորդ սաղմոսն: Երկրորդ` 

զութսներորդ եւթներորդն: Երրորդ` զհարիւրերորդ երկրորդն: - 28. Իսկ երեքշաբթին 

ըստ երրորդ ժամու խորհրդեանն կարգեալ է – 88. Իսկ յերրորդ ժամու աւուրն կարգել 

զժամս աղօթիցն, քանզի յերրորդ ժամու ասաց Մարկոս ի խաչ ելանել միածին Որդւոյն 

աստուծոյ - 94. Երրորդ ժամու աղօթից խորհուրդս ի վեր է քան մեր կարողութիւնս -  
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96. Եւ եթէ զի՞նչ խորհուրդ ունի երրորդ ժամու աղօթքն: - 96. ,,Էր ժամ երրորդ և հանին 

զնա ի խաչ,,: - 96. իսկ ի խաչն յերրորդ ժամուն բարձրացաւ: - 97. յերրորդ ժամու 

աւուրն զպատուհան տանն իւրոյ բանալով, ընդ արևելս ընդդէմ Երուսաղէմի աղօթէր - 

97. որ յերրորդ ժամու աւուրն ճշմարիտ աւարումն գերելոցն արար: - 97. տեսանեմք 

յերրորդ ժամու զշնորհս Հոգւոյն սրբոյ եղեալ յառաքեալսն - 97.  Վասն այս ամենայնի 

ասեմք յերրորդ ժամու գլորեալ զմարդն առաջին - 97. Այս է պատճառ երրորդ ժամու 

աղօթիցն: - 97.  Եւ եթէ զի՞նչ խորհուրդ ունի երրորդ ժամուն աղօթքն յաւուր 

միաշաբաթին: - 104. զի՞նչ խորհուրդ ունի ի յերրորդ ժամուն ժողովել ի  գաւիթ 

եկեղեցւոյն - 104. շուրջ արկեալ է ի գլխաւորական աղօթս առաւօտի և խորհրդական 

ժամուն երրորդի – 113. 

ԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆ – հնար լիցի ամենայն անձին Երրորդութեանն երկրպագուաց 

ժառանգել զերկնից արքայութիւնն ի Քրիստոս Յիսուս - 24. քահանայական ձեռնն և 

բանն զԵրրորդութեանն սրբոյ ի նոսա կոչեալ բնակեցուցանէ զօրութիւնն - 43. որք 

ասեն զԵրրորդութիւնն դիմօք և առանձնաւորութեամբ բաժանեալս - 62. Քանզի 

աստուածորդւովն հետևիմք ի լեառն բարձու առանձնանալ ընդ Երրորդութեանն 

փառաց – 84. մի է յԵրրորդութենէն տէր մեր Յիսուս Քրիստոս – 90. բանիւ առաքելոցն 

հաւատացեալքս ամենասուրբ Երրորդութեանն, նկատեմք օծեալ իւղովն 

զփրկութեանն գործարանս - 43. քահանայական աղօթքն հայրաբար զփրկեալսն … 

մատուցանէ առաջի Հօրն երկնաւորի, և երկրպագուս և փառաբանիչս ամենասուրբ 

Երրորդութեանն - 83. միաբան փառաբանութիւն ամենասուրբ Երրորդութեանն - 87. 

«Ծագեա’, տէր, զողորմութիւն քո ի պաշտօնեայքս և յերկրպագուս ամենասուրբ 

Երրորդութեանդ: - 88. յամենեցունց արժանաւորապէս փառաւորի ամենասուրբ 

Երրորդութիւնն – 114. 

 նոցա հարցմամբ ի վերայ ոչ բերեն զերդմունս, և ոչ զսրբոյ Երրորդութեանն 

խոստովանութիւն  – 8. զոր և առ նմին առեալ քահանային զաղօթըս ժողովրդեանն 

մատուցանէր առ աստուած … առ ի լինել տաճար մաքրութեան սրբոյ 

Երրորդութեանն - 89. շարակապեցին ընդ աստուծոյ հզօրի և անմահի. ոմանք 

միասնական սուրբ Երրորդութեանն, և այլք ի վերայ Որդւոյ միայն զայն վարկանելով - 

90. 
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ԵՒ – 1746 անգամ 

ԵՒ – կապակցությունների մեջ 

 Ա յլ և զկնի ընթրեացն յերեկորին ժամու հաղորդել խորհրդոյն - 5. Այլ  և ոչ ընդ 

դրունս երկնից  կարողութիւն է ումեք անցանել աստստին կենօք ի մարդկանէ - 6. Եւ 

դարձեալ նովին ձիթով օծանէին զմկրտեալսն և զերախայսն, այլ և զհիւանդս   - 8. Այլ և 

յերկրաքարշական զբօսանաց անտի դատարկանալն մեր, և զուարթագին իրօք ի 

վերայ ելանել  ողբալեացն` պատուոյն սորա է առաւելութիւն - 14. ոչ միայն ի միտս, այլ 

և առ երեսս բարեպաշտից կերպացեալ ձևանան երևմունքն: - 14. արժան է ոչ միայն 

քրիստոսեան պատարագաւն ... պատուել զօրս զայս, այլ և զբոլոր նախադասեալն սմա  

պարտ է աղօթիւք յուղարկել զգիշեր: - 16. զերկնային զուարթնոցն բերել զնմանութիւն, 

յաստուածայնում յայնմիկ գիշերի հսկել … Այլ և հանդերձ յոտանաւորութեամբ 

առանց ծունր կրկնելոյ կատարել զասացեալսս - 17. Այլ և զօրինադրեալս մեզ զայս 

ինքեամբ յանձն էառ կատարել Քրիստոս - 17. պարտ է ուսումնասիրացն և 

խոհականագունիցն` նուագարանօք քնարահարու լինել երաժշտական հոգւոյն. այլ և 

զբոլոր գոյացելոցս ընդ ինքեան հնչեցուցանել ձայնից տեսակս: - 20. չորք և վեց 

գումարին ի տասն, որ է առաջին կատարեալ թիւ  … և զուգաթիւ ի ձեռն Մովսիսի 

տերունեան աւանդեալ օրինացն: Այլ և բնականագոյնք, որովք զուգիւք ներգործել 

բնաւորեաց առաջնորդականն որ ի մեզ միտք - 23. որք միանգամ հաղորդք եմք 

միմեանց առ աստուած խոստովանութեամբն և նախագահութեամբ, այլ և սիրով առ 

իրեարս եռացեալք - 23. Այլ և խորամանկեալ գտին չարութեանն իւրեանց զէն - 34. որ 

ոչ միայն զնեռինսն չարագոյնս և բազմապատիկս քան զնոյնս ընդ մեզ բերեմք, այլ և 

ստուգապէս վերջնումս աւասիկ եկեալ հանդիպեցաք ժամանակի - 34. Այլ և 

կենդանագրեալ պատկերաւ մարդացելոյ Բանին աստուծոյ, պախարակել զմեզ 

անամօթին - 35. դիւաբնակք և դիւաշունչք կռոցն լինէին սպասաւորք. այլ և 

դիւցազունք անուանեալ, գեր ի վերոյ մարդկայնոյս համբառնային բնութեան: - 37. 

Յորմէ գտանէին եղեալ դիցն երկրպագուք ոչ միայն տարրապաշտք, այլ և 

դիւրապաշտք - 37. Իսկ մարդասէրն մեր տէր և բարերար ընդ ողջոցն ոչ միայն թէ ոչ 

մախայ ընդ առողջութիւն ... այլ և ախտաժետացն ի վերայ բերէ բժշկութեանն դեղս: - 

41. սկզբնաչար դևքն և մարդատեացք, ոչ միայն թէ զնոսա` որ նոցա ոչ են`  կամին 
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տեսանել չարչարեալս և նեղեալս, այլ և առ իւրեանցս գրգռին պաշտօնեայս յարձակել 

չարչարութեամբ - 41. Եւ ոչ միայն այս. այլ և քահանայական ձեռնն և բանն 

զԵրրորդութեանն սրբոյ ի նոսա կոչեալ բնակեցուցանէ զօրութիւնն - 43. Այլ և 

զկենդանականն որ ի մեզ հաւատ, սրեալ իբրև օձի խօսարանացն իւրեանց սրով 

սատակել սպառնացեալ - 46. Այլ և զկորովագոյնն ի նոցանէ ընտրեալ զբանին 

ճահաւորութիւն ... ջաղխեսցուք զվեհագոյն և զգերակացեալն ի նոսա 

չարապաշտութեանն անդամ: - 46. որք ոչ միայն աստուծոյ զմեզ ասեմք, այլ և վասն 

նորա գիր հանեմք - 48. Այլ և ասացից առ նոսա – 49. Այլ և ոչ ի կուսէն, ասեն, 

մարմնանալ, այլ ի կուսին - 49. «Ոչ ի մարմնոյ բնութիւն փոխաբուսեալ Բանին, այլ և ոչ 

մարմնոյն ի նորայն - 51. ոչ միայն թէ որդեհայրութիւն ի ներքս ածեալ մուծանես, այլ և 

մարմին ևս Հօր շնորհեսցես`որպէս և Որդւոյ: - 62. Իսկ զառ ի յերկուց բնութեանցն 

ասել` ոչ միայն թէ լսել ոչ կարասցես, այլ և վատթարագունի իմն նմանեցուցանես 

տարացուցի - 65. Որ ոչ միայն է անհաւանական` զոր ասեսդ, այլ և անհաւաստի: - 66. 

Այլ և զյառաջգիտութեանն ոչ ըստ բնութեան ի նմա ասեմ գոլ նախատեսութիւն - 68. Եւ 

ոչ այս միայն, այլ և որ փոխանորդենն զնոսա հակակայքն` նոյնաձևապէս իմն երբեմն 

առ կեանս, և երբեմն առ մահ պարաբերելով ածանին - 69. ոչ միայն որք ընդ 

մարմնումս են յարահիւսեալ աշխատութիւնն և քաղցն և քունն, այլ և որ յոգւոջն են 

եռատեսակ մասունք, խոհականն և ցանկականն և ցասնականն - 70. Այլ և ըստ մեզ, 

եթէ ոչ յոյժ գայթագղեսցիս բանիւս, զապականութեանն ընդ միտ ածելով տեսակս - 73.  

առաւել ևս զկնի կամաւոր մահուն քո բազմասցին հաւատացեալք ի քեզ, այլ և 

հանդերձ գերազանցութեամբ - 80. ոչ միայն յարժանաւորսն, այլ և յանարժանսն 

ցուցանէ զիւր բարերարութիւնն - 81. ի Զգօնութեան խրատուն յորդորէ` տալով 

մասունս եօթանց, այլ և ութից: - 84. գրեցաք ի սմա ոչ միայն զկանոնական 

սահմանեալն նոցա շարակարգութիւնս, այլ և զժամանակն - 116.  

 / մկբ. / Ապա և աղօթքն և գործառնութիւնն ոչ ամենայն զմիոյ մատուցանէ  մեզ 

փրկութեան պարգև - 8. Զկնի որոց ապա և զորդեգրութեանն աստուծոյ անուն 

ժառանգել - 9. Զկնի ամենեցուն, այսինքն յղութեանն և ծննդեանն և 

ժառանգաւորութեանն,  ապա և զկենացն ... ճաշակել կերակուր - 9. Յաղագս այնորիկ 

ապա և հանրականացդ համարձակի հրաման տալով երկնայնոց և երկրայնոց 
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արարածոց ի փառաբանութիւն կանխել արարչին - 19. ապա և մեր աստուածայնովն 

զինազարդեալ սպառազինութեամբ, հաւաքեսցուք - 46. Աստուստն ապա և Մանի և 

Մարկիոն կենդանասցին – 61. բարձեալ լինի և իւրաքանչիւր ուրուք նոցա գոյութիւնն. 

ընդ որով ապա և ոչ Աստուած, և մնալ քեզ անաստուած – 63. 

 / շղկպ. / Զի եթէ ոչ էր ծնեալ, ոչ էր  հնար և  ոչ թաղել. և եթէ ոչ թաղեալ, ապա և 

յառնել - 29. եթէ անունն ի միջոյ բարձցի, ապա և Բանն - 56. բարձեալ լինի 

իւրաքանչիւր ուրուք նոցա գոյութիւնն. ընդ որով ապա և ոչ Աստուած, և մնալ քեզ 

անաստուած - 64. մերկացա՞ր արդեւք յանարգանացն զփառսն. եթէ այդ է, ապա և ի 

մահուանէ անտի զանմահութիւնն կորուսեր – 79.  զի թէ փառքն ոչ են առ քեզ, ոչ է 

ապա և էութիւնն. և եթէ առ քեզ ոչ են, ապա և յորմէ ունէիրն ի Հօրէ բարձեալ եղեն: - 79. 

և այդպէս ոչ բաժանելով ըստ դիմաց` լինիս սաբելացի – 62. Եւ այսպէս ապա 

զԱրևագալոյն ըստ դասուց վերաձայնելով զսաղմոս կատարեն: - 20. Եւ այսպէս 

զհանգստեանն նուագելով զսաղմոս, արձակեն: - 22. և այսպէս բարձրագունին 

ծանուցաւ խոնարհութիւն - 50. Եւ այսպէս ի գոլոյն ոչ ի բաց կալով, մարդկայինն և 

աստուածայինն այնուհետև ասին ի միաւրութենէն - 51. և այսպէս ասի մի կատարեալ` 

զմի ունելով  կենդանութիւն  և զդէմ - 51. և այսպէս ասի մի դէմ, և մի բնութիւն» - 55. Եւ 

այսպէս ... համարձակէին և զբնութեանցն արժանաւոր բարբառել բանս - 59. Եւ 

այսպէս լուսաւորագոյն իմացուածով կարասցես ի միտ առնուլ  զերկաքանչիւրս 

գեցելոցն բանից խոհականութիւնս: - 61. Եւ այսպէս ոչ ստեղծիչն, և ոչ ստեղծեալն ի 

նմանէ, այլ - 69. Եւ այսպէս երկրորդս Ադամ առաջնոյն գտաւ նորոգօղ - 74. Եւ այսպէս 

սրբեալ և ամրացեալ և զգաստացեալ հինգ սաղմոսիւք - 83. Եւ այսպէս ազատեալք ի 

նախամօրն անիծից մանգունք եկեղեցւոյ - 87. Եւ այսպէս փոխան օրինաւոր գառանցն 

առաւօտոյ և երեկոյի մատուցելոց` յեկեղեցւոյ աստի մատուցանի խոստովանութիւն  – 

113. և ապա զկնի այսորիկ զհոգւոյն ծնանել ծնունդ յաւազանին - 9. Նախկին թոյղ 

տալով պղծութեանն յառաջել և յափշտակել զօրինաւորն զայն անկողինս, և ապա 

զգիշերայինն իբրև զտուընջենայինն ի լոյս բերել համարձակութիւն առեալ - 11. զայս 

մեզ ուսուցանէ, թէ պարտ է մեղուցելոցն` նախկին արդարանալ ապաշխարութեամբ, և 

ապա իշխել և հրաման տալ արարածոց: Յառաջագոյն ասել, «Մեղաք  անօրինեցաք». և 

ապա ասել «Օրհնեցէք ամենայն գործք տեառն զտէր» ... Եւ ապա համարձակել և 
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վերաձայնել - 19. սրբեսցէ զինքն ապաշխարութեամբ, պահովք և աղօթիւք. և ապա 

համարձակեսցի մատչել ի կարգն իւր - 24. Պարտ և արժան է զերախայիցն 

ձեռնադրութիւնն և զօծումնն և խոստովանելն առ դրունս մկրտարանին կատարել, և 

ապա տանել ի ներքս - 27. Արժան է … նուագել զՍուրբ աստուածն. և ապա զհետ բերել 

յերեկորինսն զհանգստեանն սաղմոս - 28. Եւ ապա ի շար արկեալ թուեն 

զկատարելութիւն բնութեանս մերոյ: - 55. Եւ ապա քահանայական աղօթքն հայրաբար 

զփրկեալսն իբրև զորդիս լուսոյ կենաց մատուցանէ առաջի Հօրն երկնաւորի - 83. վասն 

զի՞նչ  պատճառի  … զայլոց մարգարէիցն ի վերայ բերելով օրհնութիւն ձայնեն. և ապա 

յետոյ քարոզ և քահանայական աղօթքն: - 84. վասն ի՞նչ պատճառի … երգեն ի 

գիշերին. և զկնի ողորմեա սաղմոսն … և ապա քարոզ և քահանայական աղօթք - 85. Եւ 

ապա զմտաւ ածեալ` եթէ ոչ իւրով զօրութեամբ կարէ զորոգայթն զայն մերժել իւրմէ - 

95. Եւ ապա յաղքատութիւն բնութեանս նայեցեալ ... նախկին մատուցեալ խնդրեաց 

յաստուծոյ - 95. Եւ ապա յետ այսր յոբեղինի, տեսանեմք  յերրորդ ժամու զշնորհս 

Հոգւոյն սրբոյ հեղեալ յառաքեալսն - 97. Եւ ապա այլ աւուրցն ի կարգն ելանեն, և զկնի 

Փառս ի բարձանցն` Եղիցի ասեն - 104. զի՞նչ խորհուրդ ունի … ժողովել ի գաւիթ 

եկեղեցւոյն. թուի եթէ որք ցրուեալքն էաք յօտարէն. զանդրէն զդարձումն նշանակէ ի 

ձեռն երկնաւոր հովուապետին: Եւ ապա սկիզբն պաշտմանն - 104. Եւ ապա 

սաղմոսօղքն հասարակ մաղթեն ընդ հովանեաւ  բարձրելոյն լինել – 113. Եւ արդ վասն 

զի բացայայտակի քողախնդրեալ  զկռապաշտիցն հոլանեցաք զյիմարութիւն, ոչ ինչ են 

պէտք դերանունութեամբ զայնոսիկ ... նշանակել - 37. Եւ արդ զի ցուցաւ` թէ ի հնումն և 

ի նորումս կամք եղեն աստուծոյ յանշունչ նիւթս լինել …  ցուցցուք և զայս - 45. Եւ արդ  

որովհետև բանս մեզ ճանապարհս գործեաց  ... ուրանօր Ադամ բնակէր հրճուալից 

ուրախութեամբն - 97. Եւ արդ քանզի մեծ է խորհուրդ աստուածպաշտութեանն` որ ի 

Քրիստոս կարգեալ է - 99. Եւ արդ զկոյսն յիշելով` զթաղումն հաստատեաց – 103. Եւ զի 

սահմանաւ դուն ինչ ի վերայ սորա ասացից, սա է  նախագոյակ լուսոյն ծնօղ - 14. Եւ զի 

այսպէս մեծագոյն է սա … յիրաւի … զառաւելագոյնն ի մէնջ պահանջէ պատիւ: - 14. Եւ 

զի մի զարթնութիւնն ընդ կենցաղականաց իրիք թուիցի շարախառնել ասացեալ 

զբօսանաց, յարէ առ նոյն - 16. Եւ զի՞նչ ասեմ զբան և զձեռն, որ և զի նոյն ինքն Հոգւոյն 

սրբոյ առհաւատչեայն  վստահացուցանէ  զմեզ – 43. Եւ զի մի կեղակարծելի ումեք 

թուիցի իրողութեանն իւրոյ գործ – 43. և զի Քրիստոս առանց միաւորութեանն ոչ ասի 
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Քրիստոս Յիսուս, այլ աստւած Բան: - 53. իսկ ի մէնջ եթէ ոք յանդգնեսցի ընդ Հրեայս 

տօնել, և կամ յառաջ քան զգարնանային հասարակաւորութիւնն … ընդ նզոցիւք ի 

հարկէ անկեալ գտանին: - 6. Եւ կամ թէ որում ծնանել առաջի կայցէ, զծնունդն առաջի 

դիցէ յղանալոյն և երկնելոյն. զորս ի դէպ է անսին խոստովանել զնոսա ծնունդս, և կամ 

վիժածս, և ոչ ծնունդս: - 9. Ոչ է արժան յաւուր շաբաթու և կամ ճրագալուցի զատկին 

պսակադիր առնել - 24. Ոչ է պարտ զաւազանն յայլ իմեքէ նիւթոյ պատրաստել, և կամ 

ուրանօր և կամեսցի. այլ աւազան քարեղէն հաստատել ի նմին իսկ յեկեղեցւոջն, և կամ 

անդէն մերձ յեկեղեցին ի մկրտատունսն: - 26. Եթէ ոք խաչ արասցէ փայտեայ, և կամ 

յինչ և իցէ նիւթոյ, և ոչ տացէ քահանային օրհնել … ոչ է պարտ զնա ի պատիւ ընդունել  

– 32. Ոչ է պարտ ի չարաղանդ մծղնէիցն տեղիս ... օթել ումեք. և կամ յարել և խօսակից 

լինել -  33. Կէսք ի նոցանէ զընդդիմամարտս այլոց կենդանեաց զկենդանիս ի պատիւ  

առեալ պաշտեցին … Որպէս հիւսիսայինքդ զձի և զշուն ... Եւ կամ որպէս առ նոսին  

իսկ, որոց բանս, կատուապաշտութիւնն է մեծարգի եղեալ -  36. որք զձի և զշուն 

ընտրեցին իւրեանց լինել աստուածս. և կամ յեգիպտացւոցն ընկղմին գազանասնոյց 

գետ: - 37. Ընդ խաւար զխաւարայինսն կատարելով ծանակութիւնս ի պարսկական 

մայրապականութեանցն վայր վտանգեալ խրին խոհերս: Եւ կամ զնոյն ինքն 

զՔամովսայն և զԱստարտայն անկեալ զգարշելի կուռսն ողոքեն: - 38. Մի թէ յորժամ 

տեսանեմ քարեղէն կամ ոսկեղէն խաչ յօրինեալ և կամ պատկեր, ի քա՞րն կամ յոսկի՞ն 

դնիցե, զլոյս իմ: - 42. Քանզի զամենայնսն ի Քրիստոս ըստ մարմնոյն կիրս` ոչ առնուն 

յանձն ասել ըստ մարմնոյ և կամ մարմնով - 49. զի թէ և ասեմք` մի բնութիւն Բանին 

մարմնացելոյ, ոչ այդպէս խելայեղ և ջաղջախ մտածութեամբ, որպէս թէ միոյն ի 

միւսմէն ի բաց բարձեալ. և կամ լուծեալք ի միմեանց` որպէս խոնաւուտ բնութեանցն  

- 50. Ոչ եթէ անգոյ  և կամ առանց մըտաց և անձին, և թանց բնութեան զմերն ընկալաւ ի 

կնոջէ, այլ - 51. Առ այնոսիկ` որք ըստ Եւտիքեայ, և կամ Յուղինեայ չարապէս զմին 

իմացեալ ասէին - 56. Ոչ եթէ զյերկուցն ասելով` հրաժարէին ասել զմին, և կամ եթէ 

զսորին հակառակն՝ զմին խոստովանելով յամառէին յերկուցն գալ խոտովանութիւն, 

այլ – 57. մեծն Գրիգոր ասէր Նազիազու, թէ` Զերիս գոյութիւնսն ոչ իմոյ իմանալ 

ժողովման, կամ լուծանելոյ ի միմեանս, և կամ խառնակութեան - 62. ըստ քեզ` յերկուց 

մին պատկանեսցի, կամ զարարիչն թուել ընդ արարածս … և կամ զաստուածութեան 

կարծիս բերել ի վերայ արարածոյս - 65. զիարդ էր` եթէ զթիւրութեանն արտահալած 
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առնելով զաւանդիչս, զիւրեանցն ի ձեռս նոցա տային առ ի թիւրել զուղղասացութիւն: 

Եւ կամ զորս ի մէնջից աստի Հոգին սուրբ զարթոյց` լինել զկնի առաջնոյն լուսաւորիչք. 

զերկոսին զնոսա ասեմ սուրբս` զՍահակ և զՄաշդոց … զԵզնակ և զայլսն. և կամ որ 

ըստ նոցանէ - 66. Դարձեալ զի և որ ի մեզ բնաւորականք են` հոգեկանք և 

մարմնականք, ոչ են ապականիչք և կամ ապականութիւն բնութեանս մերում: - 67. Եթէ 

ոչ երկիւղին տրամադրութիւն ի բանականումն նորա բնաւորեալ էր յոգւոջ, զիա՞րդ 

զգուշացուցանէր. և կամ զգուշացեալ լինէր, և կամ մեղադիր յետ ոչն զգուշանալոյ: - 68. 

Արդ ոչ եթէ ներքսածողականք են մեզ մահուն և ապականութեան քաղցն և 

տրտմութիւնն և այլքն ամենեքին, և կամ ինքեանք սոքա ապականութիւնք իցեն - 69. և 

Փրկիչն սոքօք ի կենցաղավարելն ընդ մարդկան վարեցաւ … ոչ օտար յեղանակաւ և 

կամ  ստուերաւ  իւիք, այլ  ճշմարտութեամբ - 70. նոյնպէս և զկիրսն մարդկայինս ըստ 

մեզ և զմերն ասեմ կրեալ Քրիստսի, և ոչ աստուածայնոյ, և կամ զայլոյ ուրուք: - 71. 

Զի՞նչ ասես և զմեռանելն վասն մեր զՔրիստոս. եթէ ըստ քեզ է, կամ մեռաւ և 

փոփոխեցաւ, և կամ թէ ոչ փոփոխեցաւ և մեռաւ ոչ: - 73. որ և զյաւիտեանսն արար. և 

կամ դարձեալ խաչին և գերեզմանին և դժոխոցն, յորս մեք անկաք - 74. ոչ մեծազօրն 

ևեթ իւրով զօրութեամբն և կամ իշխանասաստ հրամանաւն զմերն տանջեաց տանջիչս 

Բանն աստուած - 74. զինքեամբ ծախեսցէ զչարութիւնն իբրև զմոմ հուր, և կամ իբրև 

զգոլոշի արեգակն - 75.  Օրինակի իմն` շինուածոց զհիմնն ի բաց առեալ, և կամ 

կործանումն քաղաքի եղեալ` ի տապալել զպարիսպն: - 76. և յորպիսի՞ և յո՞րքանս 

յինքնակամութենէն սայթաքեալ եկն յանարգութիւն. և կամ զիա՞րդ եղև փոյթ արարչին 

մերոյ սակս մերոյն փրկութեան մարդ լինել – 76. և կամ թէ ի գալստենէ նորոյ շնորհին 

զհնացեալն ի բաց մերժել յամանոյ անտի: - 7. Եւ կամ թէ որում ծնանել առաջի կայցէ, 

զծնունդն առաջի դիցէ յղանալոյն և երկնելոյն - 9. Հի՞մ ջանաս փոփոխել 

զմակարդութիւն անուանն … և կամ թէ յեղանակել զբանն` ոչ որպէս ինքն խնդրէ: - 61. 

Արդ զիա՞րդ դու մոլորեցար` կամ ոչ ինչ ասել դէմ և առանձնաւորութիւն 

երեքանձնական զօրութեանն և կամ թէ ասել` չարաչար ասել ընդ Լիբէացւոյն ելանել 

սուր - 64. Եթէ ասիցէ ոք …է՞ր աղագաւ քարեղէն … հրամայեցաւ կանգնել մեզ սեղան: 

Նախ, զի և պատշաճագոյն իսկ առ յարմարութիւն խորհրդոյս` զնիւթս զայս տեսանեմ 

եղեալ … Երկրորդ, զի և յառաջագուշակ եղեալ Եսայայ ի վերայ ամենայն հեթանոսաց - 

7. եկեղեցի աստուծոյ հանապազօր յառաջատուութեամբ աճէ և հարստանայ. զի և չէր 
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իսկ հնար միով մարդով  … զբովանդակն իւր կամս տնօրինել աստուծոյ ի մարդիկ: - 

12. զի և Քրիստոսին ոչ բացայայտեալ եղև յարութեանն ժամ: - 16. զարդարոցն ընդ միտ 

ածցես զյապաղումն. զի և նոքա մեզ մնան ընդունել զաւետիսն: - 22. Յառաջագոյն 

պաշտել զԽոնարհեցո … զին և սաղմոսս այս աղօթք Դաւթի են – 29. և ի գալստեանն 

աւուր ոստսն բառնալ, և ճոճանակս շարժել … զի և աշխարհիս մերոյ մարդկան, և 

ամենայն քրիստոնէից աւանդութեամբ կալեաԼ և զսոյն: - 32. Զի և սուրբ հարքն … զէն 

անվթարելի զերկոսին զսոսա ընդ ինքեանս բարձեալ բերէին   – 56. Եւ զի՞նչ զարմանք 

են  յաստուածազանիցն ոչ պառակտել քեզ  արանց. որ զի և առ նոյն ինքն վեհագոյն 

բնութիւնն անամօթեցար զհայհոյութեանդ ձգել բան - 63. Դարձեալ զի և որ ի մեզ 

բնաւորականք են` հոգեկանք և մարմնականք, ոչ են ապականիչք և կամ 

ապականութիւն  բնութեանս մերում: - 67. Այլ ևս նախկին, զի և ոչ իւիք գիտեմ 

զաստուածայինն հարկաւորագունիցն ներքոյ անկեալ բռնութեան - 67. մեղացն 

արասցէ լուծումն, և զապականութեանն խափանեսցէ զյափշտակութիւն. զի և 

յարութեամբն կոչեսցէ զմեզ առ վերին կեանսն: - 76. կամիմ սակաւուք ևս ձգել … զի և 

արժան իսկ է զառաւելազանցս զայս չար մարդկայինս  ազին` յոլովագունիւք 

հրապարակել բանիւք - 76. իսկ զխանտացօղն բարեվայելչականաց մերոց իրաց 

խնդացուցանելով զսատանայ, մանաւանդ թէ և եղագ ներքսանկութեան մնա` 

յանշնորհակալուս բազմերախտութեանն աստուծոյ ներհորդեսցի – 11. թէ և ոչ մի ինչ 

իրօք զորոգայթս զայս փշրել կարիցեմ, եթէ ոչ այնուիկ - 21. Թէ և վասն իմ ոչ 

փութացուցանես հատուցանել զխոստացեալ քո զարքայութիւնն, զարդարոցն ընդ միտ 

ածցես զյապաղումն - 22. ոչ ինչ են զարմանք թէ և արբանեկաց նորուն ընտանեսցին 

համախոհութեամբ: - 35. այլ թէ և մեռանի, կենդանի է»: - 40. ցուցցուք և զայս, թէ և 

պատուելի և պաշտելի մեզ այնոքիկ` յորս աստուած իցէ: - 45. զի թէ և ասեմք` մի 

բնութիւն Բանին մարմնացելոյ, ոչ այդպէս խելայեղ և ջաղջախ մտածութեամբ - 50. 

Ապա ուրեմն թէ և միովն ոչ զգաստացար, առ այլսն մի ըստ միոջէ ընթացեալ հարցջիր 

- 57. միանգամայն թէ և զչարափառացն տապաստ  արկանելով խումբս ... ուրանային 

զանսուտ նորա մարդեղութեանն խորհուրդ: - 59. զի թէ և դու կամիցիս ստել, 

ամբաստանականն քո բան որ զնոցանէն` յանուանէ մեզ զասացօղս բանիցդ այդոցիկ 

ցուցանէ: - 63. կարելի է բանական կենդանւոյս` ամենեցուն յամենայն ժամ լինել զինչ և 

կամեսցի. թէպէտ և ոչ համանգամայն ի միոջէ և ի նմին ժամու ներգործելով 
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զներհակականսն - 3. Որ թէպէտ և Հոգին մի է, և առհաւատչեայ Հոգւոյն եւղն  նոյն է - 8. 

Որ թէպէտ և այն խափանեցաւ … Իսկ այժմ ի տղայութեան հասանի այսոքիկ 

միանգամայն … գտանին – 9. որ և այժմ ոչ է ամենևին ի բաց խափանեալ, թէպէտ և 

խանգարիչն Իսրայեղի տզօր և կնատ զօրեղութեամբն նկրտի խափանել: - 12.  Թէպէտ 

և ի զանազանից և յայլատեսակից իցէ նիւթն, զմի և զնոյն յամենեսին տեսանեմ 

զօրութիւն: - 42. ,,Թէպէտ և մեռաւ մարմնով, այլ կենդանի է հոգւով,,: - 49. Թէպէտ և 

վասն մեր էջ յանարգութիւն, այլ կայ յիւրում բնութեանն – 50. որ թէպէտ և է ուրեք ,,, 

սակայն առ մի և նոյն առեալ իրակութիւն զնոյն երկոքին ակնարկեսցեն: – 64. Եւ 

թէպէտ և աստուածային զօրութիւնն կարօղ է և ի նմանութիւնն պահել … նմանութիւն 

և օրինակ զնոսա ասելի է - 71. Իսկ մահուամբն թէպէտ և պատժեաց զմեզ ... այլ 

սակայն երեակս ի նմին ի մահուն մի ըստ միոջէ զօգտութեանն ծածկեաց զսերմանս - 

76. Զի թէպէտ և ասաց ստեղծիչն հողածնիցելոյն,  ,,Հող էիր և ի հող դարձցիս  ...   

մակաձայնելով այն ասէր: - 77. յայնմ ժամու լինելոց է յարութիւն … մարդկային 

բնութեանց թէպէտ և գիշերի ասի – 92. Այլ այն որպէս զիարդ և իցէ, ըստ 

երկաքանչիւրոցն իմացեալ դատողութեանց` զմի և զնոյն յայտնէ ճշմարտութեանն 

իրակութիւն: - 17. զմի և զնոյն յամենեսին տեսանեմ զօրութիւն: - 42. Իսկ եթէ զմի և 

զնոյն Քրիստոս յերկուց խոստովանեսցիս ասել բնութեանց … ընդէ՞ր զարհուրիս և 

զայրանաս - 53. խոստովանեսցիս ընդ մեզ մանաւանդ թէ ընդ հանրական կաթողիկէ 

եկեղեցւոյ` զմի և զնոյն Քրիստոս` աստուած  միանգամայն և մարդ - 60. սակայն առ մի 

և նոյն առեալ իրակութիւն զնոյն երկոքին ակնարկեսցեն: - 64. Բայց վասն զի մի և նոյն 

անձնիշխանութիւն առաջնորդականիս` յերկուս կողմանս հակամիտեսցի 

յարձակմամբ ցանկութեանն – 68. նա և յութերեակսն լինէր նորոգումն ընդ Քրիստոսի 

յարուցեալք – 85. Նա և յամենայն շաբաթու տօնէ եկեղեցի զփրկութիւն նախաստեղծին 

– 86. նա և համարձակիմ իսկ ասել` եթէ ընդ աջմէ Հօր նստեալք: - 86. Նոյնպէս և վասն 

այլ Առաքելոցն` ցուցանէ, ասեն, պատմութիւն – 5. Նոյնպէս և զերեկորինսն հանգոյն 

միմեանց ըստ այսմ կարգի և այսու օրինակաւ կատարել: - 29. Նոյնպէս և 

թշնամանելովն զնոսա, ի Քրիստոս լինի մեղուցեալ թշնամանիչն: - 45. Նոյնպէս և 

այլով իւիք բանիւ այլ ոք վրիպեալ մոլորեցաւ - 62. նոյնպէս և զկիրսն մարդկայինս ըստ 

մեզ և զմերն ասեմ կրեալ Քրիստսի – 71. Նոյնպէս և ոգին ունի պատեալ զիւրեաւ 

կարիս յարարչէ բնութեանն ընկալեալ - 72. Նոյնպէս և ըստ շնչոյն` երկեաւ 
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տատամսեցաւ, տրտմեցաւ – 72. նոյնպէս և զարտօսրն իրաւացոյց – 73. որպէս 

Ադամաւն ամենեքին մեռան, նոյնպէս և Քրիստոսիւն ամենեքեան կենդանասցին - 94. 

նոյնպէս և ի նմին աւուր խոստացաւ առնել զիւր զմիւսանգամ զգալուստն - 101. և իբրև 

զբուժիչ ախտից հոգւոյ և մարմնոյ` ամենեքեան անդուստ վայելեալք, ցնծալից լինէին. 

որ և այժմ ոչ է ամենևին ի բաց խափանեալ - 12. Օրհնեալ ես տէր աստուած մեր, որ և 

զմեզ զմեղաւորս արժանի արար փառաւորել զքեզ – 31. նախատել զմեզ յանդգնիցին 

պղծալիցն … որ և քերովբէիցն է սարսափելի և պատկառելի – 35. Եւ զի՞նչ ասեմ զբան 

և զձեռն, որ և զի նոյն ինքն Հոգւոյն սրբոյ առհաւատչեայն  վստահացուցանէ  զմեզ – 43. 

առ որ և յենուցուս առ մինն ի նոցանէ` կաղ գտանիս առ խոստովանութիւն 

ճշմարտութեանն - 55. զի՞նչ պէտք էին աստուծոյ ծնանել ի կնոջէ, աճել հասակաւ և 

ամաց թուով, որ և զյաւիտեանսն արար - 74. և որ զկնի սաղմոսն պատմէ զանազան 

փորձութեամբն վարարկեալ որպէս վարմի: - 83. և որ զկնի սաղմոսն, զտնօրինաբար 

աղօթել փրկչին - 95. Որպէս և տէրն ասէր «Մինչև արբից զդա, ասէ, ընդ ձեզ նոր 

յարքայութեան Հօր իմոյ»: - 7.  ի հանդերձեալ յաւիտենին ի Քրիստոսէ զնոյն 

ճշմարտապէս, որպէս և այժմ ի սեղանոյ աստի օրինակաբար, վայելիցեմք: - 7. Որպէս 

և ի վերայ փրկչին յօրինակ մեզ` Հայր յերկնից աղաղակէր – 9. որք ի սուրբ 

քառասներորդս պահոցն, զշաբաթ և զկիւրակէ օրն  ... արկանեն, որպէս և զայլ ևս հինգ 

աւուրսն զանցեալս: - 13. Եւ երկուք են աւուրք, որ զհանդերձելոցն առ մեզ նկարագրեն 

բարութիւնս. որպէս և զերկուսս զայսոսիկ լուաք լինել արդարոցն բնակութիւն - 14. Եւ 

եպիսկոպոսին տեսեալ, որպէս և կամեսցի` մարդասիրեսցէ ի վերայ նորա: - 24. Զի 

սուրբ Լուսաւորիչն ... առաքելաբար հրաման ետ կատարել իւրոց վիճակելոցն. որպէս 

և զաղն օրհնութեն յագապացն  զենմունս խառնել – 25. Պարտ և արժան է զսուրբ 

միւռոնն … հայրապետին օրհնել և իւրաքանչիւր եպիսկոպոսացն միանգամ … որպէս 

և հրամայեալն է: - 26. Իսկ եթէ ոք ոչ այսպէս արասցէ, այլ որպէս և իցէ իւրով 

կամակարութեամբ և ծուլութեամբ անարգեսցէ զօրէնս … քահանայն լուծցի` յիւրմէ 

պատուոյն – 27. զպսակաւորսն վերստին պարտ է պսակել ըստ օրինաց քրիստոնէից. 

որպէս և առաքեալն պատուիրէ – 27. արժան է … զՍուրբ աստուածն … ի վերջն 

անցուցանել, որպէս և յայլ աւուրսն ըստ ասացելում պատճառին: - 30. կարի յոյժ 

աննմանիք միմեանց  են տաճարն աստուծոյ և  մեհեանք կռոցն, որպէս և Պաւղոս ասէ 

– 40. Տարրատռփութեան դևն ստիպէ զիւրսն հնազանդեալս … երկիր պագանել, որպէս 
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և ուսան իսկ առնել կարկանդակս տիկնոջ երկնից  – 41. Որպէս և ահաւասիկ  մեք 

բանիւ առաքելոցն հաւատացեալքս ամենասուրբ Երրորդութեանն, նկատեմք օծեալ 

իւղովն զփրկութեանն գործարանս - 43. «Թէպէտ և վասն մեր էջ յանարգութիւն, այլ կայ 

յիւրում բնութեանն. որպէս և ինքն իսկ ասաց - 50. Որպէս և սուրբ Գրիգոր ասէ – 52. 

Ապա եթէ ճշմարտութիւն, որպէս և է իսկ – 54. Որպէս և մեծն Աթանաս ասէ – 56. Իսկ 

մին ըստ բնութեան զնա ասացեալ` որպէս և ասէքդ իսկ, բացարձակ անուամբն ևեթ 

նշանակեալ լինի - 57. այլ և մարմին ևս Հօր շնորհեսցես` որպէս և Որդւոյ: - 62. միայն 

արարչականին այս հետևեսցի. որպէս և ինքն Եսայաւ ասէ – 68. Արդ յայտ է, եթէ … և ոչ 

յետամտականաբար ի մեղացն ի ներքս անկեալ ի բնութիւնս. որպէս և քեզ թուեցաւ 

ասել: - 68. որպէս և այժմիկ յապականացուս անկեալ կեանս` հակառակաւն այսոցիկ 

վտանգիմք - 70. Որպէս և մեծն Գրիգոր ասէ Նազիազու: Կրկին էր` ըստ որում 

վաստակեցաւն - 71. Վասն զի ոչ էր բաւական սէրն, որպէս և ոչ մեզ, եթէ ոչ և գործովք 

կատարեալ էր մեր: - 75. որպէս և Եսայիաս զսոյն յառաջաձայնեալ վասն իմ ասէր 

զսոցանէ: - 79. Որպես և աստանօր և ինձ շնորհօքն աստուծոյ պարգևեցաւ 

համարձակութիւնս բանիս: - 82. ուրախութեամբ հանդիպէին ի նաւարկութեան 

իւրեանց ի տիբերական ծովուն. որպէս և գրեալ է ի պատմութեան աւետարանին – 

104. սոյնպէս և վասն գործոցն հողմով համբաւուցն զյոլովից բախեա` զեկուցանէ 

զլսելիս: - 38. սոյնպէս և ասացեալքս այսոքիկ, տղմասէրք և ժանտագործք առ միմեանս 

անպատկառացոյցք են պղծութեանն - 38. Սոյնպէս և ուտելն որ յորկորստութենէն է 

դսրովի – 69. Սոյնպէս և ի սմին տեղւոջ  լուաւ ի ձեռն աւազակին, եթէ – 99. քանզի և 

վարժապետ վեհագոյն ունէի յաստուծոյ պարգևեալ ինձ - 2. Քանզի և արդարև իսկ 

սովաւ զյաւիտենական կենացն առ մեզ երաշխաւորեալ տեսանեմ բարութիւնս: - 7. 

Քանզի և նոյն ինքն Քրիստոս վէմ անուանեցաւ - 7. քանզի և հինգ անուանս ի գրոց 

ուսաք գոլ զտանջանարանացն - 14. Քանզի և զայս ի մէնջ պահանջէ - 23. 

ԵՒԱՅ – որդիք Սիովնի, որ յԵւայէն, ցնծացան ի թագաւորէն իւրեանց – 87. ի նմին 

ժամու եղև ընդունել Եւայի զհրապուրանս բանսարկուին – 94. 

ԵՒ ԱՅՍՊԷՍ - Եւ այսպէս ի գոլոյն ոչ ի բաց կալով, մարդկայինն և աստուածայինն 

այնուհետև ասին ի միաւրութենէն - 51. և այսպէս ասի մի կատարեալ` զմի ունելով  

կենդանութիւն  և զդէմ - 51. և այսպէս ասի մի դէմ, և մի բնութիւն ,,Բանին 
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մարմնացելոյ: - 55. Եւ այսպէս... համարձակէին և զբնութեանցն արժանաւոր 

բարբառել բանս-58-59. Եւ այսպէս լուսաւորագոյն իմացուածով կարասցես ի միտ 

առնուլ  զերկաքանչիւրս գեցելոցն բանից խոհականութիւնս: - 61. Եւ այսպէս ոչ 

ստեղծիչն, և ոչ ստեղծեալն ի նմանէ, այլ ինքնակամութիւն ստեղծուածոյն և 

պատրանք բանսարկուին զմահն և զապականութիւնն ի մերումս յարդարեաց 

բնութեան: - 69. Եւ այսպէս երկրորդս Ադամ առաջնոյն գտաւ նորոգօղ - 74. Եւ այսպէս 

սրբեալ և ամրացեալ և զգաստացեալ հինգ սաղմոսիւք - 83. Եւ այսպէս ազատեալք ի 

նախամօրն անիծից մանգունք եկեղեցւոյ - 87. Եւ այսպէս փոխան օրինաւոր գառանցն 

առաւօտոյ և երեկոյի մատուցելոց` յեկեղեցւոյ աստի մատուցանի խոստովանութիւն  – 

113 

ԵՒ ԱՊԱ - Եւ ապա զկնի այսորիկ զհոգևորն ծնանել ծնունդ յաւազանին - 9. Նախկին 

թոյղ տալով պղծութեանն յառաջել և յափշտակել զօրինաւորն զայն անկողինս, և ապա 

զգիշերայինն իբրև զտուընջենային ի լոյս բերել համարձակութիւն առեալ - 11. պարտ է 

մեղուցելոցն` նախկին արդարանալ ապաշխարութեամբ, և ապա իշխել և հրաման 

տալ արարածոց: Յառաջագոյն ասել, «Մեղաք  անօրինեցաք». և ապա ասել «Օրհնեցէք 

ամենայն գործք տեառն զտէր» - 19. Եւ ապա համարձակել և վերաձայնել, թէ - 19. 

սրբեսցէ զինքն ապաշխարութեամբ, պահովք և աղօթիւք. և ապա համարձակեսցի 

մատչել ի կարգն իւր և ի հաղորդութիւնն: - 24. Պարտ և արժան է զերախայիցն 

ձեռնադրութիւնն և զօծումնն և խոստովանելն առ դրունս մկրտարանին կատարել, և 

ապա տանել ի ներքս - 27. Արժան է յերեկորիսն և յառաւօտիսն զկնի ամենայն 

պաշտամանն` նուագել զՍուրբ աստուածն. և ապա զհետ բերել յերեկորինսն 

զհանգստեանն սաղմոս և յառաւօտինսն` զԱրևագալին սաղմոս: - 28. Եւ ապա ի շար 

արկեալ թուեն զկատարելութիւն բնութեանս մերոյ: - 55. Եւ ապա քահանայական 

աղօթքն հայրաբար զփրկեալսն իբրև զորդիս լուսոյ կենաց մատուցանէ առաջի Հօրն 

երկնաւորի - 83. վասն ի՞նչ պատճառի իբրև զթերի իմն խորհրդով զայլոց մարգարէիցն 

ի վերայ բերելով օրհնութիւն ձայնեն. և ապա յետոյ քարոզ և քահանայական աղօթքն: - 

83. վասն ի՞նչ պատճառի … երգեն ի գիշերին. և զկնի ողորմեա սաղմոսն … և ապա 

քարոզ և քահանայական աղօթք - 85. Եւ ապա զմտաւ ածեալ` եթէ ոչ իւրով 

զօրութեամբ կարէ զորոգայթն զայն մերժել իւրմէ - 95. Եւ ապա յաղքատութիւն 
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բնութեանս նայեցեալ ... նախկին մատուցեալ խնդրեաց յաստուծոյ - 95. Եւ ապա յետ 

այսր յոբեղինի, տեսանեմք  յերրորդ ժամու զշնորհս Հոգւոյն սրբոյ հեղեալ յառաքեալսն 

- 97. Եւ ապա այլ աւուրցն ի կարգն ելանեն, և զկնի Փառս ի բարձանցն` Եղիցի ասեն - 

104. թուի եթէ որք ցրուեալքն էաք յօտարէն. զանդրէն զդարձումն նշանակէ ի ձեռն 

երկնաւոր հովուապետին: Եւ ապա սկիզբն պաշտմանն - 104. Եւ ապա սաղմոսօղքն 

հասարակ մաղթեն ընդ հովանեաւ  բարձրելոյն լինել – 113. 

ԵՒ ԱՐԴ - Եւ արդ … ոչ ինչ են պէտք դերանունութեամբ զայնոսիկ ... նշանակել - 37. Եւ 

արդ  …  ցուցցուք և զայս, թէ - 45. Եւ արդ ... ուրանօր Ադամ բնակէր հրճուալից 

ուրախութեամբն - 97. Եւ արդ քանզի մեծ է խորհուրդ աստուածպաշտութեանն` որ ի 

Քրիստոս կարգեալ է - 99. Եւ արդ զկոյսն յիշելով` զթաղումն հաստատեաց – 103.  

ԵՒԵԹ - զձայնն ևեթ բերանովքն ի դուրս առաքեն: - 38. այլ յիսրայեղեանն ազգ յառ ի 

նմանէ շինեալն եւեթ ժողովեալք ամենայն ուստեք ի խնդրել զաստուած: - 45. առ աչօք 

և ձևով եւեթ ցուցեալ զմերն ի կուսէ – 53. Իսկ մին ըստ բնութեան նա ասացեալ` որպէս 

և ասէքդ իսկ, բացարձակ անուամբն ևեթ նշանակեալ լինի - 57. Ոչ ասի այլ բնութիւն, 

բայց արարչականն և եթ - 65. բնականացն թոյլ տուեալ`  զանցնիւրսն իրողութիւնս առ 

իւրն անապականապէս ազդել մարմին և հոգի … ոչ անուանն և ձևոյն ևեթ, այլ առաւել 

իրացն - 73. ոչ մեծազօրն ևեթ իւրով զօրութեամբն … զմերն տանջեաց տանջիչս Բանն 

աստուած - 74. 

ԵՒ ԶԻ - Եւ զի սահմանաւ դուն ինչ ի վերայ սորա ասացից, սա է  նախագոյակ լուսոյն 

ծնօղ - 14. Եւ զի այսպէս մեծագոյն է սա և մեծամեծաց իրողութեանց պարունակող, 

յիրաւի ըստ գերակայ իւրում ճոխութեանն` զառաւելագոյնն ի մէնջ պահանջէ պատիւ: 

- 14. Եւ զի մի զարթնութիւնն ընդ կենցաղականաց իրիք թուիցի շարախառնել 

ասացեալ զբօսանաց, յարէ առ նոյն - 16. Եւ զի՞նչ ասեմ զբան և զձեռն, որ և զի նոյն ինքն 

Հոգւոյն սրբոյ առհաւատչեայն  վստահացուցանէ  զմեզ – 43. Եւ զի մի կեղակարծելի 

ումեք թուիցի իրողութեանն իւրոյ գործ, մարմնաւոր տեսլեամբ ի սկզբանն ի վերայ 

ազգակցին իւրոյ իջեալ հանգչիւր – 43. Քանզի նոյն է մարմինն մարդկային ունել 

Քրիստոսի, և բնութիւն մարդկային. և զի Քրիստոս առանց միաւորութեանն ոչ ասի 
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Քրիստոս Յիսուս, այլ աստուած Բան: - 53.  ԵՒԹՆԱՄԱՍՆԵԱՅ -և զարդարեալ 

հրճուէի եւթնամասնեայ Հոգւոյն պատմուճանաւ – 1. 

ԵՒԹՆԱՊԱՏԻԿ -  Եւ սակայն եւթնապատիկ սպառնայ  ջեռուցանել, թերևս զի կիզուլ 

կարասցէ զեւթնեակսն – 18. Ընդ ձեռն որոյ եւթնապատիկ … զմարմնականն ի ծոցս 

մեր հատուցանէ տանջանս – 18. 

ԵՕԹԱՆԵԱՍՆԵԱԿ – վասն որոյ եօթանեասնեկին եօթն ժառանգէր զտրտմութիւնն – 97. 

ԵՕԹՆ - Եւ եթէ ընդէ՞ր եօթն գոբաղայիւք կանոնեալ է սաղմոսն Դաւթի - 83. ինձ մերձ 

թուի գոլ սաղմոսիս միտք եօթն գոբաղայիւքն կանոնեալ - 84. վարկանիմ երանելի 

հարցն մերոց զեօթն գոբաղայսն կանոն անուանեալ, այս ինքն է անշարժութիւն. որ 

ըստ համեմատութեան ընդ եօթն աւուր շաբաթուն` գաղափարին մի մի գոբաղայ առ 

օր մի - 84. ի Զգօնութեան խրատուն յորդորէ` ասելով մասունս եօթանց, այլ և ութից: - 

84. վասն որոյ եօթանեասնեկին եօթն ժառանգէր զտրտմութիւնն – 97. 

ԵՕԹՆԵՐՈՐԴ - Մերձ յասացեալսն վարկանիմ և զղևտացւոցն օրէնսն … գոնեա տիպք 

օրինակի եօթներորդացն – 84. որ ըստ համեմատութեան ընդ եօթն աւուր շաբաթուն` 

գաղափարին մի մի գոբաղայ առ օր մի, գոլով վեցն ըստ վեց աւուրցս տարժանմանց. 

իսկ եօթներորդն զգլուխն և օր կատարման - 84. որդի թագաւորազնւոյն յետ եօթներորդ 

ժամու աւուրն ապաքինէր յախտէն - 84. 

ԵՒԹՆԵԱԿ - Եւ ապա զկնի այսորիկ զհոգևորն ծնանել ծնունդ յաւազանին. և 

զեւթնեակսն` ըստ եւթնեկացն որ ի մեզ հոգեկան շարժմունք` զգենուլ զՀոգւոյն 

շնորհս – 9. Եւ սակայն եւթնապատիկ սպառնայ  ջեռուցանել, թերևս զի կիզուլ 

կարասցէ զեւթնեակսն – 18. 

ԵՒԹՆԵՐԵԱԿ, ԵՕԹՆԵՐԵԱԿ - որ եւթներեակ և յիսներեակ աւուրբք և ամօք  

զաշխատութիւնն ի բնութենէս լուծանէ: - 18. Բայց չև ևս կատարումն եօթներեկին – 84. 

յոլովք կան եօթներեակք ի վերայ այլոց աւուրց շրջագայից – 84. կարգեցան ի ժամուն 

յայնմիկ … ի կատարումն եւթներեկին ի նախկին ութերորդ դարուն մտելոյ - 92. 

ԵՒԹՆՕՐԵԱՅ, ԵՕԹՆՕՐԵԱՅ - ևս առաւել զգերազանց զպայծառ և զանեղ լոյսն 

զսահմանօղ տուընջեան և գիշերի, որով վարին ժամանակաց շրջմունք եւթնօրեայք 
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շաբաթարեալք: - 84. զմահն ասեմ, և զթաղումն, և զյարութիւնն, որպէս յետս լքանելով 

զեօթնօրեայ ժամանակս – 84.  

ԵՒ ԿԱՄ - իսկ ի մէնջ եթէ ոք յանդգնեսցի ընդ Հրեայս տօնել, և կամ յառաջ քան 

զգարնանային հասարակաւորութիւնն … ընդ նզովիւք ի հարկէ անկեալ գտանին: - 6. 

Եւ կամ թէ որում ծնանել առաջի կայցէ, զծնունդն առաջի դիցէ յղանալոյն և երկնելոյն. 

զորս ի դէպ է անսին խոստովանել զնոսա ծնունդս, և կամ վիժածս, և ոչ ծնունդս: - 9. Ոչ 

է արժան յաւուր շաբաթու և կամ ճրագալուցի զատկին պսակադիրս առնել - 24. Ոչ է 

պարտ զաւազանն յայլ իմեքէ նիւթոյ պատրաստել, և կամ ուրանօր և կամեսցի. այլ 

աւազան քարեղէն հաստատել ի նմին իսկ յեկեղեցւոջն, և կամ անդէն մերձ յեկեղեցին 

ի մկրտատունսն: - 26. Եթէ ոք խաչ արասցէ փայտեայ, և կամ յինչ և իցէ նիւթոյ … ոչ է 

պարտ զնա ի պատիւ ընդունել  – 32. Ոչ է պարտ ի չարաղանդ մծղնէիցն տեղիս ... օթել 

ումեք. և կամ յարել և խօսակից լինել -  33. Կէսք ի նոցանէ զընդդիմամարտս այլոց 

կենդանեաց զկենդանիս ի պատիւ  առեալ պաշտեցին … Որպէս հիւսիսայինքդ զձի և 

զշուն ... Եւ կամ որպէս առ նոսին իսկ - 36. որք զձի և զշուն ընտրեցին իւրեանց լինել 

աստուածս. և կամ յեգիպտացւոցն ընկղմին գազանասնոյց գետ: - 37. Ընդ խաւար 

զխաւարայինսն կատարելով ծանակութիւնս ի պարսկական մայրապականութեանցն 

վայր վտանգեալ խրին խոհերս: Եւ կամ զնոյն ինքն զՔամովսայն և զԱստարտայն 

անկեալ զգարշելի կուռսն ողոքեն: - 38. Մի թէ յորժամ տեսանեմ քարեղէն կամ 

ոսկեղէն խաչ յօրինեալ և կամ պատկեր, ի քա՞րն կամ յոսկի՞ն դնիցեմ զլոյս իմ: - 42. ոչ 

առնուն յանձն ասել ըստ մարմնոյ և կամ մարմնով - 49. զի թէ և ասեմք` մի բնութիւն 

Բանին մարմնացելոյ, ոչ այդպէս խելայեղ և ջաղջախ մտածութեամբ, որպէս թէ միոյն ի 

միւսմէն ի բաց բարձեալ. և կամ լուծեալք ի միմեանց - 50. Ոչ եթէ անգոյ  և կամ առանց 

մտաց և անձին, և թանց բնութեան զմերն ընկալաւ ի կնոջէ, այլ - 51. Առ այնոսիկ` որք 

ըստ Եւտիքեայ, և կամ Յուղինեայ չարապէս զմին իմացեալ ասէին - 56. Ոչ եթէ 

զյերկուցն ասելով` հրաժարէին ասել զմին, և կամ եթէ զսորին հակառակն՝ զմին 

խոստովանելով յամառէին յերկուցն գալ խոտովանութիւն – 57. մեծն Գրիգոր ասէր 

Նազիազու, թէ` Զերիս գոյութիւնսն ոչ իմոյ իմանալ ժողովման, կամ լուծանելոյ ի 

միմեանս, և կամ խառնակութեան - 62. Պարտ է զմի աստուածութիւնն պահել, և զերիս 

դէմսն խոստովանել, և կամ զերիս գոյութիւնս - 63. յերկուց մին պատկանեսցի, կամ 
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զարարիչն թուել ընդ արարածս … և կամ զաստուածութեան կարծիս բերել ի վերայ 

արարածոյս - 65. զիարդ էր` եթէ զթիւրութեանն արտահալած առնելով զաւանդիչս, 

զիւրեանցն ի ձեռս նոցա տային առ ի թիւրել զուղղասացութիւն: Եւ կամ զորս ի մէնջից 

աստի Հոգին սուրբ զարթոյց` լինել զկնի առաջնոյն լուսաւորիչք. զերկոսին զնոսա 

ասեմ սուրբս` զՍահակ և զՄաշդոց, և զամենեսին զընտրեալսն զարբանեակս նոցուն և 

զգործակիցս, զԵզնակ և զայլսն. և կամ որ ըստ նոցանէ - 66. Դարձեալ զի և որ ի մեզ 

բնաւորականք են` հոգեկանք և մարմնականք, ոչ են ապականիչք և կամ 

ապականութիւն բնութեանս մերում: - 67. զիա՞րդ զգուշացուցանէր. և կամ զգուշացեալ 

լինէր, և կամ մեղադիր յետ ոչն զգուշանալոյ: - 68. Արդ ոչ եթէ ներքսածողականք են 

մեզ մահուն և ապականութեան քաղցն և տրտմութիւնն և այլքն ամենեքին, և կամ 

ինքեանք սոքա ապականութիւնք իցեն - 69. և Փրկիչն սոքօք ի կենցաղավարելն ընդ 

մարդկան վարեցաւ … ոչ օտար յեղանակաւ և կամ ստուերաւ  իւիք, այլ  

ճշմարտութեամբ - 70. նոյնպէս և զկիրսն մարդկայինս ըստ մեզ և զմերն ասեմ կրեալ 

Քրիստսի, և ոչ աստուածայնոյ, և կամ զայլոյ ուրուք: - 71. Զի՞նչ ասես և զմեռանելն 

վասն մեր զՔրիստոս. եթէ ըստ քեզ է, կամ մեռաւ և փոփոխեցաւ, և կամ թէ ոչ 

փոփոխեցաւ և մեռաւ ոչ: - 73. որ և զյաւիտեանսն արար. և կամ դարձեալ խաչին և 

գերեզմանին և դժոխոցն - 74. ոչ մեծազօրն ևեթ իւրով զօրութեամբն և կամ 

իշխանասաստ հրամանաւն զմերն տանջեաց տանջիչս Բանն աստուած - 74. 

զինքեամբք ծախեսցէ զչարութիւնն իբրև զմոմ հուր, և կամ իբրև զգոլոշի արեգակն - 75.  

Օրինակի իմն` շինուածոց զհիմնն ի բաց առեալ, և կամ կործանումն քաղաքի եղեալ` ի 

տապալել զպարիսպն: - 76. և յորպիսի՞ և յո՞րքանս յինքնակամութենէն սայթաքեալ 

եկն յանարգութիւն. և կամ զիա՞րդ եղև փոյթ արարչին մերոյ սակս մերոյն փրկութեան 

մարդ լինել – 76.  

ԵՒՂ - Զոր դանդաղիմ ասել …  յոլովագոյնս ի ներքս յեւղն կոչել զշնորհն - 7. 

առհաւատչեայ Հոգւոյն եւղն նոյն է – 8. Պարտ և արժան է զսուրբ միւռոնն, այս ինքն 

զեւղն անուշահոտութեան, հայրապետին օրհնել - 26. նիւթականաւն զզգալին 

զուարճացուցանէ, զի «Եւղ զուարթ առնէ» ասէ մարգարէն - 43. 

ԵՒՆՈՄԻՈՍ – յիշել … զԵւնոմիոս և զԱրիոս, ու զաներևելի արարած ընդ երևելի 

արարածոյ շարակարգեալ ասաց զԲանն ընդ մարմնոյն, և մի բնութիւն: - 59. 



319 
 

ԵՒՍ - Բայց տեսցուք և զայս ևս ի կարգիս - 7. զառողջութեանն ունիմք  կարօտութիւն, 

ոչ ևս և զայլոցն: - 8. տեսսնեմք առ այսոքիւք և զայս ևս – 8. Բայց առ սոքօք և զայս ևս 

տեսանեմք յոմանս անկարգութիւն սովորութեամբ հիմնացեալ - 10. Բայց գեր 

զասացեալսս վատթարագոյն ևս այս է մեղադրանաց փաստաւոր - 11. Բայց տեսսնեմք 

առ այսոքիւք և զայն ևս – 12. որք ի սուրբ քառասներորդս պահոցն ... արկանեն, որպէս 

և զայլ ևս հինգ աւուրսն զանցեալս: - 13. սոքա ամենեքին, և որ այլն ևս իցեն 

անօրինեալք ի Քրիստոսէ, ի յարութեանն միաւորեալ բովանդակին: - 30. Յետ որոյ 

դարձեալ` մինչ չև զաւետարանն ընթերցեալ, որպէս թէ տակաւին ևս ի թաղման 

վարկանելով  զտէրն - 30. զի՞նչ ևս ասասցուք մեք – 34. անդր ևս քան զխոզի գտանին 

զանզգայ ծննդակերութիւն: - 38. ևս երկրախումբն իբրև մի անառնելի աստուած, 

երանեալ եղիցի»: - 52. Զի ևս ապա ընդ քեզ հարազատապէս  մաքառեսցուք - 60. այլ և 

մարմին ևս Հօր շնորհեսցես- 62. էին ոմանք, այլ և յոլովք ևս կենդանիք մնացեալք - 66. 

եկիւղ և ցասումն` ևս և անգիտութիւն ... համանգամայն ընդ ներլինելութեանն բանի 

առեալ լինի մարդումս - 67. Եթէ յատուկ մարդ, ոչ ևս ընդ կրելն ներգործեալ կրօղ. և եթէ 

միայն աստուած, ոչ ևս ներգործելովն կրել գիտակ: - 74. Բայց կամիմ սակաւուք ևս 

ձգտել – 76. Զի՞նչ ևս խնդրես ի նմանէ – 79. Իսկ Ողորմեա սաղմոսն ունի զնախամօրն 

ազատութիւն սրբոյ աստուածածնի ծննդեամբն, ոչ ևս անօրէնութեամբ յղանալ - 86. 

Քանզի մինչ չև ևս զաւետարանն կարդացեալ, դեռ ևս ի թաղման վարկանելով զսէրն, 

արտաքուստ ի ներքս ի գերեզմանն աղաղակելով ողբերգագին ձայնիւ, թէ - 103. որք և 

ամօթ ևս վարկանին զփրկութեան մերոյ անօթ – 113. աղաչէ յիշել յաղօթսն 

զպաշտօնեայսն ըստ հոգւոյ, և մարմնաւոր զծնողսն, և զայլն ևս  - 114. 

 Այլ ևս նախկին, զի և ոչ իւիք գիտեմ զաստուածայինն հարկաւորագունիցն 

ներքոյ անկեալ բռնութեան - 67. ,,Ես եկի` զի զկեանս ունիցիք, և առաւել ևս ունիցիք,,: - 

50. առաւել ևս գործն ընձեռէ կորուստ: - 61. առաւել ևս զկնի կամաւոր մահուն քո 

բազմասցին հաւատացեալք ի քեզ - 80. դեռ ևս ի թաղման վարկանելով զտէրն, 

արտաքուստ ի ներքս ի գերեզմանն աղաղակելով ողբերգագին ձայնիւ, թէ - 103. 

ո՞րչափ ևս առաւել որ ուղղափառ հաւատով խորհրդաբերին, ներէ նոցա և առաջնորդէ 

առ բարեացն գիւտն – 82. զամենայն գոլ բարեօք տեսանեմք. ևս առաւել զգերազանց 

զպայծառ և զանեղ լոյսն զսահմանօղ տուընջեան և գիշերի - 83. և ևս առաւել մեզ քան 
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թէ յայնժամ մարգարէիցն եկեալ ի յերևումն - 90. և յիշատակ տէրունական 

պատուիրանին ևս առաւել խոցոտէր – 98. որ կոչեաց երեքկին սրբասացութեամբն ի 

մի լոյս կենդանի, ոչ ևս ի խոնարհ գթել ըստ որումն անկաւն, և ընկէց զԱդամ: - 105. 

Բայց չէ ևս կատարումն եօթներեկին – 84. 

ԵՒՍ ԱՌԱՒԵԼ - ո՞րչափ ևս առաւել որ ուղղափառ հաւատով խորհրդաբերին, ներէ 

նոցա և առաջնորդէ առ բարեացն գիւտն – 82. զամենայն գոլ բարեօք տեսանեմք. ևս 

առաւել զգերազանց զպայծառ և զանեղ լոյսն զսահմանօղ տուընջեան և գիշերի - 83. և 

ևս առաւել մեզ քան թէ յայնժամ մարգարէիցն եկեալ ի յերևումն - 90. և յիշատակ 

տէրունական պատուիրանին ևս առաւել խոցոտէր – 98. 

ԵՒՏԻՔԷՍ - Ոչ մարմինն յերկնից իջեալ` ըստ առաջին Եւտիքեայ բաջաղանացն ... այլ 

… մարմին ստացական յարգանդէ կուսին զգեցաւ: - 50. Եւտիքէսն երկրորդ 

յիմարաբար բարբառի` ասելով – 53. Առ այնոսիկ` որք ըստ Եւտիքեայ, և կամ 

Յուղիանեայ չարապէս զմին իմացեալ ասէին - 56. յիշել … Զվերջինն Եւտիքէս, որ ոչ 

համագոյական կուսին դժոխաբանէր զմարմինն Քրիստոսի, և մի բնութիւն: Զառաջինն 

Եւտիքէս, որ յերկնից և անստացական ասէր զմարմինն Քրիստոսի և մի բնութիւն – 59. 

կարծեաց Եւտիքէս առաջին յերկնից բերեալ, և յաստուածային բնութենէն հայթայթեալ 

Քրիստոսի մարմինն – 62. Ընդ ձեռն որոյ երթեալ հանդիպիս զոր միշտն խնդրես, 

Եւտիքեայ առասպելականին: - 67. 

ԵՓՐԵՄ – Որպէս երանելին Եփրեմ ասէ – 51. 
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                                                    Զ 

 

 

Զ – Զ. Բայց առ սոքօք և զայս ևս տեսանեմք – 10. Զ. արժան ի սուրբ քառասներորդս 

պահոցն՝ յաւուր շաբաթու և կիւրակէի պատարագ մատուցնել - 25. 

Զ / նախդիր հայց. հոլ. հետ / - 1874 անգամ 

Զ – նախդիր կապակցությունների մեջ 

 այլ ունի զինքեան զմարմինն՝ որպէս ծնաւ ի յուսէն. և առաւել քան զմեզ - 51. 

չարագոյնս և բազմապատիկս քան զնոյնս ընդ մեզ բերեմք – 34. վարժապետ վեհագոյն 

ունէի … որ ոչ զառ յինքենէն ևեթ բաւականանայր շտեմարանել յիմումս ոգւոջ զբարին, 

այլ – 2. և գրեթէ Հոգւոյն` զլինելոցս նախատեսեալ, զառ ի յոքունցն հաւաքեալ 

պատրաստէր լինել բազմաց պիտոյից նիւթ,, - 2. Դարձեալ Առաքեալքն  զյոլով 

ժամանակս ի տաճարին զառ ի Քրիստոսէ նոցուն կատարէին աւանդեալ խորհուրդս - 

6. Իսկ մեզ իբրև հայրասիրաց ոմանց որդւոց` զառ ի նոցանէ անտես  մնացեալն, ձեռն 

տալովն աստուծոյ, տեսանել արժանի է - 8. ոմանք զառ ի մկրտութիւնն գալ 

հանդերձելոցն` զհրաժարելոյն ի սատանայէ` նոցա հարցմամբ ի վերայ ոչ բերեն  

զերդմունս - 8. օրէնսազանցութիւն կարծելով զայս, եթէ զառ ի հնոցն զթերի ինչ ըստ 

խորհրդոյն խնդրոյ` կատարելագործել ումեք հրամայէ Հոգին սուրբ: - 12. զառ ի 

յերկնից ասեմ իջեալ կենսատուն կերակուր - 14. իսկ այլք զառ ի նոցանէ թողեալսն 

բերել և զբերեալսն ի բաց տանել: - 16. պարտ է մեծաւ զգուշութեմաբ այսմիկ տանել 

հոգ … յորժամ ոչ զոգեկանն` որ յառաքինութենէն է` պինդ պահիցեմք զազատութիւն, 

անփոյթ առնելով զառ ի մեղացն պարգևեալ մեզ հանգիստ: - 18. ի ձեռն այնորիկ 

յիշատակել զառ ի փրկչէն վասն մեր Յորդանան զմկրտութիւն: - 32. Ըստ բնութեա՞ն 

զմարմնանալս տայք բանին ... եթէ  ըստ առ ինքն զառ ի մէնջն միաւորելոյ: - 49. ոչ ինչ է 

արգել զմին ասելով` յիշել և զառ ի յերկուցն - 56. զբոլոր զառ ի յեկեղեցւոյ զհետ 
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հրաւիրեալ կոչէ զպատշաճեալ իւր անդամսն - 61. Իսկ մինչ ճարտարս զնոսա 

խոստովանեցեր, զառ ի նոցանէ իմաստաբար ասացեալսն ի՞բր ոչ ընդունիցիս: - 63. 

Ու՞ր տարցուք զառ ի քէն հասեալ  ի մեզ աղէտս - 65.  Իսկ զառ ի յերկուց բնութեանցն 

ասել` ոչ միայն թէ լսել ոչ կարասցես, այլ և - 65. Իսկ մինչ զառ ի նմանէ փառսն ունէիր ի 

սկզբանէ աշխարհի - 79. զառ ի նոցանէ ասացեալն զաղօտաբար հնչումն առեալ 

մարդկան` շարակապեցին ընդ աստուծոյ հօրի և անմահի- 89. զառ ի նոցանէ 

ասացեալսն զաղօտաբար հնչումն առեալ ճշմարտապէս նուագեսցուք ասելով - 90. և 

համախմբելով ընդ փայտին անշնչապէս` զառ ի փայտէն  բառնայր զպատուհասն 

մեղացն Ադամայ – 98. կամեցայ զբովանդակ զառ ի նոցանէն կանոնական սահմանեալ 

բան ի միում տեղւոջ ... արձանացուցանել: - 115. Զոր օրինակ ձի ոք նորավարժ ոչ 

կարացեալ յինքենէն զվերելակն իւր ի բաց ոստուցանել … գործիցէ քաջ հլութեան 

ասպարէզ: - 3. զոր օրինակ նա վիրաւորեալ ի մեղացն՝ հակառկորդին ետ զինքն ի 

ծառայութիւն – 74. Զոր օրինակ՝ քար ինչ ի բարձուստ ուստեք հոլովեալ… ասասցէ, 

երթալ ունիս  - 77. Զոր օրինակ բժիշկն արբուցանել զդեղն հիւանդին հանդերձեալ` 

արասցէ իւրով ճաշակմամբն հաւատալի: - 78. Զոր օրինակ մեռեալ ոք անզգայ 

յամենայն շարժմանէ … կայր ի տարակուսի – 98. Զի զոր օրինակ քառասնօրեայ 

պահօքն զտարոյ զմեղսն քաւեաց – 102. ի մարդկային կրիցն. «Որով ինքն 

չարչարեցաւ` զփորձ առեալ կարօղ է և փորձանաւորացն օգնական լինել»: - 57. վասն 

այնորիկ գործով պատուէ զհնազանդութիւնն, և զփորձ առնուլ զնորա ի չարչարելն: - 

75. զորոյ զկենարար զգալստեանն զփորձ առեալ մանկունք եկեղեցւոյ,  առաջի 

անկանելով աղաղակեն – 88. զոր ... արժան էր յիշել իբրև զմեծագործ և զբազմերախտ 

ի Քրիստոսէ պարգևեալ մեզ աւանդ - 7. Զի՞նչ զսոսա անուանեցից. հովիւս 

հօտավատնի՞չս, եթէ գազանս կեղեքիչս խաշանց. զկուսանացն իբրև 

զերկրորդականացն առնելով` տխուրս և անկատարելագործ հարսանիս – 11. Նախկին 

թոյղ տալով պղծութեանն յառաջել և յափշտակել զօրինաւորն զայն անկողինս, և ապա 

զգիշերայինն իբրև  զտուընջենային ի լոյս բերել համարձակութիւն առեալ - 11. Եւ իբրև 

զբուժիչ ախտից հոգւոյ և մարմնոյ` ամենեքեան անդուստ վայելեալք, ցնծալից լինէին: - 

12. յետոյ ապա իբրև զվեհագոյն` գերաստիճանեալն ի նոցանէ եպիսկոպոսն: - 20. 

զայնպիսիսն հրամայեմք ամենևին հատանել և արտաքս ընկենուլ իբրև զժանտ ախտ 

յանդամոց  եկեղեցւոյ  Քրիստոսի: - 33. ահա գտաւ որոգայթ իբրև զվարմ հաւորսաց 
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ձգեալ ի մէջ ժողովրդեան ազգի իւրոյ - 34. Են ոմանք ի նոցանէ, որոց տեսեալ 

զարիւնարբուս … իբրև զախտաբոյժս և զցաւահալածս մեծարեալ զնոսա աստուածս 

անուանեցին – 36. եղեն գարծելիքն իբրև զսիրեցեալս,,: - 41. որ կարօղն է խարշել իբրև 

զփուշս ագարակի զհեթանոսական բոյսն – 46. զնիւթն իբրև զանարգ ինչ անգոսնեալ ի 

բաց մղեն - 59. Ընդէ՞ր լինիս իբրև զջուր հոսեալ ընդ զառ ի վայր՝ անդրէն ոչ կարացեալ 

դառնալ. կամ իբրև զկարկուտ հատեալ յամպոց - 60. «Լցցի, ասէ, երկիր գիտութեամբ 

տեառն իբրև զջուրս բազումս - 65. որ իբրև զձի ընդ քիրտն մտեալ՝ ոչ կասես յընթացից 

քոց – 65. ելանէին առ յիմարութի՞ւնն … դնելով զխաւարն իբրև զլոյս – 67. զինքեամբ 

ծախեսցէ զչարութիւնն իբրև զմոմ հուր, և կամ իբրև զգոլոշի արեգակն - 75.  

քահանայական աղօթքն հայրաբար  զփրկեալսն իբրև զորդիս լուսոյ կենաց 

մատուցանէ առաջի Հօրն երկնաւորի - 83. վասն զի՞նչ պատճառի իբրև զթերի իմն 

խորհրդով զայլոց մարգարէիցն ի վերայ բերելով օրհնութիւն ձայնեն - 83. 

պաշտամունք մեր` սովաւ իբրև զանուշահոտ խնկոց բուրմունս յընդունելութիւն 

աստուծոյ մատուցանին - 90. զոր … միածին Որդին աստուծոյ զանարատ մարմինն ի 

հաճոյս Հօր պատարագեաց իբրև զանուշահոտ խնկոց բուրմունս – 95. բղխեսցէ ջուր 

կենդանի յԵրուսաղէմէ» ի խաչելոյ մարմնոյն արիւն և ջուր. մինն իբր զմարդոյ, և միւսն 

առաւել քան զմարդոյ: - 100. եթէ ոք յանդգնեսցի ընդ Հրեայս տօնել, և կամ յառաջ քան 

զգարնանային հասարակաւորութիւնն … ընդ նզոցիւք ի հարկէ անկեալ գտանին: - 6. 

յառաջ քան զձեզն էին – 66. Եւ յառաջ քան զայս գրեալ է – 68. յառաջ քան զլինելն 

աշխարհի ունէի: - 78. զոր ունէր յառաջ քան զլինել աշխարհի առ ի քէն,, - 78. Իսկ նախ 

քան զկատարծն յարութիւն տալ մարդկայհիւն բնութեանս – 6. եթէ ոք յանդգնեսցի ընդ 

Հրեայս տօնել, և կամ … և նախ քան զմիաշաբաթին օր լուծանել զպահսն, ընդ նզովիւք 

ի հարկէ անկեալ գտանին: - 6. նախ քան զմարմնոյն ծածկել մերկութիւն զպսակն ի 

գլուխ կապել յառաջեալք – 9. զառաւելագոյնն ի մէնջ պահնջէ պատիւ: Եւ նախ քան 

զայլսն` զառանձնական զիւր ինքեան զիսկագոյնն և զհարազատագոյնն – 14. նախ քան 

զխոնարհելն յարգանդ կուսին` օտար գոյր բնութեանն Հօր: - 55. Արդ յայտ է, եթէ ըստ 

մնութեան և նախ քան զյանցանելն այսոքիկ – 68. Որպէս նախ քան զմեռանելդ քո` 

զօրութեամբ սքանչելեաց քոց ոմանք ապրեցան մարդիկ – 79. և ոչ զանգիտես և 

զարհուրիս` զթունալից որպէս զօձի զլեզուդ քո շարժել ընդդէմ նոցա - 63. յորում 

աւուրն փայլեն արդարքն որպէս զարեգակն – 93. քահանայն … հրամայէ տանել 
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զպսակն. թշնամանելով միանգամայն զպսակն և զպսակեալսն: Եւ որ ծանրագոյնն է 

քան զայսոսիկ, անարգանս ածելով ի վերայ խորհրդոյ իրին: - 10. ոչ միայն զնեռինսն 

չարագոյնս և բազմապատիկս քան զնոյնս ընդ մեզ բերեմք – 34. Եւ այս է քան 

զամենայն դժնդակագոյն մեզ ի նոցանէ վտանգ - 46. Եւ զի՞նչ ստել չարագոյն կայցէ 

քան զոչ խոստովանել զՔրիստոս մարմնով եկեալ – 48. որ արտաքոյ քան զմեղսն իցեն 

– 72. Եւ զի՞նչ քան զայս վեհագոյն և գերաշխարհիկ խաղաղութիւն - 78. խոնարհագոյն 

քան զինքն զէշ նորուն մարդկեղէն բարբառովն բարբառեալ – 81. Բայց նախադասելոյ 

պատճառ զօրհնութիւն երից մանկանցն քան զՈղորմեա սաղմոսն այս է - 86. սիրէր 

զմահ քան զյանդիմանութիւն աստուծոյ լինել - 98. որ դժնդակագոյն է՝ քան զամենայն 

դևս – 98. Զիններորդ ժամուս զխորհուրդ տեսանեմք բարձրագոյն աւանդութեամբ քան 

զայլսն պատուեալ յառաքելական դասուցն: - 99. իսկ առաջի բռնարկեալս ի վեր է քան 

զմեր կարողութիւնս - 104. 

Զ / նախդիր բացառ. հոլ հետ /  - և զառաջնորդականին իմոյ կախեալ զպարանոցէ 

զոսկետեսակ քայռամանեկին  զգեղեցկութիւն: - 1.  մինչ զի կարել ասել ինձ զյայն 

ժամու պահիցն իբրև զայլմէ պատմելով - 2. ի յոլովից զպայծառագոյնսն ծաղկաքաղ 

առնելով զշնորհաց, լիացուցանել զագահութեանն  իւրոյ ինև ջանայր  

զուսումնասիրութիւն - 2. զլինելոցս նախատեսեալ, զառ ի յոքունցն հաւաքեալ 

պատրաստէր լինել բազմաց պիտոյից նիւթ,, ծածկաբար զաստուածոյսն առ իս 

բարբառելով - 2. և զանուանն իւրեանց զախտախինս յանդգնեցան կախել զայնցանէ, 

որ զերկնից բարութեանցն բուռն հարեալ ունիցին յուսով: - 3. զիւրղոյն սրբոյ ասեմ – 7. 

Եւ պատճառ ոչ ունիմ ասել, զանփո՞յթն առնելոյ զառաջնոցն այսպիսի խառնաբնդոր և 

եղծագործ սովորութեանց, եթէ ժամանակի կարճութիւն ...  զայս ի նոսա և յաստուած 

թողլի է: - 8. ոմանք զառ ի մկրտութիւնն գալ հանդերձելոցն` զհրաժարելոյն ի 

սատանայէ` նոցա հարցմամբ ի վերայ ոչ բերեն  զերդմունս - 8. Է՞ր աղագաւ և կցուրդս 

գեղեցկանուագս զմկրտութեանն բանից յօրինեցին երանելիքն մեր վարդապետք: - 13. 

Զի զանճառելի խոստացելոց կենացն յղանայ ի միջի մերում զճշմարտութիւն: - 13. 

հինգ անուանս ի գրոց ուսաք գոլ զտանջարանացն. հուր, արտասուս, կրճումն, որդն: - 

14. գոհանամ զանուանէ քումմէ,,: - 22. այս յիւրաքանչիւր կամս թողեալ լիցի. միայն 

գոհանալով զաստուծոյ` առանց խղճի և հակառակութեան - 25. Արժան է … նախ 
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զյառաջանաբանիցն ասել զչորեսին ասղմոսսն – 28. գրեալ է զսրբոց առաքելոցն` թէ - 

28. զի թէ և դու կամիցիս ստել, ամբաստանականն քո բան որ զնոցանէն` յանուանէ մեզ 

զասացօղս բանիցդ այդոցիկ ցուցանէ: - 63. Քանզի զումեմնէ ասի, թէ անձն և եթե դէմ – 

64. ու՞մ գոյժ տացուք զանջատելոյդ ի կաթանէ, զհատուցելոյդ ի ստենէ  - 65. տեսանես 

զմարդկային ինչ ուրուք ճառել զՔրիստոսի կրիցն – 66. վարձկանք և ոչ հովիւք 

լինելով` անփո՞յթ արարին զոչխարացն: - 66. Զորմէ առաւելաշնորհն Սևերիանոս 

ասէր գաբաղացւոց եպիսկոպոսն ի տնօրէնութեան Փրկչին բանի – 71. Եսայիաս զսոյն 

յառաջաձայնեալ վասն  իմ ասէր զսոցանէ: - 79. որ զյայտնեալ Բանին աստուծոյ 

բարբառեցաւ – 81. ,,Բազումք ասէին զանձնէ իմէ և չիք փրկութիւն սորա առ աստուած 

իւր,,: - 82. զքահանայութեանցն ասեմ, զպատարագացն և ի զանազան արեանցն 

կենդանեացն հեղմանցն - 99. Այս է որ եկն ի խնդիր ոչխարին զկորուսելոյն ի հօտէն 

իւրմէ, թէ «ՈՒ՞ր ես Ադամ» - 99. Յետ այսորիկ զփառաւորագունիս այսորիկ և 

զհրաշալոյս ասասցուք զխորհուրդս` զաւուր միշաբաթուս, որ զհանդերձեալ 

խոստացելոց բարութեանցն յիշէ նա ի միջի մերում - 101. աղօթիւք ձերովք բուռն 

հարցուք զբանէն գիտութեան - 104. 

Զ / նախդիր գործ. հոլ. հետ /  - զփոքումբքն զանց առնել և անտեսել վարդապետէ: - 6. 

զմարմնապարար  սեղանովն զիւրն տարածեսցէ բազուկս: - 11. շուրջ զշաւղօք իմովք 

եդին ինձ գայթակղութիւն,,: - 21. զայսպիսեօքն անամօթին փոխել 

զամպարշտութեանն իւրեանց զմաղձ – 39. Յայսմանէ մոլորեցան մարդիկ զանց առնել 

զմի իշխանութեամբն - 42. զայս միայն գտեալ  անձին յաղթութիւն, զստելն և 

նախատինս զմեօք արկանել զօտարոտւոցն լուտանս»: - 46. զերևութական միայն զձևն 

զինքեամբ արկաւ – 53. և զկուրութիւն մտաց քոց զսրբովքն արկանես հարամբք - 63. 

Պարտ է զմի աստուածութիւնն պահել, և զերիս դէմսն խոստովանել, և կամ զերիս 

գոյացութիւնս. և զիւրաքանչիւրօք հանդերձ յատկութեմբ: - 63. զլեզու քո ածես 

զերկրաւ – 65. Այսպէս սնոտիս զսնոտեօք պատէք – 67. ցորքան 

զպատուիրանապահութեամբնն թևակոխէր – 69. որ զհասարակաց բնութեամբս 

պատեալ է: - 71. Նոյնպէս և ոգին ունի պատեալ զիւրև կարիս յարարչէ բնութեանն 

ընկալեալ զօգտակարսն և զկարևորսն - 72. ոչ եթէ բռնազբոսութեամբ զփրկչականն 

զիւրեամբք ածել կարէին զմարմինն - 72. զինքեամբ ծախեսցէ զչարութիւնն – 75. 



326 
 

զթագաւորական զպատկերն յետոյ ի պատիւ տէրութեանն իւրոյ զարդարէր, ինքեան  

ստեղծանելով զձեռամբն– 85. որ վկայեացն առաջի Պիւղատոսի  պոնտացւոց զբարւոք 

վկայութիւնն»: - 90. Եւ ապա զմտաւ ածեալ` եթէ ոչ իւրով զօրութեամբ կարէ  

զորոգայթն զայն մերժել յիւրմէ - 95. զմեղօք զանպատուեալ զբնութիւնն հրեշտակս 

առնէ ի մարմնի – 102. կանգնէ զմեղօք գլորեալսն տէր,,: - 103. սակս որոյ 

համարձակութիւն առեալ փարին զարքայական սեղանովն - 105. 

ԶԱՅՐԱՆԱԼ - ընդէ՞ր զարհուրիս և զայրանաս – 53. 

ԶԱՆԱԶԱՆ - հաստատել բազմապատիկ և զանազան կարգս և կրօնս  եկեղեցւոյ: - 1. ի 

զանազան տուընջենային տաժանմանց անտի աշխատեալ և խոնջեալ լինի  

մարդկայինս կազմած - 21. Թէպէտ և ի զանազանից և յայլատեսակաց իցէ նիւթն - 42. 

որ զանազանի ի զանազան տեսակսն – 64.  և որ զկնի սաղմոսն պատմէ զանազան 

փորձութեամբն վարակել որպէս վարմի: - 83. զքահանայութեանցն ասեմ, 

զպատարագացն և ի զանազան արեացն կենդանեացն հեղմանցն - 99. 

ԶԱՆԱԶԱՆԵԼ – ոչ գիտացեր զանազանել, այլ – 62. որ զանազանի ի զանազան 

տեսակսն – 64.   

ԶԱՆԱԶԱՆՈՒԹԻՒՆ - զանազանութիւն հասակացն և ժամանակացն այլաձևապէս ի 

վերայ բերել հրամայէ զկարգ և զդիր աւուրցն և կանոնաց - 10. 

ԶԱՆԳԻՏԵԼ - յերկաքանչիւրոցն  զանգիտեալ հրաժարիցէ ծայրայեղ  խոտորմանց – 15. 

ընդէ՞ր զանգիտես զմարդկայինն ի Քրիստոս դաւանել բնութիւն – 56. որ զանգիտես և 

զարհուրիս – 63. որ զանգիտէս ի չարչարանաց – 72. 

ԶԱՆԳՈՒԱԾ – զմարմին Բանին ոչ յայլմէ իմեքէ ծանեաք, այլի կուսէն, այսինքն ի 

մարդկային զանգուածոյս – 71. 

ԶԱՆՑ – ժամանակն ստիպէր առնել այնպէս … զի մեծութիւն առաջի անկեալ իրաց` 

զփոքումբքն զանց առնել և անտեսել վարդապետէ: - 6. Յայսմանէ մոլորեցան մարդիկ 

զանց առնել զմի իշխանութեամբն - 42. 

ԶԱՆՑ ԱՌՆԵԼ – տես՝ ԶԱՆՑ – 6,42. 
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ԶԱՌ Ի ՎԱՅՐ - Ընդէ՞ր լինիս իբրև զջուր հոսեալ ընդ զառ ի վայր – 60. 

ԶԱՏԱՆԵԼ – զատանիմք և մեք յայնցանէ – 44. 

ԶԱՏԻԿ - յետոյ ապա արժանի լինէին ընդունել  զլուսաւորութիւն սրբոյ աւազանին ի 

մեծի աւուր ճրագալուցի զատկին: - 9. Ոչ է արժան յաւուր շաբաթու և կամ ճրագալուցի 

զատկին պսակադիր առնել - 24. Ոչ է արժան ի սուրբ քառասներորդս զատկին … 

հարսանիս առնել – 25. պարտ և արժան է զսուրբ միւռոնն … հայրապետին օրհնել. և 

իւրաքանչիւրոց եպիսկոպոսացն միանգամ ի զատկին հինգշաբթին օր - 26. ,,Էր ժամ 

վեցերորդ և ուրբաթ զատկին – 88. 

ԶԱՐԴԱՐԵԼ   - զարդարեալ հրճուէի եւթնամասնեայ Հոգւոյն պատմուճանաւ – 1. ի 

ձեռն այսորիկ միւսանգամ զարդարեսցի գեղեցկագունութեամբ յօրինեալ պատկերն - 

42. Իսկ զթագաւորական զպատկերն յետոյ ի պատիւ տէրութեանն իւրոյ զարդարէր – 

85. 

ԶԱՐԹՈՒՑԱՆԵԼ - Եւ կամ զորս ի մէնջից աստի Հոգին սուրբ զարթոյց  - 66.  զմեզ 

զարթոյց յօրհնութիւնս անմարմնոցն – 104. 

ԶԱՐԹՈՒՑԵԱԼՔՍ - և նոցին զքարոզութիւնն և զաղօթսն զհետ բերել ... Քարոզութիւն, 

Զարթուցեալքս - 28.   

ԶԱՐՀՈՒՐԱՆՔ - որք ի սրոյն զարհուրանաց փախչելով` գահավէժք եղեալ մեռանին: - 

50. 

ԶԱՐՀՈՒՐԵԼ - ընդէ՞ր զարհուրիս և զայրանաս  - 53. և ոչ զանգիտես և զարհուրիս – 63. 

ԶԱՐՀՈՒՐԵՑՈՒՑԻՉ – որ և քոս քերովբէիցն է սարսափելի և պատկառելի, զբուժիչն 

հոգեկանաց մերոց և մարմնականաց ախտից, զպակուցանօղ և զզարհուրեցուցիչ 

դիւաց: - 35. 

ԶԱՐՄ - Աստուստ ապա և Մանի և Մարկիոն կենդանասցին … տեսանելով  զքեզ 

իւրեանց եղեալ զարմ: - 61. Եւ ընկալեալ զայս ջան՝ նախկին, վասն հոգեկանաց իմոց 

զարմին – 116. 
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ԶԱՐՄԱՆԱԼ - Զարմանամ ընդ այսպիսի կեղծակարծ և գայթ ի գայթ խոստովանւթիւն 

- 49. զարմանային հաւատային բարեբանէին ըստ արժանի իմոց փառացն -79. 

ԶԱՐՄԱՆԱԼԻ - Զի թէ արտաքնոցն ասացեալն ի խորհուրդ եկեղեցւոյ վերաբերին … և 

կրետացւոց սուտ մարգարէին վկայութիւնն առ Տիտոս զարմանալի. ո՞րչափ  ևս սռսւել 

որ ուղղափառ հաւատով  խորհրդաբերին - 82. 

ԶԱՐՄԱՆՔ - ոչ ինչ են զարմանք թէ և արբանեկաց նորուն ընտանեսցին 

համախոհութեամբ: - 35. Եւ զի՞նչ զարմանք են  յաստուածազանիցն ոչ պատկառել քեզ  

արանց - 63.  զի՞նչ զարմանք են, թէ՝ և Փրկիչ սոքօք ի կենցաղավարելք ընդ մարդկան 

վարեցաւ – 70. Ապա  չեն ինչ զարմանք եթէ մեղաւորաց և անարժանից  թողուցանէ 

աստուած փոքր ինչ մասն խորհրդոյ քննել յեկեղեցւոջ - 81. 

ԶԱՐՄԱՑՈՒՄՆ - վասն այլոց այլով իւիք քաջահաճութեանցն պատահմանց ի 

զարմացումն եկեալք` աստուածս անուանեցին - 37. 

ԶԱՒԱԿ - «Գտանիցէք, ասէ, մանուկ պատեալ ի խանձարուրս, և եդեալ ի մսուր». և 

«Եղելոյ ի զաւակէ Դաւթի ըստ մարմնոյն» - 49. 

ԶԱՔԱՐԻԱ-  զոր տեսեալ Յովհաննու որդւոյ Զաքարիայ – 91. 

ԶԲԱՂՈՒՄՆ - զորպիսի  և զորքանս  զբօսանաց և զբաղմանց սաստկութիւն յայգուէ 

մինչև յերեկոյ միալուծ ձգեալ բերեմ: - 21. 

ԶԲՕՍԱՆՔ - Այլ և յերկրաքարշական զբօսանաց անտի դատարկանալն մեր … 

պատուոյն սորա է առաւելութիւն - 14. Եւ զի մի զարթնութիւնն ընդ կենցաղականաց 

իրիք թուիցի շարախառնել ասացեալ զբօսանաց, յարէ առ նոյն ասելով – 16. թէ 

զորպիսիս  և զորքանս  զբօսանաց և զբաղմանց սաստկութիւն յայգուէ մինչև յերեկոյ 

միալուծ ձգեալ բերեմ: - 21. 

ԶԳԱԼ – յայնժամ զգայր իւրոց կարեացն: - 72. 

ԶԳԱԼԻ - Եւ ընդ  գիշերոյ շարալծեալս այս մերկանայ ի մէնջ զգալի լոյսս արեգական և 

լուսնի - 13. այժմ թողլով  զգալիսս և զնիւթեղէնսս, վերաթևեալ ելանէ 

յանմարմնականացն դադարս - 19. ի ներքս ածելով լոյս, մանաւանդ թէ փոխանակ 
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զգալի լոյսն՝  իմանալի լուսոյն  ճառագայթիւք  զսրտին խնդրեն լուսաւորել զաչս: - 22. 

ընդ  զգալիսս յածեալ … ի նոցանէ և զխնդրելին իւր  յանձն առնու ընտրել: - 42. 

նիւթականաւն զզգալին զուարճացուցանէ – 43. որ նշանակէ զկնի զգալի լուսոյս  

անցանելոյ – 96. 

ԶԳԱՅԱՐԱՆ - Արդ են թանց սորա առաւօտին ասացեալ սաղմոսքն թուով վեց. 

զուգաքանակ առ ի մեզ տպաւորեալ զգայարանացս: - 20. որով իմանալի հոգին 

միջնորդէ ըստ զգայարանացն – 22. 

ԶԳԱՅՈՒԹԻՒՆ - հաւաքեսցուք ի հեղեղագնաց կենցաղոյս՝ զգայութեանցն որ ի մեզ 

զկարծրութիւն -  46. յաղագս հինգ զգայութեանցն մաքրութեանն, խնդրեաց յաստուծոյ 

զսուրբ Հոգւոյն զշնորհսն  յօգնականութիւն – 83. 

ԶԳԱՍՏԱՆԱԼ - պարտ է զայնպիսին խոշտանկել, և ծանր պատուհաս ի վերայ ածել, 

մինչև զգաստասցին և առողջասցին ի հաւատս: - 33. Ապա ուրեմն թէ և միովն ոչ 

զգաստացար – 57. Եւ այսպէս սրբեալ և ամրացեալ և զգաստացեալ հինգ սաղմոսիւք - 

83. 

ԶԳԵՆՈՒԼ -  պարտ է … և զեւթնեակսն՝ ըստ եւթնեկացն ի մեզ հոգեկան շարժմունք՝ 

զգենուլ զՀոգւոյն շնորհս – 9. զասրն զգենուն - 11. սպասել և ակն ունել արժան է, 

զյաւիտենական զգենուլ կենդանութիւն – 16. զառաջին զիշխանական պատիւն 

յարմարագոյն է զգենուլ այնմիկ  - 19. ընդէ՞ր և մարմին զգեցաւ ի կուսէն – 49. մարմին 

ստացական յարգանդէ կուսին զգեցաւ: - 50. զգացաք զպատկեր երկնաւորին: - 50. ի 

Մարիամայ սրբոյ կուսէն … մարմին զգեցաւ - 51. զմարդկայինն  զգեցաւ բնութիւն ի 

կնոջէ: - 56. թերևս ոչ մարմին եր զգեցեալ – 72. որ ի կուսէն մարմին զգեցաւն – 104. 

,,Տէր թագաւորեաց վայելչութիւն զգեցաւ,, - 104. 

ԶԳԵՍՏ - Եւ ամենևին զամենայնն ընդ իս բերէի զհարսնական յօրինուածոյն զգեստ - 1. 

Ես զթաղումն մարմնոյն և զգեստ նորա ասեմ Բանին – 58. 

ԶԳԵՑՈՒՑԱՆԵԼ - ո՞վ զիս անցելոցն առաջի դնէր ամանակաց, վերստին զմանկականն 

տիոցն զգեցուցանելով զհասակ: - 1. զանմերկանալին մեզ զգեցոյց մխիթարութիւն: - 13. 

և զհաւատոցն զգեցուսցէ խորհրդոց նոցա զփառս: - 79.  
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ԶԳՈՒՇԱՆԱԼ - միայն թէ զգուշանայցեմք, ի չափաւորագունիցն` ոչ  յանչափիցն 

ելանել սահման: - 14. զիա՞րդ զգուշացուցանէր, և կամ զգուշացեալ լինէր - 68. 

պատուիրէ արթուն լինել, և զգուշանալ ի ձանձրութեանց դիւին ի մէջօրէի – 98. 

ԶԳՒՇԱՑՈՒՑԱՆԵԼ – կանոնական սահմանաւ զմեզ պարսպեալ զգուշացուցին նոցին 

աւանդապահք և ժառանգորդք, ոչ երթալ ի ժողովարանս - 6. Զայս և տէրն զմեզ 

յաւետարանի անդ զգուշացուցանելով ասէր - 16. Եթէ ոչ երկիւղին տրամադրութիւն ի 

բանականումն նորա բնաւորեալ էր յոգւոջ, զիա՞րդ զգուշացուցանէր - 68. 

ԶԳՈՒՇՈՒԹԻՒՆ - պարտ է մեծաւ զգուշութեամբ այսմիկ տանել հոգ - 18. հրաման 

տացէ զգուշութեամբ և արժանաւոր կարգեօք պսակիլ - 25. 

ԶԳՕՆՈՒԹԻՒՆ – ի Զգօնութիեան խրատուն յորդորէ – 84.  

ԶԳՕՆՈՒԹԵԱՆ ԽՐԱՏ – տես՛ ԶԳՕՆՈՒԹԻՒՆ – 84. 

ԶԵԿՈՒՑԱՆԵԼ - Իսկ երեկորին աղօթիցն հաւաքումն այսպիսաբար յինքեան ունելով 

զեկուցանէ մեզ միտս - 21. զյոլովից բախեալ զեկուցանէ զլսելիս: - 38. 

ԶԵՂԽԵԼ - Ոչ է արժան ... յերեկորէն ժողովս առնել և արբենալ  և զեղխել – 25. 

ԶԵՂԽՈՒԹԻՒՆ - ապա թէ ի նմին զեղխութեան մնացեալ յերկարեսցէ, որոշեսցի: - 24. 

յորս պարտ է աղօթել ... և ոչ մարմնական զեղխութեամբ զսուրբ աւուրցն խորհուրդ 

արհամարհել - 24. 

ԶԵՂՉԵԼ - Որք և զնոցին դիակունս առ երդովքն ուրեմն ի տանիս զեղչեալս 

բարձրահայեաց և երկնապիշ լինելով, երդնուն – 38. 

ԶԻ՞, ԶԻ՞ՆՉ - ,,Զի՞ կայ քո և ճանապարհին եգիպտացւոց, ընպել զջուրն Գեհոնի,,: - 2. Զի 

կարելի է բանական կենդանւոյս` ամենեցուն յամենայն ժամ լինել զինչ և կամեսցի - 3. 

է՞ր աղագաւ քարեղէն և ոչ փայտեղէն հրամայեցաւ կանգնել մեզ սեղան: - 7. Զի՞նչ 

զսոսա անուանեցից – 11. է՞ր աղագաւ և կցուրդս գեղեցկանուագս մկրտութեանն 

բանից յօրինեցին երանելիքն մեր վարդապետք: - 13. Հի՞մ և զգործեցեալն ի Քրիստոսէ 

պատմագրութեամբ մեզ ետուն աւետարանագիր սուրբ հարքն:  Զմէ՞ և Հայր և Հոգին 

սուրբ  ի վերայ ջուրցն նմա վկայեալք – 13. զի՞նչ ևս ասասցուք մեք – 34. Ոչ կարացեալ 
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տեսանել խաւարեալքն մտօք, թէ զինչ նմանութիւն է աստուածպաշտութեանս մերոյ 

առ  բազմաստուածութիւնն հեթանոսաց - 35. ,, Զի՞նչ հայցէ տէր աստուած մեր – 41. Եւ 

զի՞նչ ասեմ զբան և զձեռն – 43. Եւ զի՞նչ ստել չարագոյն կայցէ քան զոչ խոստովանել 

զՔրիստոս մարմնով եկեալ – 48. Զի՞նչ արասցես և հրեշտակապետին ձայն – 49. զի՞նչ 

այլ ինչ թուիցիս ասել, եթէ ոչ կրկին: - 53. զի՞նչ այլ ինչ բնութիւն յարգանի կուսին 

գոյանայր: - 55. Հի՞մ ջանաս փոփոխել զմարդկութիւն անուանն – 61. գրեցեր և 

ասացեր, թէ Զի՞նչ պարտ է զճարտարսն Յունաց համարել – 62. Եւ զի՞նչ զարմանք են  

յաստուածազանիցն ոչ պատկառել քեզ արանց - 63. Զի՞նչ ասէք – 67. զի՞նչ զարմանք 

են, թէ՝ և Փրկիչն սոքօք ի կենցաղավարելն ընդ մարդկան վարեցաւ – 70. Զի՞նչ ասես և 

զմեռանելն վասն մեր զՔրիստոս – 73. Քանզի զի՞նչ պէտք էին ատուծոյ ծնանել ի կնոջէ 

– 74. Եւ զի՞նչ քան զայս վեհագոյն և գերաշխարհիկ խաղաղութիւն – 78. Զի՞նչ ևս 

խնդրես ի նմանէ – 79. իսկ զի՞նչ այդ՝ զոր ասեսդ – 78. ,,Տէր զի՞ բազում եղեն նեղիչք իմ 

– 82. զի՞նչ խորհուրդ բերէ քարոզն – 82. և եթե զի՞նչ այսոքիկ յայտնեն խորհուրդքն – 

85. Եւ եթէ զի՞նչ խորհուրդ ունի Փառք ի բարձանցն աւուր աուուր այլ այլ երգք 

առաւօտուն – 87. Եւ եթէ վասն է՞ր յայնմ ժամու գայր ի խաչ ելանել – 96. զի՞նչ 

խորհուրդ ունի երրորդ ժամու աղօթքն: - 96. ոչ գիտէր թէ զի՞նչ գործիցէ: - 98. զի՞նչ 

խորհուրդ ունի իններորդ ժամու աղօթիցն: - 99. զի՞նչ խորհուրդ ունի երրորդ ժամուն 

աղօթքն յաւուր միաշաբաթին: - 104. զի՞նչ խորհուրդ ունի ի յերրորդ ժամուն ժողովել ի 

գաւիթ եկեղեցւոյն – 104. և լինի այս է՞ր սակս: - 106. 

ԶԻ / շաղկապ / - Զի կարելի է բանական կենդանւոյս` ամենեցուն յամենայն ժամ լինել 

զինչ և կամեսցի - 3. զկնի ընթրեացն յերեկորին ժամու հաղորդել խորհրդոյն, զի տէրն 

ուրանօր զհինն աւարտեալ կնքեց, անդանօր և իւրումն հիմն ձգեաց նորոյ ուխտի: - 6. 

զի որպէս ի խաւարի և աղօտաճաճանչն  է պատուեալ լոյս, ըստ նմին օրինակի լոյս 

եղելոյ և դուզնաքեայ խաւարն վատթարանայ: - 6. Ապա ուրեմն զայն … ժամանակն 

ստիպէր առնել այնպէս. իսկ այս` խորհրդոյ և աստուածային տեսչութեանն. զի 

մեծութիւն առաջի անկեալ իրաց` զփոքումբքն զանց առնել և անտեսել վարդապետէ: - 

6. հարկ է երեսնամեայ մկրտել. և թղփատել ութօրեայ … զի ըստ այսմ օրինակի 

զայսոսիկ հաճոյ թուեցաւ ներգործել Քրիստոսի: - 5. Զի տեսանեմք առ այսոքիւք և 

զայս ևս, զի ոմանք զառ ի մկրտութիւնն գալ հանդերձելոցն` զհրաժարելոյն ի 
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սատանայէ` նոցա հարցմամբ ի վերայ ոչ բերեն  զերդմունս - 8. պարտ է` նախ ի բաց 

կալ ի ծառայեցուցանօղ տեռնէ … զի ,,Տիրեսցէ … ծառայն իմաստուն՝ տէրանց 

անմտաց,,: - 9. զի որ զժողովրդեանն աստուծոյ ի վայր թողու զծառայութիւն, աստուծոյ 

ոչ ծառայէ: - 10. և զայս ևս տեսանեմք յոմանս անկարգութիւն սովորութեամբ 

հիմնացեալ. զի զնոսա … ոչ տանելով օրինաց հաւատացելոց յեկեղեցիս ի մէջ 

ժողովրդոց, հաղորդս առնելով ամենայն կարգաց … և անդ զնոսա յարժանաւոր 

տեղիսն պսակեսցեն: - 10. որ ծանրագոյնն է քան զայսոսիկ, անարգանս ածելով ի 

վերայ խորհրդոյ իրին: Զի սուրբ առաքեալն ասէ, թէ «Խորհուրդս այս մեծ է - 10. 

բանսարկուին լինել կամակատար. զի յառաջ քան ընդ բարին խնդալ մարդկան, 

զուարճասցի չարաւն որոգայթադիր թշնամին: - 11. ԶՀոգին սուրբ տրտմեցուցանեն … 

զի անճանաչօղք բարեացն անձինք` հակառակացն ամենայն իրօք բանայցեն յինքեանս 

տեղի: - 11. Փառաւորագունիս այսորիկ միաշաբաթուս աւուր` մեծ է և դժուարադիտելի 

յոյժ խորհուրդ: Զի զանճառելի խոստացելոց կենացն յղանայ ի միջի մերում 

զճշմարտութիւն: - 13. Եւ ընդ գիշերոյ շարալծեալս այս մերկանայ ի մէնջ զգալի լոյսս 

արեգական և լուսնի … զի տէր ինքն եղիցի մզ լոյս մշտնջենական - 13. Այլ և 

յերկրաքարշական զբօսանաց անտի դատարկանալն մեր, և զուարթագին իրօք ի 

վերայ ելանել  ողբալեացն` պատուոյն սորա է առաւելութիւն. զի ազատ յամենեցունց 

յայսցանէ տրտմագին և տաժանաւոր իրաց` զուրախացուցանօղն զմեզ հաւատամք գոլ 

զերկիր: - 14. «Արթու’ն կացէք, զի ոչ գիտէք  յորում ժամու տէրն ձեր գայցէ - 16. 

Կարճեալ արգելու զնոսա … Զի երեկանիրհասէրն զմիջագիշերն հրաւիրէ լինել իւր 

արթնութեան  ժամանակ – 17. և դուք նմանեալք մարդկան` որ ակն ունիցին տեառն 

իւրեանց, թէ ե՞րբ դառնայցէ ի հարսանեաց. զի յորժամ գայցէ և բախիցէ, վաղվաղակի 

բանայցեն նմա: - 17. Եւ սակայն եւթապատիկ սպառնայ ջեռուցանել, թերևս զի կուզիլ 

կարասցէ զեւթնեակսն – 18. պարտ է մեծաւ զգուշութեամբ այսմիկ տանել հոգ, զի մի 

ըստ բանիցն սպառնալեաց՝ և զգործոցն ընդունիցիմք զփորձ - 18. Եւ եթէ ընդէ՞ր 

երկիցս անգամ զնոյնս բարբառի. յաղագս վերջացելոցն ի նախաժամանողացն. զի 

զորս ծուղութիւնն զրկեաց յառաջնումն, յերկարելով վայելեսցեն երկրորդումն: - 19. 

«Խոնարհեցո’ տէր զունկն քո և լո’ւր ինձ, զի աղքատ  և տնանկ եմ ես»:- 31. Զի զոր 

լեզուով ազդմամբ` լսելեաց մատուցանէ զբանն, զնոյն սա տարրաբար տեսանելեաց 

առաջի դնէ: - 21. Զի զվեցն … յառաւօտին աղօթիցն յիշեցաք սաղմոսս – 22. Զի մի 
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գուցէ, որ առ մահն զմեզ ածէ, ի վերայ եկեալ ծուղութեանն քուն` յափշտակել 

համարձակութիւն տայ զհօտս – 23. Ոչ է արժան յաւուր շաբաթու և կամ ճրագալուցի 

զատկին պսակադիր առնել, զի սւորբ աւուրք յարւթեանն առաջի կան - 24. Ոչ է արժան 

ի ... զատկին և մինչև ի սուրբ պէնտակոստէն հարսանիս առնել, և … զի ամենայն օր 

կիւրակէ է, և ի նոսա կատարի աստուածային խորհուրդն: - 25. Զի սուրբ Լուսաւորիչն՝ 

յօրինականէն բերեալ զայս,  առաքելաբար հրաման ետ կատարել իւրոց վիճակելոցն – 

25. Պարտ և արժան է .. անդ ի սրբութեան տեղիսն պսակել. զի ի միում տեղւոջ վայելէ 

լինել պսակին – 27. Արժան է զառաւոտինսն` ամենեցուն նմանս միմեանց զնոյն և ըստ 

նմին կարգի կատարել. զի այսպէս վայելէ քրիստոսասիրաց, որ նորին լեզուոյ և ազգի 

են, միաբանութեամբ փառաւորել զաստուած, և յօրինել զվարս ուղիղս. զի գրեալ է 

զսրբոց առաքելոցն՝ թէ - 28. Զի եթէ ոչ էր ծնեալ, ոչ էր  հնար և  ոչ թաղել - 29. ի 

ծննդենէն առ յարութիւնն զհետ երթեալ միաւորին, իսկ ի յարութենէն առ ծնունդն 

վերջադարձիլ անկարելի. զի չև գործեցելոցն ի Քրիստոսէ պատմութիւն առնել 

անհնար է: – 29. Զի որպէս ընկալան ի միմեանց զփրկիչն … ըստ նմին և վկայք 

պարտին լինել միմեանց  - 29. ոչ է պարտ զնա ի պատիւ ընդունել … զի դատարկ և 

ունայն է յաստուածային  զօրութենէն – 32. Այլ եթէ մեռանել հասցէ ի վերայ այնոցիկ  ի 

ձեռաց հեթանոսաց, մի՛ հրաժարեսցէ. զի մեծագոյն այնպիսւոյն առաջի կայ յոյս - 32. 

պարտ է զնոսա պատուել … զի ի նոսա բնակէ Հոգին սուրբ – 32. Ոչ է պարտ ամենևին 

անխտիր լինել .. այլ խորշել ի նոցանէ … զի պատկառեսցեն և փափաքեսցեն 

միաբանել ընդ ուղղափառութեանն  աւանդիչս: - 32. Ոչ է պարտ ի չարաղանդ 

մծղնէիցն տեղիս ... օթել ումեք ... այլ ամենևին հեռանալ ի նոցանէ … զի որդիք 

ատանայի են - 33. Այլ յամենայն իսկ ութօրեայսն խառնել պատշաճ վարկանիմ ընդ 

ծննդեան աւետարանսն զմկրտութեան աւետարանսն մկրտութեան աւետարանսն. զի 

որպէս տօնն հասարակաց է երկոցուն, հասարակաբար պարտի լինել կարդացմունքն 

և պաշտօնն: - 33. «Զի մի’ արմատ դառնութեան ի վեր երևեալ նեղիցի, և նովաւ 

բազումք պղծիցին,,: - 33. Զի որոց ի կամակորութենէ ախորժելի եղև բանսարկուին գալ 

ի բարեկամութիւն, ոչ ինչ են զարմանք թէ և արբանեկաց նորուն ընտանեսցին 

համախոհութեամբ:– 34. ինքն անձին իւրում երկրպագու և պաշտօնարար լեալ. զի որ 

առ ընկերսն մոլորեցաւ աստուածութեան կարծեօք ինքն իւր ինքեան խոնարհեալ 

երկրպագէ յիմարաբար: - 36. ոչ ինչ են պէտք դերանունութեամբ զայնոսիկ … 
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նշանակել. զի համագործութիւն իրի յանդիմանակաց եղեալ, ոչ կարօտանայ 

անուանակոչութեան: - 37. Եւ ի նոսա հատուածեալք եկին յարեցան կշտամբեալքն ի 

կաթողիկոսացն Աղուանից պատկերամարտք ոմանք. զի սիրէ համանմանիսն իւր 

հասանել  վրիպեալն ի ճշմարտութենէն:  - 39. կռեմք  ... զեկեղեցիս, զսեղանս … Այլ ոչ 

եթէ ընդ ձեռն այնոցիկ և համապաշտօն հեթանոսացն. զի նոցա մեհեանքն կռոցն 

ընդունարանք շինեալ լինէին - 40. Ոչ նուաստանամ որով նախատել վարկուցեալք 

անուամբս, բարեպաշտաբար լուեալ. զի արդարև իսկ կռեմք և կոփեմք – 39. 

հաստատուն է յոյսն մեր, զի որ հաւատայ յիս … զմահ մի տեսցէ – 40. Զի ուրանօր 

աստուած յայտնեալ ամենայն իրօք և հրեշտակացն իմանամք շուրջ կացեալ ի 

սպասաւորութեան բազմութիւն: - 40. ինքն եկն … և ի նմանութիւն մարդկան գտաւ 

եղեալ. զի ի ձեռն այսորիկ միւսանգամ զարդարեսցի գեղեցկագունութեամբ յօրինեալ 

պատկերն - 42. նիւթականաւն զզգալին զուարճացուցանէ, զի «Եւղ զուարթ առնէ» - 43. 

բայց դուք տեսանէք, զի առ ձեզ բնակէ,,: - 43. ,,Աշխարհն ոչ ընդունի զնա, զի  ոչ 

տեսանէ և ոչ ճանաչէ զնա,  բայց դուք տեսանէք, զի առ ձեռ բնակէ,,: - 43. «Ետուր 

երկիւղածաց քոց նշան, զի ապրեսցին յերեսաց աղեղան». որ մանաւանդ 

անհաւատիցն` քան թէ մեզ ի դէպ էր ըմբռնիլ հիացմամբ և ի հաւատսն հպել. զի նշանք 

անհաւատից և ոչ հաւատացելոց,, - 44.  Եւ արդ զի ցուցաւ` թէի հնումն և ի նորումս 

կամք եղեն աստուծոյ յանշունչ նիւթս լինել …  ցուցցուք և զայս - 45. Բայց մի՛ ի վերայ 

վազեսցեն պարզաբար ասացելոցս բանորսակացն դրժողութիւնք. իբրև թէ զի 

ամենայն ուրեք աստուած, ապա ամենայն գոյքս պաշտելիք  - 45. և ի պիղծս մի 

մերձենայք. Զի ամենայն տունկ, յաստուծոյ ոչ տնկեալ, խլեսցի»: - 45. Այլ և ոչ ի կուսէն, 

ասեն, մարմնանալ, այլ ի կուսին. զի մի՛ արդեւք ի կուսէն ասելով՝ զմերս յիշեցուցեալ 

ի ներքս ածիցեն բնութիւն: - 49. զամենայնսն ի Քրիստոս ըստ մարմնոյն կիրս` ոչ 

առնուն յանձն ասել ըստ մարմնոյ և կամ մարմնով. զի մի երկուց, ասեն, 

ակնարկութիւն տայցեմք բնութեանց ի մին Քրիստոս - 49. Գիտեմք զի զայսոսիկ լսես, և 

ոչ հնազանդիս – 49. Զի եթէ ոչ խորհրդոյ ակամբ հայել գիտասջիք յաւետարանական 

ձայնն … ոչ իւիք հեռանալ կարիցէք յառաջասացեալ հայհոյութենէն: - 50. Գիտեմ զի 

զայսոսիկ լսես, և ոչ հնազանդիս. զի եղիցիս ի կորուստ անհնազանդեալ որդիդ 

հարանց: - 50. ամենայն քրիստոսասիրաց լուսաւորեալ են մտաց աչք. զի ոչ է մի 

բնութիւն մարմնոյն և բանին ըստ նոյնութեան բնութեան. զի ոչ մարդկային երկոքին, և 
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ոչ աստուածային: - 50. զի թէ և ասեմք` մի բնութիւն Բանին մարմնացելոյ, ոչ այդպէս 

խելայեղ և ջաղջախ մտածութեամբ - 50. ,,Ես եկի՝ զի զկեանս ունիցիք – 51. զի որ ի Հօրէ 

անմարմին բանն էր, ի Մարիամայ սրբոյ կուսէն … մարմին զգեցաւ - 51. Արդ մի լեալ … 

ըստ  միաւորութեանն գոլ ասէ զերևելին և զաներևելին, և ոչ ըստ համագոյութեան, զի 

ո՞րպէս արդեւք եղիցի՝ որք ոչն են: - 52. մի բնութիւն և մի դէմ Քրիստոսի … ոչ է ըստ 

նոյնութեան բնութեան կամ ըստ միանձնականութեան. զի այս զերկոսին ի միասին 

գրեթէ զրկեսցէ - 52. կամիք և ոչ մարմին Քրիստոսի ասել. զի թէ զմարմինն 

ճշմարտութեամբ` խոստովանէիք ունել Քրիստոսի, և զայն ի մարդկանէ և մարդկային, 

զնոյն  և բնութիւն մարդկային  ոչ արդեւք խղճէին ասել: - 53. ,,Մի բնութիւն 

զաստուածայինն իսկ ասեմ, զոր ի Հօրէ ունէր զիւր զիսկական բնութիւնն,  զի ոչ ասի 

յարարածականացս ոք բնութիւն,  քանզի - 52. ,,Զի թէ ասիցէ զմարմինն բնութիւն 

Բանին, և զԲանն բնութիւն մարմնոյն, ամպարշտութեամբ լի է այսպէս ասացեալքն - 

53.  զի թէպէտ և շատ ջանացար … ծածկել և թագուցանել զհաւաքեալ ի քեզ 

զդառնութեան մաղձ, այժմ յաստուածայնոյն բռնադատեալ յակնարկութենէ 

տեսչութեանն` ի վեր բղխեցեր: - 53. Զի եթէ այս երկուք գեղեցկագոյն հաւատոյ ոտիւք 

առ ճշմարտւթիւն ի վեր կանգնեալ ոչ հաստատիս.  կաղ գտանիս առ 

խոստովանութիւն ճշմարտութեանն - 55. ոչ գիտես գտանել զշաւիղս աստուծոյ 

զդիւրինս. զի Բանն աստուած … ընդ ինքեան միաւորեաց անճառապէս գոյութեան և 

բնութեան, ոչ յառաջագոյն գոյացեալն - 55. «Շօշափեցէք զիս և տեսէք, զի  ոգի մարմին 

և ոսկերս ոչ ունի, որպէս զի տեսանէք` զի ունիմ»: - 57. հաւանեցուսցեն զքեզ համագոյ 

և համաբուն ասել զտէրունական մարմինն մարդկային բնութեանս. զի այսպէս 

յերկուս բնութեանց խոստովանելով, նշանակեսցես զնա մարդ միանգամայն և 

աստուած: - 57. յայնժամ պատուեալ երևի իրն, յորժամ առ հոմատեսակն իւր ասասցի. 

զի թէ այնմիկ ոչ ասասցի՝ յորմէ առեալն եղև, ոչ ծանիցի առաւելութիւնն - 60. նա 

առնլով յինքն մեծարեաց զբնութիւնս, և դու ոչ խոստովանելովդ վատթարես: Զի ևս 

ապա ընդ քեզ հարազատապէս մաքառեսցուք … և այն զի հրաման ընկալաց՝ 

զհեթանոսացն ոչ կոխել ճանապարհ - 60. խոստովանեսցիս ընդ մեզ … զմի և զնոյն 

Քրիստոս աստուած միանգամայն մարդ. զի ծանիցի անբաժանելի և անշփոթ միւթիւն 

մարմնացելոյ Բանիս աստուծոյ: – 60. Եթէ գրովն գայթագղիցիս, գործովն 

հաւատասցես. զի ապացոյցք բանի գործք ի տեառնէն վկայեալ – 60. Արդ է ուրեմն 
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յաստուածային գրիցեալսն բան, որ ըստ բնութեանն է ասացեալ և իմանի, և է որ ըստ 

միաւրութեան տնօրէնութեանն: Զի յորժամ ասէր  Փրկիչն զՓիղիպպոս – 62. Բայց 

իցեն ո՞վ արդեւք ճարտարքն այն Յունաց, հարցանեմ զքեզ՝ թէ ճշմարիտն ասասցես. 

զի թէ և դու կամիցիս ստել - 63.  և զայս ի քեզ հայելով ասացեր. զի թէ դու ի գիտութենէ 

էիր եղեալ, զայլս ոչ անուանէիր գիտունս: - 63. Եւ նոյն սա է առանձնաւորութիւն. զի 

որով իւիք նշանակեսցի դէմն, նոյն և առանձնաւորութիւն նմին եղիցի: - 64. Եւ համայն 

հիացեալ եմ մեծապէս` զնորանշանդ ի քեզ տեսանելով ձևացութիւն. զի այլք 

յահեկականացն զմի մի ինչ ի սատանայական ուսմանցն բարձեալ տարան շահս - 64. 

որ իբրև զձի ընդ քիրտն մտեալ՝ ոչ կասես յընթացից քոց. և ոչ ասացեր՝ թէ Արդ 

հանգեայց. զի զայն առ ուժի գործէիր: – 65. զի թէ այս էր, հարկ էր և մարմին ասել գոլ 

զպարզն և զանմարմին զօրութիւնն: - 67. Որպէս վայել է աստուծոյ քաղցնուլ՝ զքաղցն 

իմանամ, և ոչ մարդկայնովս օրինակեալ մերքատակեմ զնորայն: Զի մարդումս 

քաղցնուլն զապականութիւն ներգործէ - 67. ոչ են այսոքիկ ապականութիւն. զի եթէ էր 

ապականութիւն, ոչ կարէր ի միասին ընդ գոլոյն  բաղկանալ - 67. Այս՝ ո՞չ ապաքէն 

ըստ բնութեանն պատշաճեալ կերակրողականին առաջի դնէր զպէտս. զի եթէ ոչ այս 

այսպէս, աւելորդ վարկանիմ զամենապտուղն զայն տնկագործողին տնկեալ 

զդրախտն - 67. «Ի պտղոյ ծառոյն` որ ի մէջ դրախտին, մի ուտիցես, զի մի մեռանիցիս»: 

- 68. թողացուցանէ զմտաւոր և զբանական հոգին. զի այսմիկ ոչ ոք յարարելոց աստի 

արժանացաւ հասանել գոյից - 68. Եւ զայս այսպէս որպէս յընթացման ըմբռնեալ 

բանիս` քոյինն սակս բանի. զի զնոյն ինքն բնաւորականս` ապականութիւն 

թարգմանեցեր - 70. Արդ զի երևեցոյց բանս` ոչ մեղք և ոչ ապականութիւնք 

հոգեկանացն և մարմնականացն մերոց լինել կրից – 70. զմերն կրէր կիրս. և ոչ … Զի 

եթէ ըստ աստուածութեանն  հնար էր զմարդկայինսս կրել Քրիստոսի,  ապա թերևս  ոչ 

մարմին  էր զգեցեալ ի կուսէն ի մերմէ բնութենէս - 70. առ որս կամաւ … խոնարհէր 

տէրն, և ոչ եթէ բռնազբօսութեամբ զփրկչականն զիւրեամբք ածել կարէին զմարմինն. 

զի այս սոսկ մարդոյ է` բնականացն ի հարկի կալ ծառայութեան կարեաց: - 72. Եւ 

դարձեալ ասէ. Զի յառաջագոյն կարկեսցէ զբերանս հերձուածողացն  - 72. Ի վերայ 

ամենայն տեղւոյ ել, զի  ամենայն մարդոյ փրկութիւն գործեսցէ - 74. Եւ այսպէս 

երկրորդս Ադամ առաջնոյն գտաւ նորոգօղ. զի զոր օրինակ նա վիրաւորեալ ի մեղացն՝ 

հակառկորդին ետ զինքն ի ծառայութիւն – 74. Ոչ ինչ է վատթարագոյն թերևս և զայն 
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զմտաւ ածել, զի փորձէ զմեր հնազանդութիւնն - 75. ամենայն փութով եկեալ յանձն 

առնոյր զսա տէրն. զի մեղացն արասցէ լուծումն - 76. Բայց կամիմ սակաւուք ևս ձգտել` 

որ յաղագս ապականութեան իցէ բանս. զի գիտասցէ խոհեմագոյնն, թէ որպիսի՞ 

պատուով յիսկզբանն յաստուծոյ ստեղծաւ բնութիւնս - 76. Զի թէպէտ և ասաց 

ստեղծիչն հողածնիցելոյն, ..Հող էիր և ի հող դարձցիս,, , ոչ հրաման տալով, այլ առ որ 

ինչ երթալոցն էր զկնի մահուն, մակաձայնելով զայն ասէր: - 77. եղեալն վասն մեր 

մարդ` և անուանեալն երկրորդ Ադամ մեղս ոչ արար … զի զոր ոչ իւր ինքեան եդեալ ի 

բնութեանս, և ոչ հպեալ ի նոսա:- 77. Զոր օրինակ բժիշկն արբուցանել զդեղն հիւանդին 

հանդերձեալ` արասցէ իւրով ճաշակմամբն հաւատալի. զի ոչ էր մեղք և ոչ 

ապականութիւն պատուհասն - 78. Զի՞նչ ևս խնդրես ի նմանէ, յայտնեա’  մեզ … զի ի 

քէն են ծածկեալ ամենայն գանձք իմաստութեան և գիտութեան: - 79.  Արդ խնդրեմ ի 

Հօրէ, զի մերկացուսցէ ի կարծեաց մարդկան զանհաւատութեանն անարգանս - 79. 

աղաչէի զՀայր … զի վերստին առ իս դարձուսցէ զփառսն: - 79.  անհնար է 

մշտնջենաւորի էութեանդ գոլ առանց փառաց. զի թէ փառքն ոչ են առ քեզ, ոչ է ապա և 

էութիւնն - 78. զկնի կամաւոր մահուն քո բազմասցին հաւատացեալք ի քեզ, այլ և 

հանդերձ գերազանցութեամբ. զի սակաւք են յաստուածահրաշիցդ քոց նշանաց 

ընտրեալք – 80. Զի թէ արտաքնոցն  ասացեալն ի խորհուրդ եկեղեցւոյ վերաբերին … 

ներէ նոցա և առաջնորդ առ բերեացն գիւտն - 82. Վասն որոյ աղաչէ` օգնական լինել 

տկարութեան բնութեանս  … և ոչ անտես լինել մարդկային բնութեանս ի 

բարեգթութենէն տեառն. զի լցոյց չարչարանօք մեղաց զոգի իմ - 82. զոր և քարոզն 

պատուիցէ պահել զպատուիրանն, զի երկայնօրեայք լինիցին յերկիրն բարութեանց - 

83. որում անհանդուրժելի հասանէին աղէտքն. զի զորոյ ի սիրտն ընկալաւ 

փափաքանօք զխրատն նովին ձևովն յառաջադիմանայր – 85. հրամայէր արձակապէս 

քաղաքավարիլ. զի ինքնայօժար ընթացիւքն ըմբռնեսցէ զառաջադրեալ զխորհուրդսն: 

- 85. «Լոյս տուր, տէր, աչաց իմոց, զի մի’  երբէք ննջեցից ի մահ» - 87.  «Առաքեա’ տէր, 

զլոյս քո և ճշմարտութիւնդ քո», զի նոքա ռաջնորդեսցեն ինձ մոլորելոյս ի գիտութիւն 

ճշմարտութեան - 89. և աղաչէ զի յապագայսն անփորձ պահեսցէ զեկեղեցի իւր - 89.  և 

յայտնի աստուստ եղև, զի ամենայն երեկորին և առաւօտին պաշտամունք մեր` սովաւ 

իբրև զանուշահոտ խնկոց բուրմունս յընդունելութիւն աստուծոյ մատուցանին - 90. և 

եւս առաւել մեզ քան թէ յայնժամ մարգարէիցն եկեալ ի յերևումն. զի այն նմանութիւն 
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էր նորա հանդերձեալ մարդեղութեանն: - 90. փոխանակ սուրբ և սոսկալի 

պատարագին` զկարող բարեխօսութիւնն Մարիամայ օժնդակ և ջատագով առնումք 

սրբասացութեանն. զի աղօթք ժամանեսցեն ի յականջս տեառն զօրութեանց – 91. 

յորում աւուր յանդիման լինել մեզ կայ առաջի բեմին Քրիստոսի. զի ընկալցի 

իւրաքանչիւր ոք իւրով մարմնովն զոր յառաջ գործեացն - 94. ի նմին ժամու բժշկել 

զյանցանսն չարչարանօք խաչին տէրն մեր Յիսուս Քրիտոս. զի որպէս Ադամաւն 

ամենեքին մեռան, նոյնպէս և Քրիստոսիւն ամենեքեան կենդանասցին … Զի յորում 

ժամու յանցեաւն Ադամն առաջին, և յետ յանցանացն յամեաց ի դրախտին, նոյնչափ և 

Քրիստոս եկաց ի վերայ խաչին ի բժշկութիւն վիրաց նորա: – 94.  ,,Հայր, թո՛ղ սոցա, զի 

ոչ գիտեն զինչ գործեն,,: - 95. «Խոնարհեցո’, տէր, զունգն քո և լո’ւր ինձ, զի աղքատ և 

տնանգ եմ ես»: - 95. բարձրանայր ի դիտին, զի զանկեալն վերացուսցէ – 96. բևեռեալ 

զոտսն և զձեռսն յաղագս յանդուգն գնացիցն ի ծառն, զի ձեռագիր յանցանացն 

խափանեսցէ – 97. որ ի Քրիստոս կարգեալ է, զի ընկալցի ճշմարտութիւնն տեղի ի 

հնոցն և ի ստուերականացն – 99. «Արթո’ւն լերուք, և անդադար աղօ՛թս արարէք, զի ոչ 

գիտէք, եթէ յորո’ւմ ժամու տէրն ձեր գայ  - 102. այնպիսիքն հրեշտակք եղեալ ի 

մարմնի` զանմարմին զուարթնոցն բերեն զնմանութիւն: Զի զոր օրինակ քառասնօրեայ 

պահօքն զտարոյ զմեղսն քաւեաց – 102. «Դուք նմանողք մարդկան, որ ակն ունիցին 

տեառն իւրեանց, թէ ե՛րբ գայցէ ի հարսանեացն. զի յորժամ գայցէ և բախեսցէ՝ բացցեն 

նմա - 102.  ամէն ասեմ ձեզ՝ զի ածեալ բազմեսցուսցէ – 102. Զի զոր այլոցն բանիւն 

հրամայեաց, ինքն արդեամբք յանձին կալաւ կատարել - 102.  «Արթո’ւն կացէք և 

անդադար աղօթս արարէք, զի մի’ մատնիջիք ի փորձութիւն» - 102. Զի որք հսկմամբ և 

աղօթիւք զբոլոր գիշերս զայս բաղձան անցուցանել … այնպիսիքն հրեշտակք եղեալ ի 

մարմնի` զանմարմին զուարթնոցն բերեն զնմանութիւն: - 102. ,,Արի՛ տէր, օգնեա՛ մեզ, 

և փրկեա՛ զմեզ վասն անուանդ քո, զի խոնարհ եղեն մինչ ի հող անձինք մեր - 103. 

հարկաւոր համարիմ այնմ որ զյարութիւնն Քրիստոսի պատմէ, ընդ նմին և զծնունդն 

յիշել, զգերեզմանն. զի թէ չէր ծնեալ՝ և թաղէր իսկ ոչ - 103. սաղմոսօղքն հասարակ 

մաղթեն ընդ հովանեաւ  բարձրելոյն լինել … զի թագնաբար ընդ խաւար շրջի 

որոգայթադիրն – 113. և մեզ առկայասցի այս, զի ոչ ժամ իսկ է. այլ այսքան, զի 

ծանիցուք զսա հրեղէն պարիսպ եկեղեցւոյ - 113. Համբարձցի. զի պահպանիցիմք 

տէրունական աջովն աստուծոյ, ուստի և ակն ունիմք զօգնութիւն ընդունել յարարողէն 
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- 113. առ քեզ համբառնամք զմտաւորական աչս իբր ծառայ առ տէր, զի ի ծփական 

տառապանաց զերծուսցես զմեզ – 114. փրկեա՛ յիւրաքանչիւր վտանգից … զի 

յամենեցունց արժանաւորապէս փառաւորի ամենասուրբ Երրորդութիւնն – 114. 

Լուսաշաւիղ ճանապարհ առ աստուած հնազանդութիւն ընդհանուր հաւատացելոց 

Քրիստոսի կազմեցին սուրբ հարքն զկանոնական բանից դիտաւորութիւն. զի .. ի 

նպատակին հասցեն բարեգործութեան - 115.  Եւ ընկալեալ զայս ջան՝ նախկին, վասն 

հոգեկանաց իմոց զարմին, զի ըստ ըստ հրամայողական անուանն առընթեր կացցեն և 

հրամանացն գումարութիւնք … Երկրորդ զի զուսումնասիրաց անձանց իմով 

աշխատութեամբ սիրով կամեցայ հանգուցանել զբազմախոյզ խնդիրս:  – 116. զգլուխս 

անցնիւրոց համառօտեալ բանիւք ի սկզբան անդ նախակարգեցաք, զի 

անաշխատաբար անդուստ զբանն յիւրում տեղւոջն գտցէ խնդրողն: – 116. որում և 

հաւատաց զսա զսրբարանս. զի մի’ զրկեալք ի սմանէ` զրկեսցին յաստուծոյ – 116. 

 Եւ զի մի՛ թուեցայց այսգունիւ բերեալ ցանկութեամբ` զՊեղիայ զթետտաղացւոց 

գոռոզին ախտանալ ... դարձցուք և զկարելւոյն բուռն հարցուք - 3. Եւ զի այսպէս 

մեծագոյն է սա և մեծամեծաց իրողութեանց պարունակօղ, յիրաւի … զառաւելագոյնն 

ի մէնջ պահանջէ պատիւ: - 14. Եւ զի սահմանաւ դուն ինչ ի վերայ սորա ասացից, սա է  

նախագոյակ լուսոյն ծնօղ - է14. Եւ զի մի զարթնութիւնն ընդ կենցաղականաց իրիք 

թուիցի շարախառնել ասացեալ զբօսանաց, յարէ առ նոյն  - 16. Եւ զի՞նչ ասեմ զբան և 

զձեռն, որ և զի նոյն ինքն Հոգւոյն սրբոյ առհաւատչեայն վստհացուցանէ զմեզ – 43. Եւ 

զի մի՛ կեղակարծելի ումեք թուիցի իրողութեանն իւրոյ գործ, մարմնաւոր տեսլեամբ ի 

սկզբանն ի վերայ ազգակցին իւրոյ իջեալ հանգչիւր - 43. Քանզի նոյն է մարմին 

մարդկային ունել Քրիստոսի, և բնութիւն մարդկային. և զի Քրիստոս առանց 

միաւորութեանն ոչ ասի Քրիստոս Յիսուս, այլ աստւած Բան: – 53. Եւ զի զխաչին 

երախտիքն ծանեաք, ընդ նմին և զմայրն լուսոյ յիշատակեմք – 113. Համբարձցի. զի 

պահպանիցիմք տէրունական աջովն աստուծոյ, ուստի և ակն ունիմք զօգնութիւն 

ընդունել յարարողէն … և զի յարևու փորձութեանցն մի’ խորշակահար լիցիմք - 113. 

Եթէ ասիցէ ոք ի հարցասիրաց … է՞ր աղագաւ քարեղէն … հրամայեցաւ կանգնել մեզ 

սեղան: Նախ զի և պատշաճագոյն իսկ առ յարմարութիւն խորհդոյս` զնիւթս զայս 

տեսանեմ եղեալ … Երկրորդ, զի և յառաջագուշակ եղեալ Եսայայ ի վերայ ամենայն 
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հեթանոսաց - 7. եկեղեցի աստուծոյ հանապազօր յառաջատուութեամբ աճէ և 

հարստանայ. զի և չէր իսկ հնար միով մարդկով ըստ միում գործոյ, և ըստ միում 

ժամանակի՝ զբովանդակն իւր կամս տնօրինել աստուծոյ ի մարդիկ: - 12. այս ծածկեալ 

է յամենեցունց. զի և Քրիստոսին ոչ բացայայտեալ եղև յարութեանն ժամ: - 16. 

զարդարոցն ընդ միտ ածցես զյապաղումն. զի և նոքա մեզ մնան ընդունել զաւետիսն: - 

22. Յառաջագոյն պաշտել զԽոնարհեցո ... զի և սաղմոսս այս աղօթք Դաւթի են - 29. և ի 

գալստեանն աւուր ոստսն բառնալ, և ճոճանակս շարժել … զի և աշխարհիս մերոյ 

մարդկան, և ամենայն քրիստոնէից աւանդութեամբ կալեալ է զսոյն: - 32. Զի և սուրբ 

հարքն ...  զէն անվթարելի զերկոսին զսոսա ընդ ինքեանս բարձեալ բերէին ըստ 

պիտոյիցն իրակութեան – 56. Եւ զի՞նչ զարման են յաստուածազանիցն ոչ պատկառել 

քեզ արանց. որ զի և առ նոյն ինքն վեհագոյն բնութիւնն անամօթեցար 

զհայհոյութեանդ ձգել բան – 63. Դարձեալ զի և որ ի մեզ բնաւորականք են` հոգեկանք և 

մարմնականք, ոչ են ապականիչք և կամ ապականութիւն  բնութեանս մերում: - 67. Այլ 

ևս նախկին, զի և ոչ իւիք գիտեմ զաստուածայինն հարկաւորագունիցն ներքոյ անկեալ 

բռնութեան - 67. և ապականւթեանն խափանեսցէ զյափշտակութիւն. զի և 

յարութեամբն կոչեսցէ զմեզ առ վերին կեանսն: - 76. կամիմ սակաւուք ևս ձգտել` որ 

յաղագս ապականութեան իցէ բանս. զի և արժան իսկ է զառաւելազանցս զայս չար 

մարդկայինս ազին` յոլովագունիւք հրապարակել բանիւք  - 76. այնպէս լցեալ 

ուռճանայր ի նմանէ բանական իմ ոգի. մինչ զի կարել ասել ինձ զյայն ժամու 

պատահիցն - 2. զյոլովս անդուստ ի բաց յուղարկեցաք զգործնական իմաստութիւնն: - 

3. Մինչ զի ըղձալի լինել ինձ այսօր ... դառնալ հանդիպել մատաղագունի և անթարշամ 

ի մեղաց եղելոյ հասակին – 3, Քանզի այնքան նրբեն և նուաղեցուցանեն նոքա ... մինչ 

զի առ աչս երևութեան կարծիս արկանել մարմնացելոյ բանին - 49. Եւ եթէ` ոչ անգոյք 

են անուանքն, կամ միոյ դիմաց, մինչ զի լինել ճոխութիւնն մեր անուամբք, այլ ոչ իրօք: 

- 63. պարտ և արժան է … ամրացուցանել զառողջսն, և … որպէս զի հնար լիցի 

ամենայն անձին Երրորդութեանն երկրպագուաց ժառանգել զերկնից արքայութիւնն - 

24. Յոյժ տենչալի էր ինձ և փափաքելի ... յամենայն ժամ զբարեաց զհետ երթալ … ի 

բոլոր սրտէ առ համօրէն մարդիկ զխաղաղութիւնն ունել խնդրելով: Որպէս զի նովին և 

զաստուածն սիրոյ և խաղաղութեան ի մեզ հաւանեցուցանել հնարէաք բնակել տալ: - 

48. «Շօշափեցէք զիս և տեսէք, զի  ոգի մարմին և ոսկերս ոչ ունի, որպէս զի տեսանէք` 
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զի ունիմ»: - 57. Որպէս զի ըստ քեզ` յերկուց մին պատկանեսցի, կամ զարարչին թուել 

ընդ արարածս … և կամ զաստուածութեան կարծիս բերել ի վերայ արարածոյս - 65. այն 

խափանեցաւ. վասն զի յայնմ ժամանակի առ կատարելահասակս ոմանս կատարիւր 

երախայութեանն կարգ - 9. զայս առնէր. վասն զի ոչ ասի յաղօթելն` թէ եդ ծունր - 17. 

վասն զի վերստին զառաջին զիշխանական պատիւն յարմարագոյն է զգենուլ այնմիկ՝ 

որ զղջմանն հրով զինքն հալել գիտիրէ - 19. Եւ վասն զի հանեալ կարգեաց զինքն մտօք 

ընդ զուարթնոցն պարակցութիւնս, ապա ըստ նոցա իմն կարգին ձևանալով, սկսանի 

այնուհետև աստիճանաւոր պատուովք զնախապատուելին բարեպաշտել – 20. Իսկ  

երեկորին աղօթիցն հաւաքումն  այսպիսաբար յինքեան ունելով զեկուցանէ մեզ միտս. 

Վասն զի ի զանազան տուընջենային տաժանմանց անտի աշխատեալ և խոնջեալ լինի  

մարդկայինս կազմած - 21. Եւ վասն զի պատճառ այնոցիկ զպատրանս բանսարկուն 

սատանայի գիտէ. «Աստուած, ասէ, անօրէնք յարեան ի վերայ իմ. և ժողովք հզօրաց 

խնդրեցին զանձն իմ,,: - 21. վասն զի գիտէ, թէ ներկայ ամանակի գիշերային 

հանգիստս` զապականութեանս ոչ կարէ յինէն մերկանալ զբռնութիւն - 21. Եւ վասն զի 

ընդ ձեռն բանից` յանմարմնականացն մտօք սլացեալ ելանեն ի բնակութիւնս, ընդ 

նմին և բարեձևանալ ցանկասիրեն: – 22. Բայց արդ այսոցիկ այսքան բաւական լիցի … 

Վասն զի և չէ իսկ առաջիկայս մեզ զստեղծեալն եղծանել հակաճառութեամբ տարօրէն 

սովորութիւն – 23. Զկնի Հարցինն` Մեծացուսցէ ասել, վասն զի հարկաւորապէս 

պարտի այն` որ Յարութիւնն Քրիստոսի ճառէ - 29. “Ի գիշերի համբարձե՛ք զձեռս ձեր ի 

սրբութիւն և օրհնեցէ՛ք զտէր,,: Վասն զի լուեալ աղօթիցն մերոց, յարեաւ օգնեաց մեզ - 

103. Եւ վասն զի յաղծապղծից անուն և ի վատթարագործաց կուռքն կանգնեալ լինէին, 

դևն չարասէր և ճշմարտատեաց ի ներքս մտեալ դարանէր – 37. Եւ արդ վասն զի  

բացայայտակի քողախնդրեալ  զկռապաշտիցն հոլանեցաք  զյիմարութիւն, ոչ ինչ են 

պէտք դերանվանութեամբ զայնոսիկ ... նշանակել - 37. զնմանութիւն պատկերին 

Քրիստոսի և խաչին իւրոյ ձևացուցանիցեմք. Վասն զի անունն և նմանութիւնն 

զերկոսին հարկեցուցանէ, Քրիստոսի բնակել ի նոսա, և մեզ աներկբայելի սրտիւ 

մեծարել: - 42. Բայց է և ոչ սուղ ինչ և զոր առ միմեանս ունիցին նոքա զթշնամութիւն, 

վասն զի իւրաքանչիւրոցն նոցա չարափառութիւն յոյժ աննմանիք են միմեանց և 

տարանջատականք: - 47. Բայց վասն զի զոր ի սկզբանն ի բաց հրամայեցաք դնել 

զսպասնութեանն գործիս, վերստին այժմ աւասիկ ի ձեռն առնլով մարդիկ 
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պատերազմին առ միմեանս – 48. «Վասն զի բնութիւն մարդկութեանս էր` որ ծնանելոց 

էր, վասն այնորիկ և չարչարեալ զնա  նշանակէ»: - 56. վասն զի որ ի բնութենէ Հօր էր 

աստուած Բանն, ի բնութենէ Մարիամայ էառ զպատկեր ծառայի - 56.  սուրբ հարքն 

երկուց բնութեանց Քրիստոսի աստուածայնոյն և մարդկայնոյն լիեալք. Բնութիւնք 

երկու ասելով. վասն զի աստուած և մարդ – 57. ծանիցուք որ յոյժդ ես մարդատեաց` 

զլանալով զաստուծոյ մարդասիրութիւնն. վասն զի առնլով յինքն մեծարեաց 

զբնութիւնս, և դու ոչ խոստովանելովդ վատթարես: - 60. Բայց վասն զի մի և նոյն 

անիշխանութիւն առաջնորդականիս` յերկուս կողմանս հակամիտեսցի յարձակմամբ 

ցանկութեանն, երկատեսակ իմն սոցայն կարծեսցի գոլ տրամադրւթիւն – 68. գործով 

պատուէ զհնազանդութիւնն, և զփորձ առնուլ զնորա ի չարչարելն:  Վասն զի ոչ էր 

բաւական սէրն - 75. «Վասն զի դու ատեցեր զխրատ իմ, մերժեցեր և յետս ընկեցեր 

զամենայն բանս բերանոյ իմոյ» - 82. Ողորմեա սաղմոսն ունի զնախամօրն 

ազատութիւն սրբոյ աստուածածնի ծննդեամբն, ոչ ևս անօրէնութեամբ յղանալ և 

որդիս ծնանել յանէծս. վասն զի լուծաւ դատապարտութիւն սուրբ և աստուածածին 

ծննդեամբն - 86. Բայց նախադասելոյ պատճառ օրհնութիւն երից մանկանցն քան 

զՈղորմեա սաղմոսն այս է. վասն զի երգք երից մանկանցն յաղագս նախահօրն 

փրկութեան ձևանայ - 86. Իսկ շաբաթուն ըստ հանգստեան աղօթից խորհրդոյն 

կարգեալ է. վասն զի շաբաթ՝ հանգիստ ըստ եբրայեցւոց ձայնին է – 89. Եւ վասն զի առ 

Որդի վերաբերի եկեղեցւոյ սրբասացութիւնն …  սովաւ իբրև զանուշահոտ խնկոց 

բուրմունս յընդունելութիւն աստուծոյ մատուցանին. և յաւէտ յիրաւի. Վասն զի զխաչի 

Քրիստոսի ճառս յինքեանս բերէ - 90. ընդէ՞ր յարձակ աւուրսն յիշատակի 

բարեխօսութիւն Մարիամայ Աստուածածնին, և ի խրհրդականս ոչ: Վասն զի 

խորհրդական աւուրսն հրաւիրեն զմեզ առ հոգևոր սեղանն, յանդիման լինել ճշմարիտ 

պատարագին - 91. լինելոց է այն յառաջին ժամուն մեծի աւուրն. վասն զի յայնմ ժամու 

վարկանիմ ստեղծեալ զմարդն առաջին – 92. Այս աղօթքս զմիւսանգամ զգալուստն 

Քրիստոսի նշանակէ, և յարութիւն մարդկան ի գերեզմանացն … վասն զի յայնմ ժամու 

լինելոց է յարութիւն ամենայն մարդկային բնութեանց - 92. այսր խորհրդոց յիշատակք 

յամենայն ժամու կատարին. վասն զի է փրկութեան մերոյ աւարտումն - 100. 

զփառաւորագունիս այսորիկ և զհրաշալոյս ասասցուք զխորհուրդս զաւուր 

միաշաբաթուս … Վասն զի յայսմ աւուր Քրիստոս յարուցեալ ի մեռելոց` զմահ 
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խափանեաց - 101. զոր մարգարէն աւագափող անուանէ: Վասն զի յայսմ գիշերիս … 

եղև Քրիստոսի յարուցանողին մերոյ յարութեան ժամանակ- 101. առաւօտին աղօթքն 

ոչ ըստ այլոց խորհրդեանն կարգեալ են. քանզի զկնի Հարցինն Մեծացուսցէ ասեն: 

Վասն զի հարկաւոր համարիմ այնմ որ զյարութիւնն Քրիստոսի պատմէ - 103. Իսկ 

ալելուն նշանակեաց պատրաստ գտանել առ ի վերուստ ազդեցեալն ձայնին ահարկու 

և հիացուցանող անշարժ գիտել ընդ արևելս. և լինի այս է՞ր սակս: Վասն զի ոչ 

պատգամաւոր բարբառ, և ոչ հրեշտակք, այլ ինքն տէր` ասելով եթէ - 105. Եւ վասն զի 

ոմանք առ ոմանս և ոչ ամենեքին առ ամենեսեան սոքա սերմանեալք, կամեցայ 

զբովանդակ զառ ի նոցանէն կանոնական սահմանեալ բան ... արձանացուցանել: – 115. 

«Մի’ կեցջիք, փոխանակ զի սուտ խօսեցայք յանուն տեառն» - 48. ոչ եթէ 

յարարածական բնութենէն ինչ յինքն խառնեաց. քան զի անխառն է աստուածութիւնն 

և այնօդ,,: - 54. Ոչ ըստ ինքեան որ ասի մի բնութիւն և առանձնաւորութիւն. քան զի 

զայս ի Հօրէ իսկ անժամանակաբար յինքեան բերէր Բանն աստուած – 56. 

ԶԻԱՐԴ - հարկանեմ զանձն իմ և նուաստանամ, հարցափորձեալ ի տեառնէ` թէ 

զիա՞րդ անհանճարեղագունի հասակին տուեալ զգործոցն խոհականութիւն - 3. 

ցուցանէ, ասէ, պատմութիւնն` եթէ այլաձևապէս միմեանց, և որպէս զիարդ և ժամն 

խնդրէր - 5. Այլ այն որպէս և զիարդ իցէ … զմի և զնոյն յայտնէ ճշմարտութեանն 

իրակութիւն: - 17. Արդ այս որպէս զիարդ և իցէ, զայս մեզ ուսուցանէ, թէ - 19. որպէս 

զիարդ ճանաչէ աստուածային կանխատեսւթիւնն: - 44.  Արդ զիա՞րդ անձնաւորեցաւ 

ի կուսին անձն Որդւոյ – 53. զիա՞րդ ինքն զինքն մարդ և որդի մարդոյ անուանեաց: - 

54. Զիա՞րդ և տղայ երևեալ խանձարրապատեցաւ – 54. զիա՞րդ իշխես ասել 

զաներևոյթ  և զանմարմին անձնն Որդւոյ մարմնաձևապէս  անձնանալ յարգանդի 

կուսին - 54. զիա՞րդ կարասցես մարդ զնա եղեալ ասել և մեռանել – 57. զիա՞րդ 

առանձնաւորութիւնքն կարեն անշարժ մնալ – 62. Արդ զիա՞րդ դու լմոլորեցար – 64. 

զիա՞րդ էր՝ եթէ զթիւրութեանն արտահալած առնելով զաւանդիչս, զիւրենցն ի ձեռս 

նոցա տային առ ի թիւրել զուղղասացութիւն: - 66. զիա՞րդ զգուշացուցանէր, և կամ 

զգուշացեալ լինէր - 68. Եւ զիա՞րդ այգուցն քաղցնոյր – 72. զիա՞րդ եղև փոյթ արարչին 

մերոյ սակս մերոյն փրկութեան մարդ լինել – 76. Եւ զիա՞րդ. մերկացա՞ր արդեւք 

յանարգանացն զփառսն – 79.   
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ԶԻ ԵՒ - Եթէ ասիցէ ոք ի հարցասիրաց … է՞ր աղագաւ քարեղէն և ոչ փայտեղէն 

հրամայեցաւ կանգնել մեզ սեղան: Նախ զի և պատշաճագոյն իսկ առ յարմարութիւն 

խորհդոյս` զնիւթս զայս տեսանեմ եղեալ … Երկրորդ, զի և յառաջագուշակ եղեալ 

Եսայայ ի վերայ ամենայն հեթանոսաց - 7. զի և չէր իսկ հնար միով մարդկով ըստ 

միում գործոյ, և ըստ միում ժամանակի՝ զբովանդակն իւր կամս տնօրինել աստուծոյ ի 

մարդիկ: - 12. այս ծածկեալ է յամենեցունց. զի և Քրիստոսին ոչ բացայայտեալ եղև 

յարութեանն ժամ: - 16. զարդարոցն ընդ միտ ածցես զյապաղումն. զի և նոքա մեզ մնան 

ընդունել զաւետիսն: - 22. Յառաջագոյն պաշտել զԽոնարհեցո ... զի և սաղմոսս այս 

աղօթք Դաւթի են - 29. պարտ և արժան է … և ի գալստեանն աւուր ոստսն բառնալ, և 

ճոճանակս շարժել … զի և աշխարհիս մերոյ մարդկան, և ամենայն քրիստոնէից 

աւանդութեամբ կալեալ է զսոյն: - 32. ոչ ինչ է արգել զմին ասելով՝ յիշել և զառ ի 

յերկուցն … Զի և սուրբ հարքն ...  զէն անվթարելի զերկոսին զսոսա ընդ ինքեանս 

բարձեալ բերէին ըստ պիտոյիցն իրակութեան – 56. Եւ զի՞նչ զարման են 

յաստուածազանիցն ոչ պատկառել քեզ արանց. որ զի և առ նոյն ինքն վեհագոյն 

բնութիւնն անամօթեցար զհայհոյութեանդ ձգել բան – 63. Դարձեալ զի և որ ի մեզ 

բնաւորականք են` հոգեկանք և մարմնականք, ոչ են ապականիչք - 67. Այլ ևս նախկին, 

զի և ոչ իւիք գիտեմ զաստուածայինն հարկաւորագունիցն ներքոյ անկեալ բռնութեան - 

67. զապականւթեանն խափանեսցէ զյափշտակութիւն. զի և յարութեամբն կոչեսցէ 

զմեզ առ վերին կեանսն: - 76. Բայց կամիմ սակաւուք ևս ձգտել` որ յաղագս 

ապականութեան իցէ բանս. զի և արժան իսկ է զառաւելազանցս զայս չար 

մարդկայինս ազին` յոլովագունիւք հրապարակել բանիւք  - 76. 

ԶԱՆԱԶԱՐԴԵԱԼ - Յաղագս նոցուն ապա և մեր աստուածայնովն զինազարդեալ 

սպառազինութեամբ, հաւաքեսցուք ի հեղեղագնաց կենցաղոյս - 46.   

ԶԻՆԵԼ - «Տեսանեմ այլ օրէնս զինեալ հակառակ օրինաց մտացն - 69.  որք են ոչ այլ 

ինչ, այլ բնաւորականք և բնութիւնք մարդկային կազմածիս, հակառակամարտք 

զինեալք  պատուիրանապահութեամբն առ մահն և ապականութիւն - 70. 

ԶԼԱՆԱԼ - ծանիցուք որ յոյժդ ես մարդատեաց` զլանալով զաստուծոյ 

մարդասիրութիւնն – 60. 
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ԶԿՆԻ / նախադր. /- զկնի ընթրեացն յերեկորին ժամու հաղորդել խորհրդոյն - 5. հարկ 

է հաւանութեամբ և հաւատովք հետևել զկնի բոլոր քրիստոսականացս - 6.  իսկ որ 

զկնի մկրտոթեանն է օծումն՝ զորդեգրութեանն աստուծոյ ի մեզ կոչէ շնորհ: - 8. Եւ 

ապա զկնի այսորիկ զհոգևորն ծնանել ծնունդ յաւազանին - 9. Զկնի որոց ապա և 

զորդեգրութեանն աստուծոյ անուն ժառանգել - 9. Զկնի ամենեցուն, այսինքն 

յղութեանն և ծննդեանն և ժառանգաւորութեանն ... ճաշակել կերակուր - 9.  Եւ անդ 

զկնի հրամայելոյն ... յաւելոյր - 17. սկսանի …և զկնի նորա հետևեալ ըստ կարգի 

սարկաւագն – 20. Զկնի որոյ ապա զճրագացն նուագեն զկցուրդ - 22.  Արժան է 

յերեկորինս և յառաւօտինս զկնի ամենայն պաշտամանն` նուագել զՍուրբ աստուածն - 

28. Արդ զկնի Հարցինն և Ողորմեցւոյն և Տէր յերկնըցւոյն`  զՓառս ի  բարձունսն  

պաշտել - 28. Ապա զկնի քարոզութեան և աղօթիցն` երեքսրբեանն երգել 

զփառաբանութիւն - 29. Զկնի նորա զԱպրեցո` մի ըստ միոջէ զերեսին սաղմոսսն 

զմիմեանց զհետ … Իսկ զկնի Մեսեդի և ուղղեսցին ասելոյ, քարոզել և աղօթս 

մատուցանել - 29. Զկնի Հարցինն` Մեծացուսցէ ասել - 29. Եւ զկնի ամենեցուն` 

զԱրևագալին նուագել սաղմոս - 30. զմին վասն երագաշարժութեան ոտիւքն, որպէս 

թևովք թռչել հեծելոյն զկնի որոյ հասանելն բաղձայ – 36. զկնի նորուն մահուանն 

խուսեալք չոգան ղօղեցին յոլորտս ուրեք աշխարհիս մերոյ: - 39. Աստուստ ապա և 

Մանի և Մարկիոն կենդանասցին` զկնի այնքան ամաց - 61. զորս ի մէնջից աստի 

Հոգին սուրբ զարթոյց` լինել զկնի առաջնոյն լուսաւորիչք - 66.  առ որ ինչ երթալոցն էր 

զկնի մահուն  - 77. առաւել ևս զկնի կամաւոր մահուն քո բազմասցին հաւատացեալք ի 

քեզ - 80. 

ԶԿՆԻ / մակբայ. /- յառաջ վարելով կարգն, արժան է` զկնի Փառք ի բարձանցն` 

յարութիւն ասել - 30. և որ զկնի սաղմոսն պատմէ զանազան փորձութեամբն 

վարակեալ որպէս վարմի: - 83. Եւ եթէ վասն ի՞նչ պատճառի զընդ երից մանկանցն 

հանապազ երգեն ի գիշերին. և զկնի ողորմեա սաղմոսն  - 85. սաղմոսն ուսուցանէ 

զչարչարանս փրկչին լինել, և յօձնման չարութիւն կատարեալ ժողովրդեանն. և որ 

զկնի սաղմոսն, տնօրինաբար աղօթել փրկչին - 95. որ նշանակէ զկնի զգալի լուսոյս  

անցանելոյ - 96. զկնի Հարցինն Մեծացուսցէ ասեն: - 103.  զկնի Փառս ի բարձանցն` 

Եղիցի ասեն - 104. 
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ԶՀԵՏ / նախադր. /  - Յառաջագոյն պաշտել զԽոնարհեցո ... Զկնի նորա զԱպրեցո` մի 

ըստ միոջէ զերեսին սաղմոսսն զմիմեանց զհետ - 29. Յոյժ տենչալի էր ինձ և 

փափաքելի ... յամենայն ժամ զբարեաց զհետ երթալ – 48. և այս հասարակաբար զհետ 

երթիցէ մարմնական և անմարմին  տեսակացն - 64. 

ԶՀԵՏ / մակբայ /  - Պարտ և արժան է  զԽաչեցարն երիցս անգամ զհետ բերել - 28. 

Արժան է … նուագել զՍուրբ աստուածն. և ապա զհետ բերել յերեկորինսն 

զհանգստեանն սաղմոս և յառաւոտինսն` զԱրևագալին սաղմոս: - 28. Պարտ և արժան 

է ի գիշերապաշտաման զկանոնացն զհետ բերել զչորս զայս քարոզութիւն - 31. ի 

ծննդենէն առ յարութիւնն զհետ երթեալ միաւորին - 29. են ոմանք ի նոցանէ որք 

զաչացն զհետ երթեալ խաբեցան - 35. Զնորին զհետ երթիցէ ծնունդն, աճումն, մահն, 

թաղումնն, յարութիւնն, համբառնալն – 61. զբոլոր զառ ի յեկեղեցւոյ զհետ հրաւիրեալ 

կոչէ զպատշաճեալ իւր անդամսն - 61. 

ԶՀԵՏ ԲԵՐԵԼ – տես՝ ԶՀԵՏ – 28, 28, 30 

ԶՀԵՏ ԵՐԹԱԼ – տես՝ ԶՀԵՏ – 29, 35, 48, 61, 64 

ԶՂՋՈՒՄՆ - զառաջին զիշխանական պատիւն յարմարագոյն է զգենուլ այնմիկ` որ 

զղջմանն հրով զինքն հալել գիտիցէ - 19. ազատացեալք մեք ի ծառայութենէ  մեղացն 

զղջմանն հրով - 19. մի՛ իշխեսցէ առանց զղջման և ապաշխարութեան հաղորդել - 24. 

ԶՄԵՂՍ ԲԱՌՆԱԼ - ,,Նա զմեղս մեր բառնայ – 91. 

ԶՄՏԱՒ ԱԾԵԼ - Ապա զմտաւ ածեալ՝ թէ և ոչ մի ինչ իրօք զորոգայթս զայս փշրել 

կարիցեմ … փրկանաւորեաց զմեզ  - 21. Զմտա՛ւ ած, յորքանեաց չարաչար 

հայհոյութեանց պտոյտս ընկղմիս - 55. Ոչ ինչ է վատթարագոյն թերևս և զայն զմտաւ 

ածել, զի փորձէ զմեր հնազանդութիւնն - 75. Եւ ապա զմտաւ ածեալ` եթէ ոչ իւրով 

զօրութեամբ կարէ զորոգայթն զայն մերժել յիւրմէ - 95.   

ԶՈՀԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ - Այսուիկ ուրախարար զոհագործութեամբ ապրեցուսցես զիս 

յորոգայթէ յայսմանէ - 21. 
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ԶՈՀԵԼ - «Զոհեցին զուստերս և զդստերս իւրեանց դիւաց – 41. ի վերայ լերանց և բլրոց 

հրամայէր զոհել – 41. 

ԶՈՅԳ - զուգիւք ներգործել բնաւորեաց առաջնորդականն որ ի մեզ միտք - 23. 

ԶՈՐ ՕՐԻՆԱԿ, ԶՈՐՕՐԻՆԱԿ - Զոր օրինակ ձի ոք նորավարժ ոչ կարացեալ յինքենէ 

զվերելակն իւր ի բաց ոստուցանել … գործիցէ քաջ հլութեան ասպարէզ: -2. Եւ 

զորօրինակ սորա ընդ բարձրութիւն հասակին հիացեալք՝ խաբեցան – 37. Զորօրինակ 

երկտեսակ բնութիւնս է մարդկային, երկպատկաբար և նորոգօղ սուրբ Հոգին առ մեզ 

մերձենայ – 43. զոր օրինակ նա վիրաւորեալ ի մեղացն՝ հակառկորդին ետ զինքն ի 

ծառայութիւն – 74. Զոր օրինակ՝ քար ինչ ի բարձուստ ուստեք հոլովեալ … ասասցէ, 

երթալ ունիս - 77. Զոր օրինակ բժիշկն արբուցանել զդեղն հիւանդին հանդերձեալ` 

արասցէ իւրով ճաշակմամբն հաւատալի: - 79. Զոր օրինակ և մարդն առաջին, 

պարփակեալ ի միջօրէի իբրև ի մէջ գիշերի կայր ի տարակուսի - 98. Զի զոր օրինակ 

քառասնօրեայ պահօքն զտարոյ զմեղսն քաւեաց – 102. 

ԶՈՒԱՐԹ - Արժան է … զճրագացն օրհնութիւն ասել` Լոյս զուարթ սուրբ: - 27. «Եւղ 

զուարթ առնէ» ասէ մարգարէն - 43. 

ԶՈՒԱՐԹԱԳԻՆ - զուարթագին իրօք ի վերայ ելանել  ողբալեացն` պատուոյն սորա է 

առաւելութիւն - 14. 

ԶՈՒԱՐԹԱԹՌԻՉ - և զուարթաթռիչ լուսով ճեպեալք ի հանդիպումն ամպովք 

երևեցուցելոյն – 92. 

ԶՈՒԱՐԹ ԱՌՆԵԼ - Եւղ զուարթ առնէ» ասէ մարգարէն - 43. 

ԶՈՒԱՐԹՈՒԹԻՒՆ - Արժան է գիշերապաշտօն առնել յայգ կիւրակէ  ... ակն ունել 

ամենայն զուարթութեամբ և փութով տեռնագալուստ փողոյն - 28. զոր և անմարմին 

զուարթութիւնն ի գերեզմանին ի սփոփանս մխիթարութեան տրտմեցելոց կանանցն 

աւետաւորէ - 90.   

ԶՈՒԱՐԹՈՒՆ - հանեալ կարգեաց զինքն մտօք ընդ զուարթնոցն պարակցութիւնս – 

20. և երկնային դասակցեալ ի նոսին պարեն զուարթունք: - 40. պատուիրէ ի 
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կենցաղումս արթուն և  զուարթուն լինել առաջի նորա - 85. և ընդ վերին զօրացն  

դասակցեաց ի փառաբանութիւն զուարթնոցն  - 91. զանմարմին զուարթնոցն բերեն 

զնմանութիւն: - 102. Արդ պատշաճ է ամենայն քրիստոնէից յերեկորեայ շաբաթուն 

մինչև ցառաւօտս միաշաբթուն` արթուն և  զուարթուն լինել- 102.   

ԶՈՒԱՐՃԱՆԱԼ - զուարճասցի չարաւն որոգայթադիր թշնամին: - 11. չարաչար 

յուսովն զուարճանայր խաբեբայ և պատրիչն մերոյ նախահօր – 76. 

ԶՈՒԱՐՃԱՑՈՒՑԱՆԵԼ - նիւթականաւն զզգալին զուարճացուցանէ - 43. 

ԶՈՒԳԱԲՆԱԿ - և ընդ նոսա զխաղաղասիրելն առ միմեանս և զզուգաբնակն  լինել 

երգակցէ - 19. 

ԶՈՒԳԱԲՆԱԿ ԼԻՆԵԼ – տես՝ ԶՈՒԳԱԲՆԱԿ – 19. 

ԶՈՒԳԱԹԻՒ - և չորք և վեց գումարին ի տասն, որ է առաջին կատարեալ թիւ ի միակէն 

սկսեալ, և կատարելագունից թուոց սկիզբն, և զուգաթիւ ի ձեռն Մովսիսի տերունեան 

աւանդեալ օրինացն: - 23. 

ԶՈՒԳԱԽԱՌՆՈՒԹԻՒՆ - աստուածս անուանեցին. զԿռոնոս վասն ... զԶևս վասն  

անընդդիմամարտ ներհակացն զուգախառնութեան – 37. 

ԶՈՒԳԱԿԵՆԱԿՑԱԲԱՐ - զայլս ի կենդանեացն զուգակենակցաբար ըստ ազգի 

տեսանելով վայելչացեալս, յաղագս նորին տրտմէր - 68. 

ԶՈՒԳԱՀԱՒԱՍԱՐ - և մերումս ոչ հաւատան` զուգահաւասար առ երկոսին ունելով 

թշնամութիւն - 46. և յանհաւասարս զզուգահաւասարն դնես գոյացութիւն: - 62. 

ԶՈՒԳԱՁԱՅՆ - Արիոսի եղեալ գտանիս չարապաշտւթեանն զուգաձայն: - 55. 

ԶՒԳԱՁԱՅՆԵԼ - ընդ նոսա և զուգաձայնեալ  երգաբանէ: - 19. ընդ որս և զերեքսրբեանն 

զուգաձայնեալ՝  երգակցեն զսրբասացութիւն: - 22. 

ԶՈՒԳԱՊԱՏԻՒ - Ոչ զուգապատիւս ասեմ զաւետարանչացն ձայնս – 57. 

ԶՈՒԳԱՊԷՍ - և զուգապէս միմեանց ընդդիմադրեալք. երկոցունցն՝ ոչ միայն ի միտս, 

այլ և առ երեսս բարեպաշտից կերպացեալ ձևանան երևմունքն: - 14. 
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ԶՈՒԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ - Զի՞նչ զսոսա անուանեցից. հովիւս հօտավատնի՞չս, եթէ 

գազանս կեղեքիչս խաշանց. զկուսանացն իբրև զերկրորդանացն առնելով՝ տխուրս և 

անկատարելագործս հարսանիս, իսկ զերկեակսն ի պոռնկութենէ և ոչ յամուսնութենէ 

ածելով առ զուգաւորութիւնն: - 11. պրտ է … և յեկեղեցւոյն և ի քահանայիցն 

օրհնութենէ ընդունել զնշան զուգաւորութեան իւրեանց: - 27. 

ԶՈՒԳԱՔԱՆԱԿ - Արդ են թանց սորա առաւօտին ասացեալ սաղմոսքն թուով վեց. 

զուգաքանակ առ ի մեզ տպաւորեալ զգայարանացս: - 20. 

ԶՈՒԳԵԼ - և ըստ իւրաքանչիւր հաւատոցն բանից ընթերցուածս յաստուածային գրոց 

հանգոյն  միմեանց զուգեալ և եդեալ է: - 9. 

ԶՉԱՐԵԼ – Եւ ցուցանէ՝ թէ ի պատուիրանապահութենէն իմմէ զչարեալ, եկն ի 

խարդախել և ի խաբել զիս – 61. 

ԶՐԿԱՆՔ - - յաղագս նորին տրտմէր ընդ իւրն միայն անտուն ամայութիւն և զրկանս: - 

68.  

ԶՐԿԵԼ - զորս ծուղութիւնն զրկեաց յառաջնումն - 19. ի նախատպէն և ի պատկերէն 

զրկեալ լինէր յուսոյ պատկերագործն: - 40. այս զերկոսին ի միասին գրեթէ զրկեսցէ - 

52. յորմէ զրկեալ ի սկզբանն ի գերակայ բարեացն, մարդկային բնութիւնս` յերկիր 

կործանեցան: - 84. աղաչեն …առաջնորդ լինել յերկիր բարի, ուստի զրկեցաք 

մախանօք չարին: - 97. առնէ իրաւունս զրկելոցս – 103. մի’ զրկեալք ի սմանէ` զրկեսցին 

յաստուծոյ  - 116. 

ԶՐՊԱՐՏԵԼ – այլ զրպարտելով բամբասեն – 46. 

ԶՓՈՐՁ ԱՌՆՈՒԼ - զփորձ առեալ կարօղ է և փորձանաւորացն օգնական լինել»: - 57. 

գործով պատուէ զհնազանդութիւնն, և զփորձ առնուլ զնորա ի չարչարելն: - 75. զորոյ 

զկենարար զգալստեանն զփորձ առեալ մանկունք եկեղեցւոյ, առաջի անկանելով 

աղաղակեն – 88. 

ԶՔԷՆ ԳՈՀԱՆԱՄՔ  - Արժան է ի գիշերին ... ասել զչորեսին սաղմոսսն ...  

Քարոզութիւն, Զարթուցեալքս: Աղօթք, Զքէն գոհանամք - 28.   
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ԶՕՐ / ք / - հրամայէ երկնային զօրացն, առ ի յօգնականութիւն փառաբանութեանն 

իւրեանց տեառն օրհնել զտէր: - 83. «Օրհնեցէք զտէրն յերկրէ վիշապք և ամենայն 

խորք». և եթէ ,, Թագաւորք երկրի և զօրք իւր – 87. ընդ վերին զօրացն դասակցեաց ի 

փառաբանութիւն զուարթնոցն – 91. տուն առ տուն երգ առեալ ընդ վերին զօրացն 

միաւորին: - 104.   

ԶՕՐԱԳԼՈՒԽ – զմին միայն ընտրեցաք ունել զօրագլուխ – 48. 

ԶՕՐԱՆԱԼ - խնդրէ … գիշերային անկողնացն պատրաստութեամբ հանգչել և 

զօրանալ: - 21. երբեմն զօրանայր՝ ընկալեալ ի բանէն: - 73. որք ի նմանէ զօրացեալք՝ 

զորդեգրութեանն արժանաւորեցան ընդունել փառս - 78. Եւ այսպիսի 

աստուածաշնորհ յուսով զօրացեալ` հրամայէ երկնային զօրացն - 83. մարգարէական 

աւետեօքն զօրացեալ մանգունք եկեղեցւոյ` երգ նոր  երգեն  - 105. 

ԶՕՐԱՎԻԳ - էր նոցա զօրավիգն գտեալ զկարապետս դերաքրիստոսին - 39. 

ԶՕՐԱՑՈՒՑԱՆԵԼ - նիւթականաւն զզգալին զուարճացուցանէ, զի «Եւղ զուարթ առնէ» 

ասէ մարգարէն. և ինքեամբ զիմանալին որ ի մեզ զօրացուցանելով. «Հրամայեա, ասէ, 

աստուած զօրութեան քում`  զօրացուցանել  զոր հաստատեցեր ի մեզ»: - 43.  զօրացո՝ 

զընթացս ոտից մերոց – 113. 

ԶՕՐԵՂՈՒԹԻՒՆ – խանգարիչն Իսրայեղի տղօր և կնատ զօրեղութեամբն նկրտի 

խափանել: - 12. 

ԶՕՐՈՒԹԻՒՆ – ըստ զօրութեան երկոքին ի նմին գտանին ի մարդն: - 3. դատարկ և 

ունայն է յաստուածային զօրութենէն - 32. Զոր և տեսանեմք ի ծառայութիւն … 

կասեալս ի զօրութենէ: - 41. քահանայական ձեռնն և բանն զԵրրորդութեանն սրբոյ ի 

նոսա կոչեալ բնակեցուցանէ զօրութիւնն - 43. «Հրամայեա, ասէ, աստուած զօրութեան 

քում – 43. հաւատամք ընդ նմին ի ներքս գալ աստուածային զօրութեանն: - 43. Եւ 

նշանակ հաւատարմութեանն այս է մերումս բանի. զզօրութիւնսն և զնշանսն ի նոցանէ 

առ մարդիկ կատարել - 44. Ոզա մեռանէր յօգնելն տկար զօրութեամբ հզօրագունին – 

44. որքան ի զօրութենէ բանից նոցա ի միտ առնուլ է: - 49. Արդ զիա՞րդ դու մոլորեցար` 

կամ ոչ ինչ ասել դէմ և առանձնաւորութիւն երեքանձնական զօրութեանն  - 64. Այս է 
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քո պանծալի աստուածաբանութիւնդ … զնիւթս զայս յաւէժակից ասել արարչական 

զօրութեանն - 65. հարկ էր և մարմին ասել գոլ զպարզն և զանմարմին զօրութիւնն: - 67. 

աստուածային զօրութիւնն կարօղ է  և ի նմանութեան  զճշմարտութիւնն պահել – 71. 

եղեաք և մեք զօրութեան նորա հաղորդք – 74. ոչ մեծազօրն ևեթ իւրով զօրութեամբն և 

կամ իշխանասաստ հրամանաւն զմերն տանջեաց  տանջիչս Բանն աստուած - 74. զոր 

կատարեաց իւրով մարմնով հնազանդ լիեալ Հօր մահու չափ. որպէս թէ ի 

տկարութեան զօրութիւն ցուցանել – 75.  զօրութեամբ սքանչելեաց քոց ոմանք 

ապրեցան մարդիկ  - 79. Զաստուածային և զկենդանարար Հոգւոյն սրբոյ զօրութիւնն 

յայտնելով երբեմն … ,,Հողմ ուր կամի, ասէ, շնչէ. ,,այս ինքն է՝ որ յամենայն մարդիկ 

մատակարարէ զիւրոյ զխորհրդոյն զզօրութիւնսն - 81. Ի սկզբանէ կենաց իմոց 

թշնամիք ի դրախտին հակառակամարտ զօրութիւնքն – 82. աղօթք մեր ժամանեսցեն ի 

յականջս տեառն զօրութեանց - 91. ժողովք հզօրաց խնդրեցին զանձն իմ 

հակառակամարտ զօրութեանն - 95. ոչ իւրով զօրութեամբ կարէ զորոգայթն զայն 

մերժել յիւրմէ - 95. կարգեցան աղօթքն, իբրև օգնականութիւնք մարդկային բնութեանս 

ընդդէմ հակառակամարտ զօրութեանն – 98. 
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                                                                            Է 

 

 

 

Է – Է. – 11. էւ. – 25. 

Է - Եւ որ ի ժողովի բազմամարդութեամբ զուրախականսն ոչ փափաքէ գտանել, 

տրտմականացն` ծածկաբար ընդ էսն անցանելով`  անբաղայապէս հանդիպեսցի: - 11. 

Է - և ինքն Էնն աստուած մերով բնութեամբս ի խաչին աղաղակէր - 99.   

ԷԱԿ - սա է նախագոյակ լուսոյն ծնօղ, և սկիզբն զէակսս գոյացուցանողացն աւուրց: - 

14. Քանզի մի ըստ միոջէ համօրէն տասն թուով սահմանեցին զսեռականագոյն 

զէակացն սեռս: - 23. ի հանուր իսկ էակացս ի բաց բարձեալ տարար զանուն բնութեան 

- 65. 

ԷԱԿՑՈՒԹԻՒՆ - Զմէ՞ և Հայր և Հոգին սուրբ ի վերայ  ջուրցն նմա վկայեալք` ոմն 

ձայնիւ և ոմն երևմամբ, զէակցութիւն յայտ առնելով: - 13. 

ԷՇ - խոնարհագոյն քան զինքն զէշ նորուն մարդկեղէն բարբառովն բարբառեալ, 

արգելելով զմարգարէին զանօրէնութիւնն: - 81. 

ԷՈՒԹԻՒՆ - Բասիլիոս ասէ. «Ծնեալն ի Մարիամայ էութիւնն ի նորա բնութենէն` ոչ էր 

աստուած բնաբար - 56. ի նորին վերայ էութեանն ոչ հասցէ փառացն մեծութիւն - 60. 

սապէս յանեղագոյն էութենէն, Հայր կամ Որդի կամ Հոգի առանձնականի յիշեալ` դէմ 

առասի: - 64. ապա ուրեմն էութեան նորա ես Որդի – 78. անհնար է մշտնջենաւորի 

էութեանդ գոլ առանց փառաց. զի թէ փառքն ոչ են առ քեզ, ոչ է ապա և էութիւնն - 78. 

Է՞Ր  ԱՂԱԳԱՒ – տես՝ ԶԻ՞, ԶԻՆՉ – 7, 13. 

Է՞Ր  ՍԱԿՍ – տես՝ ԶԻ՞, ԶԻՆՉ – 106. 
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                                                                                   Ը 

 

Ը – Ը. – 12. ըւ. – 25. 

ԸՂՁԱԼԻ - զյոլովս անդուստ ի բաց յուղարկեցաք զգործնական իմաստութիւնն: - Մինչ 

զի ըղձալի լինել ինձ այսօր … դառնլ հանդիպել մատաղագունի և անթարշամ ի 

մեղաց եղելոյ հասակին -  3. 

ԸՂՁԱԼԻ ԼԻՆԵԼ – տես՝ ԸՂՁԱԼԻ 

ԸՄԲՌՆԵԼ, ԸՄԲՌՆԻԼ - որք  յամօթալիսն ըմբռնեալ իցեն գործս - 11. ահա գտաւ 

որոգայթ ... ըմբռնել զախմարս և զպարզամիտս ի մարդկանէ - 34. ոչ գիտես թէ մարմին 

ասելով` յերկոսին ի ներքս ըմբռնիս յորոց փախչիսդ: - 53. Եւ ասէք. 

աստուածսիրութեան միանգամայն և ուսումնասիրութեան ըմբռնեալ ցանկութեամբ - 

66. Եւ զայս այսպէս որպէս յընթացման ըմբռնեալ բանիս - 70. ինքնայօժար ընթացիւքն 

ըմբռնեսցէ զառաջադրեալ զխորհուրդսն: - 85. Եւ ապա յաղքատութիւն բնութեանս 

նայեցեալ, իբրև ծանրակիր բեռամբ մեղացն ընբռնեալք,  նախկին մատուցեալ 

խնդրեաց յաստուծոյ - 95. յորպիսի և յո՛րքան չարութիւն ըմբռնեցայ – 95. Քանզի ի 

կարճմտութենէն ըմբռնեալ, յանյուսութեան ի խորխորատ անկանէր - 98.  որ 

մանաւանդ անհաւատիցն` քան թէ մեզ ի դէպ էր ըմբռնիլ հիացմամբ - 44. 

ԸՄՊԵԼ - «Զի՞ կայ քո և ճանապարհին եգիպտացւոց, ըմպել զջուրն Գեհոնի»: - 2. 

«Մինչև արբից զդա, ասէ, ընդ ձեզ նոր յարքայութեան Հօր իմոյ»: - 7. «Եթէ ուտիցէք, 

ասէ, եթէ ըմպիցէք, զամենայն ի փառս աստուծոյ արասջիք»: - 69. 

ԸՆԴ / նխդիր սեռ. հոլ. հետ / - խաչն մարտնչի ընդ մեր առ թշնամիսն - 8. Եւ զի մի՛ 

զարթնութիւնն ընդ կենցաղականաց իրիք թուիցի շարախառնել ասացեալ զբօսանաց, 

յարէ առ նոյն - 16. Յորմէ գտանէին եղեալ  դիցն երկրպագուք ոչ  միայն 

տարրապաշտք, այլ և դիւապաշտք. առնլով ի նոցանէ դիւացան պաշտօն, և տալով 

զինքեանս փոխարէն ընդ ծառայութեան: - 37. Որք … երդնուն այլ ընդ այլոյ ասացեալք 
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- 38. և ընդ միոյ գլխոյն Քրիստոսի անդամոց` բազում գլուխք և ցեղապետք նստեալ 

կացին - 48.  զչարն ընդ բարւոյ փոխանակել – 67. Իսկ ոմն յարարչէն պատուհաս ընդ 

յանցանացն ի վերայ եդաւ` մահն: - 55. 

ԸՆԴ / նխդիր տր. հոլ. հետ / - Եւ սուրբն մեր Լուսաւորիչ փայտեղէն ընդ ինքեան 

շրջեցուցանէր, ասեն, սեղան - 5. Որպէս և տէրն ասէր. «Մինչև արբից զդա, ասէ, ընդ 

ձեզ նոր յարքայութեան հօր իմոյ»: - 7. Յայսմ աւուր Քրիստոս զմահ խափանեաց, ընդ 

ինքեան ի մեռելութենէ զմարդկային վերածելով բնութիւնն – 13. և փեսայն ընդ ինքեան 

ի ներքս ի լուսեղէնն տանի յառագաստ  զհարսնացեալն իւր եկեղեցի -13. ընդ նմին և 

նա անցեալ ի բաց գնայ մղեղեալ և լուծեալ: - 18. և բոլոր գոյացելոցն տեսակք` 

հարկաւորին ամենայն իրօք ընդ մեզ - 19. հանեալ կարգեաց զինքն մտօք ընդ 

զուարթնոցն պարակցութիւնս– 20. Զերկուսն ապաշխարութեան և աղօթից, սակս 

ողբաձայնեալ հոգեկան մասինն` որ ընդ աղախնացելոցն որ ի մեզ դաշնաւորեցաւ 

հեշտութեամբ ճաշակելեաց և հոտոտելեաց: - 20. պարտ է ուսումնասիրացն և 

խոհականագունիցն` նուագարանօք քնարահարու լինել երաժշտական հոգւոյն. այլ և 

զբոլոր գոյացելոցս ընդ ինքեան հնչեցուցանել ձայնից տեսակս: - 20. ընդ նմին և 

բարեձևանալ ցանկասիրեն: - 22. պարտի … ընդ նմին և գերեզմանն յիշել - 29. իբրու թէ 

զնոյն ինքն զյարուցեալն անդէն և անդ ընդ աւետարանական բանին ի դէմս մեր 

բերելով, հրամայեմք  միմեանց  - 30.  ընդ որում քեզ Հօր և սուրբ Հոգւոյդ վայելէ փառք 

իշխանութիւն և պատիւ – 31. Ոչ է պարտ ամենևին անխտիր լինել և հաղորդութիւնս 

առնել ընդ հերձուածողաց  - 32. որ ոչ միայն զնեռինսն չարագոյնս և բազմապատիկս 

քան  զնոյնս ընդ մեզ բերեմք - 34. Զկայծակնահանու դիւին զգեհենին հրոյ ցայտմունս 

բարեբանիչք լինելով ընդ Յանեսի և Յամրեսի … երկիր պագանեն: - 38. Իսկ 

մարդասէրն մեր տէր և բարերար ընդ ողջոցն ոչ միայն թէ ոչ մախայ ընդ առողջութիւն 

... այլ և  - 41. աստուած  խաղաղութեան եղիցի ընդ ձեզ»: - 41.  Այս նոցա է` որք ընդ 

քարին և ընդ փայտին շնային - 42. հաւատամք ընդ նմին ի ներքս գալ աստուածային 

զօրութեանն: - 43. Եւ այս է... մեզ ի նոցանէ վտանգ ... օսոխին վիրօք խարել զսիրտն, և ի 

ծածուկ ընդ ինքեան յարահիւսեալ ջանալով - 46. որպէս ոչ է հաղորդութիւն լուսոյ ընդ 

խաւարի. և ոչ գայլք ընդ գառանց ընտանասցին համակամութեամբ:  – 46.  զնոյն 

միաւորեալ ընդ իւրումն դիմի և բնութեան - 51. այս զերկոսին ի միասին գրեթէ 
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զրկեսցէ, զաստուած ի  մարդն լինելոյ, և զմարդն յաստուածանալոյ, այլ է … ըստ 

անճառ միաւորութեան Բանին ընդ իւրում մարմնի: - 52. խառնեաց զմարմինն ընդ իւր 

աստուածութեանն» - 52. ,,Փախչի՞ս ի բնութեանդ անուանէ, ընդ նմին և յերկուցդ 

ասելոյ – 53. Եւ եթէ ոչ գոյութիւն ինչ անձնաւոր զմերս ի կուսէն ընդ ինքեան 

միաւորեաց Բանն, զիա՞րդ - 54. զկատարեակ մեր բնութիւնս ի կնոջէ ընկալեալ՝ ընդ 

ինքեան միաւորեաց Բանն աստուած - 54. զմարմնական բնութիւն ի կուսէն 

ընկալեան, ընդ ինքեան միաւորեաց  - 54 . յարգանդէ կուսին սկիզբն էառ լինել մի 

բնութիւն ընդ Հօր – 55. զի Բանն  աստուած ... ընդ ինքեան միաւորեաց անճառապէս 

գոյութեան և բնութեան, ոչ յառաջագոյն գոյացեալն - 55. որ զաներևելի արարած ընդ 

երևելի արարածոյ շարակարգեալ ասաց զբանն ընդ մարմնոյն – 59. Ընդ իւրում 

աստուածութեանն միացոյց զբնութիւնս մեր – 59. ընդ քեզ հազարապես մաքառեսցուք 

– 60. խոստովանեսցիս ընդ մեզ մանաւանդ թէ ընդ հանրական կաթողիկէ եկեղեցւոյ` 

զմի և  զնոյն Քրիստոս` աստուած  միանգամայն և մարդ - 60. ընդ նմին բարձեալ լինի և 

իւրաքանչիւր ուրուք նոցա գոյութիւնն - 63. Յորժամ ընդ Հօր զնա աստուածաբանէիրն 

- 64 տրտմութիւն և հոգք և երկիւղ և ցասումն ... համանգամայն ընդ ներլինելութեանն 

բանի առեալ լինի մարդումս - 67.  ոչ կարէր ի միասին ընդ գոլոյն բաղկանալ - 67. 

Առաջինն զաշխատութիւն, և երկրորդն զհոգալն ընդ ինքեան շարամանեալ ունի: - 68. 

որք ընդ մարմնումս են յարահիւսեալ աշխատութիւնն և քաղցն և քունն - 70. Փրկիչն 

սոքօք ի կենցաղավարելն ընդ մարդկան վարեցաւ – 70. ընդ Յակոբայ եղև կռուակից: - 

71. Իսկ Բանն աստուած ընդ ինքեան անքակաբար զմերն միաւորեաց - 72. ակնարկէր 

մարմնոյն իւրոյ յառաջ ունել զբնականսն, առ ի ճշմարտելոյ զբովանդակն ընդ ինքեան 

միաւորել զմարդկայինն զոգի և զմարմին: - 72. Եւ զի՞նչ քան զայս վեհագոյն և 

գերաշխարհիկ խաղաղութիւն, ընդ աստուածայնոյն միանալ մարդկային բնութեանս - 

78. ընդ մարդկան շրջեցաւ: - 81. Քանզի աստուածորդւովն հետևիմք ի լեառն բարձու 

առանձնանալ ընդ Երրորդութեանն փառաց - 84. նա և յութերեակսն լինէր նորոգումն 

ընդ Քրիստոսի յարուցեալք – 85. վասն ի՞նչ պատճառի զընդ երից մանկանցն 

հանապազ երգեն ի գիշերին - 85. Ընդ նմին թաղեալք մկրտութեամբն ի մահ, և ընդ 

նմին յարուցեալք ի թաղմանէ մեղացն` աստուծոյ ազդեցութեամբն – 86. ընդ 

անմարմնոց բնութեանցն պար առեալ, զերգս օրհնութեանն - 87. բերէր զնմանութիւն … 

և զազգակցութիւն մարդկան ընդ վերնոց բնութեանցն - 87. ի նմին ժամու ընդ երեկս 
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աւուրն զլուսաւորսն ի խաւարէն փարատէր – 88. զառ ի նոցանէ ասացեալն 

զաղօտաբար հնչումն առեալ մարդկան` շարակապեցին ընդ աստուծոյ հզօրի և 

անմահի - 89.   որով հաշտեցաւ իսկ արարիչն ընդ արարածոց իւրոց - 90. ընդ վերին 

զօրացն  դասակցեաց ի փառաբանութիւն զուարթնոցն - 91 համախմբելով ընդ 

փայտին անշնչապէս` զառ ի փայտէն բառնայր զպատուհասն մեղացն Ադամայ - 98. 

ընդ իւր յուսով յարոյց զսկզբանէ զմեռեալսն - 101. զյարութիւնն Քրիստոսի պատմէ, 

ընդ նմին և զծնունդն - 103. միաւորեալք ընդ մերում թագաւորին, որ ի կուսէն մարմին 

զգեցաւն, և զմեզ զարթնոյց յօրհնութիւնս անմարմնոցն. ուստի հրեշտակագունդ  

խառնուածով` տուն առ տուն երգ առեալ ընդ վերին զօրացն միաւորին: - 104. Յետ որոյ 

երեքկին սրբասացութեամբն ընդ վերնոցն միաբանեալ – 104. Եւ զի զխաչին 

երախտիքն ծանեաք, ընդ նմին և զմայրն լուսոյ յիշատակեմք – 113. ընդ ինքեան 

յերկնայինն ի վեր տանի գանձ զտնանկ ստացողին զսիրտ – 116. ընդ նմին և գգլուխս 

անցնիւրոց համառօտեալ բանիւք ի սկզբան անդ նախակարգեցաք – 116. 

ԸՆԴ / նախդիր հայց. հոլ. հետ / - Եւ ամենևին զամենայնն ընդ իս բերէի զհարսնական 

յօրինուածոյն զգեստ - 1. զոր իբրև մաքուր հայելեաւ առ իս զփրկչականն ձգելով դիմի 

զնմանութիւն, հանգոյն արեգական ի խորս ուրեք ընդ յստակութիւն ջուրցն առաքելով 

զիւր ճառագայթսն: - 2. ընդ երկոսեանն անցանէին խորհուրդս: - 5. ի մէնջ եթէ ոք 

յանդգնեսցի ընդ Հրեայս տօնել  - 6.  այժմ բազում ժամս ի միջի կատարեմք ընդ 

մարմնաւորականն և ընդ հոգևորական սեղանն - 6. Եւ Առաքեալքն ընդ Հրեայս 

իւրեանց ժամանակսն զսրբոյ պասեքին տօնախմբեցին զօր - 6.  ոչ ընդ դրունս երկնից 

կարողութիւն է ումեք անցանել աստստին կենօք ի մարդկանէ - 6. Եւ քահանայն ընդ 

ձեռն ուրուք անդր երթողաց հրամայէ տանել զպսակն: - 10. յառաջ քան ընդ բարին 

խնդալ մարդկան, զուարճասցի չարաւն որոգայթադիր թշնամին: - 11. Եւ որ ի ժողովի 

բազմամարդութեամբ զուրախականսն ոչ փափաքէ գտանել, տրտմականացն` 

ծածկաբար ընդ էսն անցանելով`  անբաղայապէս հանդիպեսցի: - 11. և ոչ միով իւիք 

կամին ճառս ի մէջ բերել, կապելով ամենևին զինքեանս ընդ ընթերցուածոցն հրաման - 

12. ,,Այսօր ընդ իս ես ի դրախտին,, - 14. Եւ ոչ դարձեալ յառգերազանցագոյնն սոցա 

ումեք վերանալ ելանել, որպէս թէ ընդ անգործութիւն և ընդ բերանալուծութիւն 

խառնել – 15. «Եղիցին, ասէ, գօտիք ձեր պընդեալք ընդ մէջ – 17. Ընդ ձեռն որոյ 
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եւթնապատիկ, որ իրաւապէսն դատի, զմարմնականն ի ծոցս մեր հատուցանէ 

տանջանս – 18. երկնային յօրինուածով հաստատեալ յանձնն յանմեղութեան, ընդ 

նոսա և զուգաձայնեալ երգաբանէ: - 19. և ընդ նոսա զխաղաղասիրելն առ միմեանս և 

զզուգաբնակն լինել երգակցէ - 19. Յաղագս որոյ և զերեքսրբեանն խառն ընդ նոսա 

միաբանական ձայնիւ սկսանի նուագել: - 20. զոր յընդերեկս աւուրն ուրբաթու 

զանապական մարմինն իւր ի հաճոյս Հօրն Որդին միածին պատարագեաց: - 21. Եւ 

վասն զի ընդ ձեռն բանից` յանմարմնականացն մտօք սլացեալ մտանեն ի 

բնակութիւնս, ընդ նմին և բարեձևանալ զանկասիրեն: – 22. ընդ որս և զերեքսրբեանն 

զուգաձայնեալ` երգակցեն զսրբասացութիւն: - 22. Արդ չորք են ընդ ամենայն երեկոյին 

աղօթից սաղմոսք – 22. Պարտ և արժան է զմկրտութեանն ձէթ` քահանային օրհնել մի 

ըստ միոջէ ընդ մկրտելն … միայն օծանելն նովաւ զերեխայսն և զմկրտեալսն ընդ 

մկրտելն յաւազանին - 26. զի մեծագոյն այնպիսւոյն առաջի կայ յոյս, և ընդ մարտիրոսս 

համարեալ է: Ոչ է պարտ անխտիր լինել և հաղորդութիւնս առնել ընդ հերձուածողաց. 

այլ խորշել ի նոցանէ, և չհաւասարել ընդ նոսա - 32. փափաքեսցեն միաբանել ընդ 

ուղղափառութեանն  աւանդիչս: - 32. Այլ յամենայն իսկ ութօրեայսն խառնել պատշաճ 

վարկանիմ ընդ ծննդեան աւետարանսն զմկրտութեան աւետարանսն - 33. մեք 

կապեցաք զհռչակելին զայն նշան ընդ ամենայն նիւթս - 35. ընդ բարձրութիւն 

հասակին հիացեալք` խաբեցան - 37. և զկռապաշտիցն, ընդ ձեռն երևելի անդրեացն 

առ ինքն ձգեալ, ընդունէր  զերկրպագութիւնն: - 37. Ընդ խաւար զխաւարայինսն 

կատարելով ծանակութիւնս ի պարսկական մայրապականութեանցն վայր վտանգեալ 

խրին խոհերս: – 37. կռեմք և կոփեմք և քանդակեմք և քերեմք ... զեկեղեցիս, զսեղանս, 

զխաչս, զպատկերս: Այլ ոչ եթէ ընդ ձեռն այնոցիկ և համապաշտօն հեթանսացն - 39. 

Իսկ մարդասէրն մեր տէր և բարերար ընդ ողջոցն ոչ միայն թէ ոչ մախայ ընդ 

առողջութիւն - 41. ոչ կարէաք նովին կապանակցաւ ընդ իմանալիսն խառնել – 41. ընդ 

զգալիսս յածեալ … ի նոցանէ և զխնդրելին իւր յանձն առնու ընտրել: - 42. և ի սրունս 

զդագոնականն ընդ յատակս բագնին տապալեալ ցրուէր զկուռս - 44. այլ ինքն իսկ 

Բանն աստուած էր` որ ընդ երկոսին անցանէր, ասեն, ընդ մարդկայինսն և 

աստուածայինսն: Զարմանամ ընդ այսպիսի կեղակարծ և գայթ ի գայթ 

խոստովանւթիւն - 49. սուրբ հարքն ... զէն անվթարելի զերկոսին զսոսա ընդ ինքեանս 

բարձեալ բերէին ըստ պիտոյիցն իրակութեան – 56. ընդ ձեռն որոյ ցուցեալ լինէր 
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Աստուածոյն Բանի բնութիւն անեղանելի – 57. միթէ մարտնչիցի՞ ինքն ընդ իւր 

վարդապետս – 58. որք ընդ ձեռն մին ասելոյն Քրիստոսի բնութիւն, ուրանային 

զանսուտ նորա մարդեղութեանն խորհուրդ: - 59. Ընդէ՞ր լինիս իբրև զջուր հոսեալ ընդ 

զառ ի վայր – 60. ճաշակեաց և ընդ աշակերտսն - 60. ընդ որս  ինքն անցանելով ըստ 

նմանութեան գլխոյ` զբոլոր զառ ի յեկեղեցւոյ զհետ հրաւիրեալ կոչէ զպատշաճեալ իւր 

անդամսն - 61. կարծեաց Եւտիքէս առաջին յերկնից բերեալ, և յաստուածային 

բնութենէն հայթայթեալ Քրիստոսի մարմինն, և իբրև ընդ խողովակ զնոյն անցուցեալ 

ընդ մէջ կուսին – 62. Արդ այսպէս ընդ խաւար զճշմարտագոյնն շօշափեցեր լոյս - 63. 

Ընդ ձեռն որոյ ի բաց բառնալով զպատճառն ... ընդ նմին բարձեալ լինի և իւրաքանչիւր 

ուրուք նոցա գոյութիւնն – 63. ըստ քեզ` յերկուց մին պատկանեսցի, կամ զարարչին 

թուել ընդ արարածս … և կամ - 65. զերկոսին զնոսա ասեմ սուրբս` զՍահակ և 

զՄաշդոց, և զամենեսին զընտրեալսն  … զմեծն իմաստասիրաց և զհռչակեալն ընդ 

տիեզերս զտէր Մովսէս - 66. Ընդ ձեռն որոյ երթեալ հանդիպիս զոր միշտն խնդրես – 

67. տրտմէր ընդ իւրն միայն անտուն ամայութիւն և զրկանս: - 68. որ խռովի և տրտմի 

ընդ վախճան կենաց: - 72. Եթէ յատուկ մարդ, ոչ ևս ընդ կրելն ներգործեալ կրօղ. և եթէ 

միայն աստուած, ոչ ևս ներգործելովն կրել գիտակ: - 74. Բայց մի’ զամենայն 

զմարդկական կարիսն ի միում շարի հարեալ ընդ մի համարիցիս - 75. Արդ են … 

շարամանեալ ընդ միմեանս: - 77. Մի’  հայեսցին առ այս` զոր տեսանես այժմ, այլ զոր 

ինչ ընդ ձեռն այսորիկ լինելոց է մշտնջենականի փառացն իմոց մեծութիւն: - 79. “Եւ 

համարեցայ ես ընդ այնոսիկ` որք իջանեն ի գուբ” – 83. ըստ համեմատութեան ընդ 

եօթն աւուրս շաբաթուն` գաղափարին մի մի գոբաղայ առ օր մի – 84. ,,Նստուցանէ ընդ 

իշխանութիւնս վերինս,, - 91. որ ընդ արևագալն կատարեն: - 92. որով  յայտնի է  ի 

նմին ժամու անցանել ընդ սահմանս պատուիրանացն - 94. ընդ արևելս ընդդէմ 

Երուսաղէմի աղօթէր - 97. Բազէն տարածեալ զթևսն անշարժ դիտէր ընդ հարաւ - 97. 

ճաշակեաց Քրիստոս զքացախն ընդ ղեղի խառնեալ - 95. զլուսաւորսն ի խաւարէն 

փարատէր ըստ մարգարէական ձայնին, ընդ երեկս աւուրն լոյս առնելով աշխարհի - 

99. Յորում ժամու ընդ երեկս աւուրն արտաքս ընկեցաւ ի կենաց տեղոյն -100. Ընդ իս 

եղիջիր այսօր ի դրախտին»: - 99. ընկալաք զսաղարթն ձիթենւոյ աղաւնաբեր ընդ 

երեկս  աւուրն Բանիւն կենաց - 100. ընդ երեկսն եղիցի լոյս – 100. իսկ ալելուն 

նշանակեաց պատրաստ գտանել առ ի վերուստ ազդեցեալն ձայնին ահարկու և 
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հիացուցանող անշարժ գիտել ընդ արևելս – 106. թագնաբար ընդ խաւար շրջի 

որոգայթադիրն – 113. 

 այլ ընդ առաջ ելանէ նմա մարգարէական քարոզութեամբն - 86. Յաղագս որոյ  

ապա հաւանեալ իմ այսոքիւք` իբրու թէ ձայնիւ կոչողին զիս, աստուծոյ, 

զյանձնառականն ընդ առաջ տանելով բան - 2. զիա՞րդ դու մոլորեցար` կամ ոչ ինչ 

ասել դէմ և առանձնաւորութիւն երեքանձնական զօրութեանն և կամ թէ ասել`  

չարաչար ասել ընդ Լիբէացւոյն ելանել սուր – 64. Արդ ընդ այս ամենայն կիրս 

փորձութեանց անցեալ եկեղեցւոյ, սակայն ոչ լքանի  յարարչական խնամոցն - 83. Ընդ 

հակառակս ելանել աստուածայնոյն խորհեցար գրոյ - 65. զարդարոցն ընդ միտ ածցես 

զյապաղումն - 22.  Որց երկրպագեալ, ոչ յերկուանամ` նմին ինքեան բազմեցելոյն ի 

նոսա Քրիստոսի զերկրպագութիւնն մատուցանել, ոչ հայելով յերևելին առաւել` քան 

թէ զանտեսանելին ի նմա գանձեալ ընդ միտ ածելով: - 42. ոչ յոյժ գայթագղեսցիս 

բանիւս, զապականութեանն ընդ միտ ածելով տեսակս - 73.  յորս պարտ է աղօթել և 

հըսկել ... և ոչ մարմնական  զեղխութեամբ զսուրբ աւուրցն խորհուրդ արհամարհել և 

ընդ ոտն հարկանել: - 24. որ իբրև զձի ընդ քիրտն մտեալ՝ ոչ կասես յընթացից քոց – 65. 

ԸՆԴ / նախդիր բացառ. հոլ. հետ / - Եւ ընդ գիշերոյ շարալծեալս այս մերկանայ ի մէնջ 

զգալի լոյսս արեգական և լուսնի - 13. նա և համարձակիմ իսկ ասել` եթէ ընդ աջմէ Հօր 

նստեալք: - 86.   

ԸՆԴ / նախդիր գործ. հոլ. հետ / - իսկ ի մէնջ եթէ ոք յանդգնեսցի ընդ Հրեայս տօնել … և 

նախ քան զմիաշաբաթին օր լուծանել զպահսն, ընդ նզովիւք ի հարկէ անկեալ 

գտանին: - 6. զշաբաթ և զկիւրակէ օրն ընդ տրտմութեամբ և ընդ ապաշխարութեամբ 

արկանեն - 13. պսակադիրքն ընդ պատժօք եղիցին - 24. մինչ հաճոյ թուեցաւ նոցա ի 

մեռանելն, զմարմինս իւրեանց  գազանաց և թռչնոց ծախել տալ` քան թէ ընդ երկրաւ 

ծածկել – 36. սորա խաւար չարապաշտութեանն զբոլոր տիեզերս ընդ իւրեաւ կալեալ 

կուրացոյց: - 36. ընդ նմին բարձեալ լինի և իւրաքանչիւր ուրուք նոցա գոյութիւնն. ընդ 

որով ապա և ոչ Աստուած, և մնալ քեզ անաստուած – 63. ընդ ստութեամբն և մտեալ 

ծածկիք ըստ Եսայեայ բանին: - 67. ընդ լծով մահու և ապականութեան մտեալ 

հնազանդիւր: - 69. որ ընդ բազում կարեօքս մտանէ - 72.  ոչ ընդ այնու կարեօք եմուտ – 
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71. ոչ ի մէնջ և ոչ յարարչէն յարեալ եղև ի բնութիւնս, այլ որս գտեալ և կերակուր 

արարեալ իւր զընդ մահուամբ անկեալսն - 76. ընդ որոյ հովանեաւն լծեալ, զնորինն 

ժառանգէր զխաւարն – 85. և ամենևիմբ ընդ մահու կորստեամբ գրաւեալ, յաստուծոյ և 

ի դրախտէն արտաքս անգանէր: - 85. և ընդ բազում ցաւօք անկանէր տոյժս - 97. 

խոստովանին զսուրբ զհաւատն … ի բաց վանել զչարութիւն բանսարկուին, և զբոլոր 

զտիեզերս հնազանդեցուցանել ընդ առաքելական քարոզութեամբն` ի Քրիստոս 

Յիսուս   – 106. Եւ ապա սաղմոսօղքն հասարակ մաղթեն ընդ հովանեաւ  բարձրելոյն 

լինել – 113. որ պարգևեաց ինձ ի վերայ երկրի տէրւթիւն ընդ ամենազօր իւրոյ 

տէրութեամբն – 116. 

ԸՆԴ ԱՌԱՋ - այլ ընդ առաջ ելանէ նմա մարգարէական քարոզութեամբն - 86. Յաղագս 

որոյ ապա հաւանեալ իմ այսոքիւք` իբրու թէ ձայնիւ կոչողին զիս, աստուծոյ, 

զյանձնառականն ընդ առաջ տանելով բան, ,,Ահաւասիկ եմ ես, առաքեա’ զիս»:  - 2. 

ԸՆԴ ԱՌԱՋ ԵԼԱՆԵԼ – տես՝ ԸՆԴ ԱՌԱՋ – 86. 

ԸՆԴ ԱՌԱՋ ՏԱՆԵԼ – տես՝ ԸՆԴ ԱՌԱՋ – 2. 

ԸՆԴԱՐՁԱԿԱԳՈՅՆ - Զայս և մեծն Գրիգոր Նազիազու ընդարձակագոյն բանիւ 

բարբառեալ ասէ - 75.  

ԸՆԴԴԷՄ / նախադր. / - Նորին ընդդէմ Պաւղիկեանց – 34. պախարակել զմեզ 

անամօթին, յիմարեալք և խելագարեալքն յայսոյն անհաւատութենէ, զսրբոց 

մարգարէիցն զբանս ընդդէմ մեր բերելով – 35. Նորին ընդդէմ երեւութականաց – 48. 

Արդ զնոյնս, որովք  բարեպաշտելդ կարծես, հակառակ ընդդէմ քեզ եդից: - 53. 

Դարձեալ` զմի բնութիւնդ ապաքէն ընդդէմ երկուս բնութիւնս ասողացն ասես գոլ - 55. 

զմի մի ոք ի սոցանէ շարժեալ շողացուցանէին ընդդէմ թշնամեաց ճշմարտութեանն – 

56. ոչ զանգիտես և զարհուրիս` զթունալից որպէս զօձի զլեզուդ քո շարժել ընդդէմ 

նոցա - 63. ընդ արևելս ընդդէմ Երուսաղէմի աղօթէր վասն դարձի գերութեանն - 97. 

կարգեցան աղօթքն, իբրև օգնականութիւնք մարդկային բնութեանս ընդդէմ 

հակառակամարտ զօրութեանն – 98. 
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ԸՆԴԴԷՄ / մկբ. / - որք ... հանապազափակ զդուրս խորանին աստուծոյ ընդդէմ եկելոց 

անդր ուխտաւորացն պահէին - 10. Արդ զմեզ յառաջ կոչէ նա ինքն ընդդէմ յառնել 

երկակաց ոմանց առ միմեանս  – 46. առ որ դու հակառակաբար ընդդէմ յարուցեալ`  

գրեցեր … և ասես - 55. և ոչ ընդդէմ եբեր անախորժելի յանդիմանութիւնն - 81. և անդէն 

աւետարանական բանիցն ընդդէմ բերեն, թէ “Ի գիշերի համբարձեք զձեռս ձեր ի 

սրբութիւն  և օրհնեցէ՛ք զտէրն,,- 103. 

ԸՆԴԴԷՄ ԲԵՐԵԼ - և ոչ ընդդէմ եբեր անախորժելի յանդիմանութիւնն - 81. անդէն 

աւետարանական բանիցն ընդդէմ բերեն, թէ  - 103. 

ԸՆԴԴԷՄ ԳԱԼ - որք ... հանապազափակ զդուրս խորանին աստուծոյ ընդդէմ եկելոց 

անդր ուխտաւորացն պահէին - 10. 

ԸՆԴԴԷՄ ՅԱՌՆԵԼ - Արդ զմեզ յառաջ կոչէ նա ինքն ընդդէմ յառնել երկակաց ոմանց 

առ միմեանս  – 46. առ որ դու հակառակաբար ընդդէմ յարուցեալ`  գրեցեր … և ասես - 

55. 

ԸՆԴԴԻՄԱԴՐԵԼ – Երկուք են որ յափշտակելոց են զմեզ տեղիք, զուգապէս միմեանց 

ընդդիմադրեալք – 14. 

ԸՆԴԴԻՄԱՄԱՐՏ - Կէսք ի նոցանէ զընդդիմամարտս այլոց կենդանեաց զկենդանիս ի 

պատիւ առեալ պաշտեցին - 36. 

ԸՆԴԴԻՄԱՄԱՐՏՈՒՑԱՆԵԼ - նոքումբք այսոքիւք բնաւորականօք 

ընդդիմամարտուցեալ ի բաց յինքենէ հալածէր զմահն և զապականութիւն - 69. 

ԸՆԴԴԻՄԱՆԱԼ - Իսկ եթէ ոք հակառակեալ ընդդիմասցի մերում հրամանիս – 25. 

ԸՆԴ ԵԼԱՆԵԼ ՍՈՒՐ - Արդ զիա՞րդ դու մոլորեցար` կամ ոչ ինչ ասել դէմ և 

առանձնաւորութիւն երեքանձնական զօրութեանն և կամ թէ ասել`  չարաչար ասել ընդ 

Լիբէացւոյն ելանել սուր – 64. 

ԸՆԴԷ՞Ր - մեք  ընդէ՞ր դիմեալ անկանիմք առ նոյն: - 13. ընդէ՞ր երկիցս անգամ զնոյնս 

բարբառի - 19. ընդէ՞ր և մարմին գեցաւ ի կուսէն - 49. ընդէ՞ր զարհուրիս և զայրանաս – 

53. ընդէ՞ր զանգիտես զմարդկայինն ի Քրիստոս դաւանել բնութիւն - 56. Ընդէ՞ր լինիս 
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իբրև զջուր հոսեալ ընդ զառ ի վայր – 60. ընդէ՞ր զստութիւն, և ոչ հաւատս ի բանս և ի 

գործս առփորձիս ցուցանել - 61. ընդէ՞ր հրաժարես զնա դէմ ասել - 64. «Դու ընդէ՞ր 

բնաւ պատմես զարդարութիւն իմ – 81. Եթէ ընդէ՞ր ի մէջ գիշերին հինգ սաղմոսիւքն 

նախ երգեն - 82. Եւ եթէ ընդէ՞ր եօթն գոբաղայիւք կանոնեալ է սաղմոսն Դաւթի - 83. Եւ 

եթէ ընդէ՞ր յարձակ աւուրսն յիշատակի բարեխօսութիւն Մարիամայ Աստուածածնին 

- 91. «Աստուած, աստուած իմ, նայեա’ց առ իս, ընդէ՞ր թողէր զիս» - 99. 

ԸՆԴԸՐՈՒՄՆ - կարգեցան ի ժամուն յայնմիկ աղօթք ...  ի տրոհել օդեացն և այծեացն` 

յընդըրման որոմանն և ցորենոյն-92.  

ԸՆԴ ՀԱԿԱՌԱԿ ԵԼԱՆԵԼ - Ընդ հակառակ ելանել աստուածայնոյն խորհեցար գրոյ – 

65. 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ - մեծագոչ հնչմամբ աղաղակեմք ի յընդհանուր ամենայն արարածոցս 

տեսակս, ասելով - 19. Լուսաշաւիղ ճանապարհ առ աստուած հնազանդութիւն 

ընդհանուր հաւատացելոց Քրիստոսի կազմեցին սուրբ հարքն զկանոնական բանից 

դիտաւորութիւն - 115. 

ԸՆԴ ՄԷՋ – մինչև աւուրս ընդ մէջ արաեալ, սրբեսցէ զինքն ապաշխարուփամբ – 24. 

ԸՆԴ ՄԷՋ ԱՌՆԵԼ – տես՝ ԸՆԴ ՄԷՋ – 24. 

ԸՆԴ ՄԻՏ ԱԾԵԼ – զարդարոցն ընդ միտ ածցես զյապաղումն - 22. ոչ յերկուանամ` նմին 

ինքեան բազմեցելոյն ի նոսա Քրիստոսի զերկրպագութիւնն մատուցանել, ոչ հայելով 

յերևելին առաւել` քան թէ զանտեսանելին ի նմա գանձեալ ընդ միտ ածելով:- 42. եթէ ոչ 

յոյժ գայթագղեսցիս բանիւս, զապականութեանն ընդ միտ ածելով տեսակս - 73.   

ԸՆԴՈՍՏՈՒՑԱՆԵԼ - ի թառամեցուցանօղ քնոյն ընդոստուցեալք, զնոյն զերից 

մանկանցն ի բերան առնլով նուագեմք  զօրհնութիւն - 19. 

ԸՆԴ ՈՐՈՒՄ - ընդ որում քեզ Հօր և սուրբ Հոգւոյդ վայելէ փառք իշխանութիւն և 

պատիւ : - 31. 

ԸՆԴՈՒՆԱՐԱՆ - նոցա մեհեանքն կռոցն ընդունարանք շինեալ լինէին – 40. 
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ԸՆԴՈՒՆԵԼ - վասն թղփատութեան ի Պաւղոսէ ընկալաք հրաման – 6.  Քահանայից 

ձէթ ընդունել յԵրուսազեմէ բերեալ - 7. յետոյ ապա արժանի լինէին ընդունել 

զլուսաւորութիւն  սրբոյ աւազանին ի մեծի աւուր ճրագալուցի զատկին: - 9. խնդրէ 

ընդունել զպատիւն իւր փրկչականս այս մեծ օր – 15. տիւն մինչև ի նա յանգեալ, 

դադարումն ընդունի – 15. մի ըստ բանիցն սպառնալեաց՝ և զգործոցն ընդունիցիմք 

զփորձ - 18. զսոյն և ընդունել հայցէ ի նմանէ – 22. զի նոքա մեզ մնան ընդունել 

զաւետիսն: - 22. առ վաղիւ պսակ ընդունելոց են - 25. երկոքին ընդունելի են առաջի 

աստուծոյ – 25. Պարտ և արժան է … քահանայիցն ի նոցանէ ընդունել – 26. պարտ է … 

և յեկեղեցւոյն և ի քահանայիցն օրհնութենէ ընդունել զնշան զուգաւորութեան 

իւրեանց: - 27. որ ընդունի զպսակն: - 27. ընկալան ի միմեանց զփրկիչն – 29. ընկալ 

բարերար և մարդասէր տէր զամենեցուն մեր աղաչանս – 31. ոչ է պարտ զնա ի պատիւ 

ընդունել – 32. և զկռապաշտիցն … ընդունէր զերկրպագութիւնն - 37. նոցա 

ձեռագործքն յախտէ իմեքէ սկիզբն ընկալեալ` դրօշեցան – 40. «Աշխարհս ոչ ընդունի 

զնա - 43. Որ յերդնու յընկալեալսն` երդուեալ լինի յընդունօղս նոցին»: - 45. յիւրն 

ընկալաւ զայս գոյացութիւն – 49.  Ոչ եթէ … թանց բնութեան զմերն ընկալաւ ի կնոջէ – 

51. զբնութեանն կատարելով յինքն ընկալաւ – 54. Եթէ  ոչ զկատարեալ  մեր բնութիւնս  

ի կնոջէ յինքն ընկալեալ` ընդ ինքեան միաւորեաց Բանն աստուած առաքեալ ի Հօրէ: - 

54. Այլ անմարմին բնութիւն աստուածային Բանին` զմարմնական բնութիւն ի կուսէն 

ընկալեալ, ընդ ինքեան միաւրեաց - 54. զի Բանն աստուած` գոյութիւն հանդերձ 

մարդկային բնութեամբ ընկալեալ յանարատ արգանդէ կուսին` ընդ ինքեան 

միաւորեաց անճառապէս գոյութեան և բնութեան - 55. ոչ աստուածութեանն 

աշխատութեամբ տաժանեալ, այլ մարմնոյ որ ի բնութեանն յարմարագոյն էր` 

զպատահումնն ընկալեալ: - 58. հրաման ընկալաք՝ զհեթանոսացն ոչ կոխել 

ճանապարհ – 60. Ընկա՛լ առանց խարդախութեան զգրեցեալսն – 60. դու և ոչ զմի 

յերկոցունց յայդցանէ ոչ ընդունիս – 62. զառ ի նոցանէ իմաստաբար ասացեալսն ի՞բր 

ոչ ընդունիցիս: - 63.  զոր ի մէնջն ընկալաւ – 70. ոգին ունի պատեալ զիւրև կարիս 

յարարչէ բնութեանն ընկալեալ զօգտակարսն և զկարևորսն - 72. երբեմն զօրանայր՝ 

ընկալեալ ի բանէն: - 73. ըստ նմին և ընկալաւ զկիրսն, և ոչ այլայլեցաւ ի կրիցն. և 

որպէս ի մահուն զմերն ընկալաւ զմահ – 73. ընկալաւ զքաղցնուլն տէր – 73. 

զպատահումնն ընկալաւ – 73. զմերն ասի ընդունել կիրս: - 73. յորոց միովն՝ զմահուն 
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ընկալաք լուծումն – 74. ի մէնջ ընկալաւ զսկզբնաւորութիւնն – 75. Արդ են ծայրքն 

պարզաբար ասացեալ չար … իսկ մէջն ոչ պարզաբար և ոչ նոյնպէս, այլ ի միմեանց 

ընկալեալ, և շարամանեալ ընդ միմեանս: - 77. զորդեգրութեանն արժանաւորեցան 

ընդունել փառս - 78. տանջէ զամենայն որդի` զոր ընդունի»: - 78. Անարգանս ինձ կրել 

առաջի կայր, զթուք և զապտակ ընդունել - 79. զորոյ ի սիրտն ընկալաւ փափաքանօք 

զխրատն – 85. ի նմին ժամու եղև ընդունել Եւայի զհրապուրանս բանսարկուին – 94. 

զի ընկալցի իւրաքանչիւր ոք իւրով մարմնովն զոր յառաջ գործեացն - 94. յորում ժամու 

զբժշկութիւն վիրացն և զբարեգործութիւնն ընգալաւ: - 97. ընկալցի ճշմարտութիւնն 

տեղի ի հնոցն և ի ստուերականացն – 99. ընկալաք զսաղարթն ձիթենւոյ աղաւնաբեր - 

100. որ խաչեցաւն վասն մեր  ի ժամուս յայսմիկ ի պատարագ Հօր ընդունելի - 105. 

ուստի և ակն ունիմք զօգնութիւն ընդունել յարարողէն յերկնի և յերկրի – 113. 

ընդունիցիս ոգիս մեր անխարդախ կանխել առ քեզ ի մէջ գիշերոյ և առաւօտի 

զկամաւորն մատուցանել քեզ պատարագ – 114. Եւ ընկալեալ զայս ջան՝ նախկին, 

վասն հոգեկանաց իմոց զարմին - 115. անմոռացաբար հայցեմ ընդունել ի ձէնջ  

զյիշողութեանն փոխարէնս – 116. 

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹԻՒՆ - պաշտամունք մեր` սովաւ իբրև զանուշահոտ խնկոց 

բուրմունս յընդունելութիւն աստուծոյ մատուցանին - 90. 

ԸՆԴ ՔԻՐՏՆ ՄՏԱՆԵԼ - որ իբրև զձի ընդ քիրտն մտեալ՝ ոչ կասես յընթացից քոց – 65. 

ԸՆԹԱՆԱԼ – Նմանս իմն առնելով այնոցիկ՝ որոց թագաւորեցուցանել զոք կամեցեալ, 

նախ քան զմարմնոյն ծածկել մերկութիւն զպսակն ի գլուխ կապել յառաջեալք, ի 

միասին ընթանալով փառացն և անարգութեանն: - 9. առ իւրն երագոտնագոյնս 

ընթասցի ցանկութիւնս - 11. յաղագս որոց բանս ընթանայր – 37. Ուրանօր ի միասին 

ընթացեալ կուտեցան ամենայն ուստեք – 39. և իւրաքանչիւրոցն ախտից դևն ի ներքս 

ընթացեալ, բնակարան իւր զկռոցն առնէր զմեհեանս – 40. Զիա՞րդ … առ 

կատարելութիւն ի վեր ընթանայր աճմամբ հասակի - 54. առ այլսն մի ըստ միոջէ 

ընթացեալ հարցջիր - 57. նովաւ ընթացեալք՝ ի նպատակին հասցեն բարեգործութեան 

– 115. 
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ԸՆԹԱՑՈՒՄՆ - Եւ զայս այսպէս որպէս յընթացման ըմբռնեալ բանիս` քոյինն սակս 

բանի. զի զնոյն ինքն բնաւորականս` ապականութիւն թարգմանեցեր - 70. 

ԸՆԹԱՑՔ - որ իբրև զձի ընդ քիրտն մտեալ՝ ոչ կասես յընթացից քոց – 65. ինքնայօժար 

ընթացիւքն ըմբռնեսցէ զառաջադրեալ զխորհուրդսն: - 85. զօրացո՛ զընթացս ոտից 

մերոց  - 113. 

ԸՆԹԵՌՆՈՒԼ - զմկրտութեանն ի  Մատթէոսէ զաւետարանն ընթեռնլով` օրհնէին  

զջուրն - 12. արդ գերեզմանն յընթեռնլոյ  զաւետարանն  յիշեալ լինի - 29. Յետ որոյ 

դարձեալ` մինչ չև զաւետարանն ընթերցեալ - 30. յետ ընթեռնլոյ զաւետարանն ... 

հրամայեմք միմեանց` թէ - 30. Արժան է յայտնութեանն աւուր ի Մատթէոսի գլխոյն 

զմկրտութեան կարգին ընթեռնուլ զաւետարան: - 32. յայս միտս նայեցեալ եկեղեցւոյ 

ընթեռնուն զԵսայի: - 105. 

ԸՆԹԵՐՑՈՒԱԾ - ըստ իւրաքանչիւր հաւատոցն բանից ընթերցուածս յաստուածային 

գրոց հանգոյն  միմեանց զուգեալ և եդեալ է: - 9. ոչ միով իւիք կամին ճառս ի մէջ բերել, 

կապելով ամենևին զինքեանս ընդ ընթերցուածոցն հրաման - 12. 

ԸՆԹՐԻՔ - Այլ և զկնի ընթրեացն յերեկորին ժամու հաղորդել խորհրդոյն, զի - 5. 

ԸՆԾԻՒՂԵԼ - ի չարաչար արմատոց անտի ոչ ես չարագոյն ընծիւղեալ շառաւիղ - 60. 

ԸՆԿԵՆՈՒԼ - զպատուհասն ի վերայ ընկեց աստուած զմահն: - 77. ընկեց զԱդամ: - 

105. 

զայնպիսիսն հրամայեմք ամենևին հատանել և արտաքս ընկենուլ – 33. որ 

կարօղն է … մղեղել և արտաքս  ընկենուլ - 46. արտաքս ընկեցաւ ի կենաց տեղւոյն 

ինքնակամ ընտրութեամբն -99. Յորում ժամու ընդ երեկս աւուրն արտաքս ընկեցաւ ի 

կենաց տեղւոյն -100. մերժեցեր և յետս ընկեցեր զամենայն զբանս բերանոյ իմոյ» - 82. 

ԸՆԿԵՐ - միայն գոհանալով զաստուծոյ` առանց խղճի և հակառակութեան, և առանց 

բամբասելոյ զընկերն – 25. որ առ ընկերսն մոլորեցաւ աստուածութեան կարծեօք ինքն 

իւր ինքեան խոնարհեալ երկրպագէ յիմարաբար: Ի համեմատութիւն գալով առ 

միմեանս մարդիկն,  որով իւիք  նուազեալ գտանէին առ ընկերն - 36. Եւ այս է քան 
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զամենայն դժնդակագոյն մեզ ի նոցանէ վտանգ, բանիւ առ ընկերն մղել, և ձեռամբ առ 

ինքն յանգուցանել: - 46. 

ԸՆԿՂՄԵԼ - Մինն … յառաւել պնդութենէն յանյուսութեան ընկղմի խորս: - 15. 

յեգիպտացւոցն ընկղմին գազանասնոյց գետ: - 37. յորքանեաց չարաչար 

հայհոյութեանց պտոյտս ընկղմիս - 55. յանպատշաճագոյնն իմ ընկղմեցան խորհուրդս 

– 79. 

ԸՆՁԵՌՆԵԼ – առաւել ևս գործն ընձեռէ կորուստ – 61. 

ԸՆՉԱՒԷՏՈՒԹԻՒՆ - Ո՞վ առնէր զիս ըստ աւուրցն առաջնոց» միանգամայն ի բաց 

եդեալ զքաջողջութիւն, զընչաւէտութիւն  և զբազմորդութիւն: - 1. 

ԸՆՏԱՆԱՆԱԼ - ոչ ինչ են զարմանք թէ և արբանեկաց նորուն ընտանասցին 

համախոհութեամբ: - 35. և ոչ գայլք ընդ գառանց ընտանասցին համակամութեամբ: - 

47. 

ԸՆՏԱՆԵՑՈՒՑԱՆԵԼ - Եւ միանգամայն ասել, թէ զամենայնսն իւր ընտանեցոյց զմերսն 

բնականս, որովք իւրումն զմեզ  ընտանեցուցանէր բնականաց: - 74. 

ԸՆՏԻՐ - Եսայի ասէ. «Ահաւադիկ ես դնեմ ի հիմունս Սիոնի վէմ բազմապատիկ, 

զընտիր, զգլուխ անկեանն – 7. 

ԸՆՏՐԵԼ - պարտ է ... զպիտանի և զընտրեալ անօթ լնուլ պատուական գանձու – 3. 

Այսորիկ աղագաւ ընտրեցին ոմանք զայս – 16. որ զգիշերոյն սկիզբն ընտրեաց առնել 

արբեցութեանն սկիզբն  - 17. Այլք դարձեալ զօգտակարս և զպիտանիս ի տարերաց 

այտի առ կենցաղական պէտս ընտրեալ աստուածացուցին - 35. որք զձի և զշուն 

ընտրեցին իւրեանց լինել աստուածս - 37. Ընտրեալք ի մարդկանէ և աստուածային 

բնակութեանն արժանաւոր լինել գտեալք - 39. ընդ զգալիսս յածեալ, և ի նոսին 

թակարդեալ, ի նոցանէ և զխնդրելին իւր  յանձն առնու ընտրել: - 42. Այլ և 

զկորովագոյնն ի նոցանէ ընտրեալ զբանին ճահաւորութիւն ... ջաղխեսցուք զվեհագոյն 

և զգերակացեալն ի նոսա չարապաշտութեանն անդամ: - 46. զմին միայն ընտրեցաք 

ունել զօրագլուխ և վերակացու կենաց մերոց - 48. Վկայեա’ այնոցիկ բանից, որոց 

աստուածն Բան վկայեաց ընտրել - 61. ասեմ … զամենեսին զընտրեալսն 
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զարբանեակս նոցուն - 66. սակաւք են յաստուածահրաշիցդ քոց նշանաց ընտրեալք – 

80. 

ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆ - Վասն որոյ բանից արտաքս ընկեցաւ ի կենաց տեղւոյն ինքնակամ 

ընտրութեամբ - 99. 

ԸՍՏ / նախդիր տր. հոլ. հետ / - Ո՞վ առնէր զիս ըստ աւուրցն առաջնոց - 1. զարդարի 

պատկերս առաքինութեանն երանգովք՝ ըստ նախատպին կերպաանեալ - 2. 

վարժապետ վեհագոյն ունէի ... հայր միանգամայն և հրահանգօղ հոգեկան 

վարժութեանց` զիմն Թէոդորոս, ըստ մերումս` աստուածաշնորհ՝ պատշաճեալ լեզուի 

– 2. պարտ է ըստ առաքելական բանին` զպիտանի և զընտրեալ անօթ լնուլ 

պատուական գանձու - 3. որ մանաւանդ ըստ զօրութեան երկոքին ի նմին գտանին ի 

մարդն: - 3. այլ զսեղանն փայտեղէն և շարժուն առնելով, իսկ զաւազանն ըստ 

պիտոյիցն` ըստ ժամուն և ըստ տեղեացն … կատարեն զկարգն: - 5. ըստ այսմ 

օրինակի զայսոսիկ հաճոյ թուեցաւ ներգործել Քրիստոսի: - 5. ըստ նմին օրինակի լոյս 

եղելոյ և դուզնաքեայ խաւարն վատթարանայ: - 7. և աղօթքն և քարոզութիւն և 

օծմունքն` բաժանաբար ըստ իւրաքանչիւրոցն վայելէ լինել խորհրդոյ: - 8. սակայն 

բազմազգի մերում ըստ փրկութեանն, բազմօրինակ և  խորհուրդ փրկութեանն 

հրաշագործի - 8. ըստ նմին և տեղիքն որոշին ի միմեանց – 8. և աւազանին օծումնն` 

զըստ Հոգւոյն մեզ յարմարէ վերստին ծնունդ - 8. Այսպէս և ըստ այսմ օրինակի` 

երանելւոյն Կիւրեղի Երուսաղէմի եպիսկոպոսի զերախայիցն կանոն 

պայծառացուցեալ է, և ըստ իւրաքանչիւր հաւատոցն բանից ընթերցուածս 

յաստուածային գրոց հանգոյն  միմեանց զուգեալ և եդեալ է: - 9. զկնի այսորիկ 

զհոգևորն ծնանել ծնունդ յաւազանին և զեւթնեակսն` ըստ եւթնեկացն որ ի մեզ 

հոգեկան շարժմունք` զգենուլ զՀոգւոյն շնորհս – 9. զանազանութիւն հասակացն և 

ժամանակացն այլաձևապէս ի վերայ բերել հրամայէ զկարգ և զգիր աւուրցն և 

կանոնաց՝ ըստ երկայնութեան և կարճութեան:– 10. որք յամուսնութիւն անդր գայցեն, 

ոչ տանելով ըստ օրինաց յաւատացելոց յեկեղեցիս ի մէջ ժաղավրդոց – 10. Ըստ նմին 

օրինակի և սոքա … ոչ տան թոյղ ամուսնացելոցն զհանդերձեալ կենացն օրինակել 

յանձինս զխորհուրդ – 10. զառ ի հնոցն զթերի ինչ ըստ խորհրդոյն խնդրոյ` 

կատարելագործել ումեք հրամայէ Հոգին սուրբ: - 12. չէր իսկ հնար միով մարդով ըստ 
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միում գործոյ, և ըստ միում ժամանակի՝ զբովանդակն իւր կամս տնօրինել աստուծոյ ի 

մարդիկ: - 12. յիրաւի ըստ գերակայ իւրում ճոխութեանն` զառաւելագոյնն ի մէնջ 

պահանջէ պատիւ: - 14. Այլ այն որպէս զիարդ և իցէ, ըստ երկաքանչիւրոցն իմացեալ 

դատողութեանց` զմի և զնոյն յայտնէ ճշմարտութեանն իրակութիւն: - 17. Այլ այն … 

զմի և զնոյն յայտնէ զճշմարտութեանն իրակութիւն … կատարել զասացեալսս, ըստ 

նորին իսկ տեառն հրամանի - 17. մի՛ ըստ բանիցն սպառնալեաց՝ և զգործոցն 

ընդունիցիմք զփորձ - 18. նուագեմք զօրհնութիւն ... ասելով. «Օրհնեալ եմ տէր 

աստուած հարցն մերոց»: Հարս` ըստ հաւատոյն որ առ աստուած` զվախճանեալս 

անուանելով - 18.  ըստ նմին և մեք … աղաղակեմք – 19. «Ողորմեա՛  ինձ աստուած 

ըստ մեծի ողորմութեան քում. ըստ բազում գթութեան քում քաւեա զանօրէնութիւնս 

իմ»  – 19. ապա ըստ նոցա իմն կարգին ձևանալով, սկսանի այնուհետև աստիճանաւոր 

պատուովք զնախապատուելին բարեպաշտել, յառաջ մատուցանելով նախկին 

զփսաղտն, և զկնի նորա հետևեալ ըստ կարգի սարկաւագն– 20. Եւ այսպէս ապա 

զԱրևագալոյն ըստ դասուց վերաձայնելով զսաղմոս կատարեն: - 20. Արդ չորք են ընդ  

ամենայն երեկոյին աղօթից սաղմոսք … թերևս ըստ չորից տարերացդ - 22. որով 

իմանալի հոգին միջնորդէ ըստ զգայարանացն – 22. չէ իսկ առաջիկայս մեզ 

զստեղծեալն եղծանել … այլ կանոնական սահմանադրութեամբ ըստ իւրաքանչիւր 

գլխոց` զհիմնացեալ զանկարգութիւնն քակել - 23. Արժան է ... պատարգ մատուցանել 

ահիւ և երկիւղիւ, ըստ սահմանելոյ սրբոց հարանցն յամենայն ժողովս իւրեանց: - 25. 

Արժան է զհացն` անխմոր, և զգինին` անապակ հանել ի սուրբ սեղանն, ըստ 

աւանդելոյն մեզ սրբոյն Գրիգորի - 25. սուրբ Լուսաւորիչն ... հրաման ետ … ըստ 

կարգի ղեւտացւոցն՝ ազգաւ սեպհականել զեկեղեցւոյ շնորհ – 25. Պարտ և արժան է 

զմկրտութեանն ձէթ` քահանային օրհնել մի ըստ միոջէ ընդ մկրտելն, ըստ բաւական ի 

ժամուն պիտոյից - 26. Արժան է զհիւանդացն զձէթ քահանային օրհնել ըստ իւրում 

աղօթիցն, և ըստ բաւականութեան պահանջելոյ ժամուն պիտոյից: - 26. Իսկ եթէ ոք 

հակառակեսցի, և ոչ արասցէ ըստ հրամանիս մերում, և ըստ աւանդութեան կաթողիկէ 

եկեղեցւոյ, եպիսկոպոսն լուծեալ եղիցի ի պատուոյն - 26. Պարտ և արժան է … ի վերայ 

նոցա կատարել զկարգ և զկանոն ըստ օրինաց քրիստոնէից - 27. զպսակաւորսն 

վերստին պարտ է պսակել ըստ օրինաց քրիստոնէից. որպէս և առաքեալն պատուիրէ, 

թէ «Ամենայն ձեր ըստ կարգի և պարկեշտութեամբ եղիցի»: Իսկ զերկեակսն նոյնպէս 
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պարտ է ըստ առաջին  կարգին միջնորդօք և խօսնականօք հաւանեցուցանել – 27. 

Պարտ և արժան է զԽաչեցարն երիցս անգամ զհետ բերել, ըստ երիցս անգամ կրկնելոյ  

սրբասացութեանն - 28. Արժան է զառաւոտինսն` ամենեցուն նմանս միմեանց զնոյն և 

ըստ նմին կարգի կատարել - 28. Արդ զկնի Հարցինն … զՓառս ի  բարձունսն պաշտել. 

ապա ըստ իւրաքանչիւր աւուր զկցուրդսն … Ապա զԱրևագալին սաղմոսսն ասել, 

ըստ դասուց վերաձայնութեամբ: Նոյնպէս և զերեկորինսն հանգոյն միմեանց ըստ այսմ 

կարգի … կատարել: Յառաջագոյն պաշտել զԽոնարհեցո` վերաձայնութեամբ ըստ 

դասուց – 28-29. սաղմոսս այս աղօթք Դաւթի են,  ըստ վերնագրին յայտարարութեան: 

- 29. Զկնի նորա զԱպրեցո` մի ըստ միոջէ զերեսին սաղմոսսն զմիմեանց զհետ, ըստ 

դասուց վերաձայնութեամբ: - 29. և վախճան ամենայն պաշտամանն` զհանգստեան 

սաղմոսսն ասել, ըստ դասուց վերաձայնութեամբ: - 29. ըստ նմին և վկայք պարտին 

լինել միմեանց վասն յարուցելոյն - 29. որ զաղջամղջին խաւարի արդարև բերէ 

զօրինակ, ըստ Եսայայ պանծալի բանին – 30. արժան է`  զկնի Փառք ի բարձանցն` 

յարութիւն ասել. իսկ զՍուրբ աստուածն ... ի վերջն անցուցանել, որպէս և յայլ աւուրսն 

ըստ ասացելում պատճառին: - 30. Պարտ և արժան է … զհետ բերել ... Եւ ըստ 

իւրաքանչիւրոցն զաղօթսս զայսոսիկ հանգստիւքն իւրեանց - 31. և մի’ ըստ 

անօրէնութեան մերում հատուցանէր մեզ - 31. ըստ առատ քում բարերարութեանդ 

արժանաւորս արա զմեզ - 31. Պարտ և արժան է յայտնութեանն  աւուր` կատարել 

զջրոյն օրհնութիւն ի վերայ ջուրց ըստ պատշաճի ի տեղիսն հանդիպեալ - 32. Ըստ 

այսմ օրինակի քաղդէացւոց տեսեալ զտիտանեանն զայն վիթխարի և աշխոյժ, 

վաթսնականգնեան գոլով ըստ երկայնութեան հասակին - 36. և սորա խաւար 

չարապաշտութեանն զբոլոր տիեզերս ընդ իւրեւ կալեալ կուրացոյց:  Ըստ 

իւրաքանչիւր լեզուաց այլաձևելով զնորա զանուն – 36. ի ծածուկ զօդային և զվերնոտ 

դևսն կոչեն ըստ Մանեայ և Սիմովնի կախարդի մոլորութեանցն: - 38. և ի նոցանէ 

ամենաչար դևքն ըստ իւրաքանչիւրոց ախտիցն վերակացութեան զպաշտելութիւնս 

պահանջեն: - 40. որ ի սկզբանէ արար զմարդն ըստ պատկերի իւրում և ըստ 

նմանութեան – 42. զարդարեսցի գեղեցկագունութեամբ յօրինեալ պատկերն ըստ 

առաջին աստուածատեսակ նմանութեանն: - 42. նշանակ հաւատարմութեանն այս է 

մերումս բանի. զզօրութիւնսն և զնշանսն ի նոցանէ առ մարդիկ կատարել … Ըստ 

գրեցելումն, եթէ ,,Ետուր երկիւղածաց քոց նշան, զի ապրեսցին յերեսաց աղեղան,, - 44. 
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Ըստ այսմ բանի և տէրն յանդիմանեալ սաստէր այնոցիկ - 45. որ ըստ նմանութեան 

թռչնոց ճախրեն դիւրադարձ լինելով – 46. յամենայն ժամ զբարեաց զհետ երթալ ըստ 

առաքելական հրամանին – 48. «Մի’ կեցջիք, փոխանակ զի սուտ խօսեցայք յանուն 

տեառն, ըստ մարգարէին ձայնի: - 48. զամենայնսն ի Քրիստոս ըստ մարմնոյն կիրս` ոչ 

առնուն յանձն ասել ըստ մարմնոյ և կամ մարմնով - 49. «Գտանիցէք, ասէ, մանուկ 

պատեալ ի խանձարուրս, և եդեալ ի մսուր». և «Եղելոյ ի զաւակէ Դաւթի ըստ 

մարմնոյն». և ,,Յորոց և Քրիստոս ըստ մարմնոյն,, - 49. Ըստ բնութեա՞ն զմարմնանալս 

տայք բանին, հարցանեմ զձեզ, եթէ ըստ առ ինքն զառ ի մէնջն միաւորելոյ: - 49. Ըստ 

նմին և դուք երկուցեալք յերկուցն ասել բնութեանց ի Պանդորոսին փախուցեալ 

անկանիք յիմարութիւն - 50. Ըստ նմին օրինակի` զմին ասել բնութիւն, եթէ որպէս 

պարտն է ասել` ըստ ճշմարտութեանն կարգի ոչ ասիցէք - 50. զի ոչ է մի բնութիւն 

մարմնոյն և բանին ըստ նոյնութեան բնութեան  - 50. Ոչ մարմինն յերկնից իջեալ` ըստ 

առաջին Եւտիքեայ բաջաղանացն - 50. Ապա ուրեմն ոչ է ըստ բնութեան նոյնութեան` 

մի բնութիւն - 50. ,,Ոչ ի մարմնոյ բնութիւն փոխաբուսեալ Բանին, այլ և ոչ մարմնոյն ի 

նորայն, այլ ի յատկութեան ըստ բնութեան երկաքանչիւրոյ մնացելոյ և իմացելոյ, ըստ 

այժմու մեզ աւանդեցելոյ բանին` անճառելի և անասելի միաւորութիւնն` մի մեզ եցոյց 

որդւոյ բնութիւն: Արդ ի յատկութեան ըստ բնութեան ասել, զանշարժն մնալ ասէ 

յերկաքանչիւրսն՝ որոց էինն: – 51. ըստ ամենայնի կատարեալ առնլով` առ իւրն 

միաւորեաց կատարելութիւն Բանն որ ի Հօրէ – 51. մի բնութիւն և մի դէմ Քրիստոսի … 

ոչ է ըստ նոյնութեան բնութեան կամ ըստ միանձնականութեան - 52. այլ է, որպէս 

բազում անգամ ասացի, ըստ անճառ միաւորութեան Բանին ընդ իւրում մարմնի: - 52. 

Ահաւասիկ ըստ անճառելի և անպարիմանալի խառնմանն և միաւորութեանն  

համարձակիմք ասել մի բնութիւն Քրիստոսի, և ոչ ըստ այլում իմիք յեղանակի: - 52. Առ 

երկոսին հաւասարապէս ունի երանութեանս բան, երկախումբ խոստովանեալ ըստ 

բնութեանց, և մի ըստ միաւորութեան: - 52. ըստ միաւորութեանն գոլ ասէ զերևելին և 

աներևելին, և ոչ ըստ համագոյութեան - 52. Զիա՞րդ և տղայ երևեալ 

խանձարրապատեցաւ .. ըստ մեծին Աթանասի ուղղափառ դաւանութեանն - 54. Եթէ 

յերկուց ըստ բնութեան ոչ կամիս  ասել զմինն, կարի յոյժ չարաչար ըստ բնութեան 

զմին գտանիս ասացեալ բնութիւն: - 54. որ է ըստ բնութեան յերկուց` աստուածային և 

մարդկային. իսկ ըստ միաւորութեան՝ մի: - 54. եթէ այս երկուք գեղեցկագոյն հաւատոյ 
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ոտիւք առ ճշմարտւթիւն ի վեր կանգնեալ. ոչ հաստատիս, առ որ և յենուցուս առ մինն 

ի նոցանէ` կաղ գտանիս առ խոստովանութիւն ճշմարտութեանն. այլ կատարեալ` ըստ 

երկաքանչիւրոցն դիտելով զերկուսն, ըստ միաւորութեան` մի կատարեալ, մի դէմ, և 

մի Որդի աստուծոյ խոստովանելով - 55. դու զո՞վ ոք ի նոցանէ  ասես` զմիդ ասելով, 

կամ ըստ որու՞մ յեղանակի: - 55. Ոչ ըստ ինքեան որ ասի մի բնութիւն և 

առանձնաւորութիւն. քան զի զայս ի Հօրէ իսկ անժամանակաբար յինքեան բերէր 

Բանն աստուած, այլ ըստ անճառ տնօրէնութեանն ի կուսէն:  –55- 56. սուրբ հարքն ... 

զէն անվթարելի զերկոսին զսոսա ընդ ինքեանս բարձեալ բերէին ըստ պիտոյիցն 

իրակութեան – 56. որք ըստ Եւտիքեայ, և կամ Յուղինեայ չարապէս զմին իմացեալ 

ասէին - 56. իսկ մին ըստ բնութեան զնա ասացեալ … բացարձակ անուամբն ևեթ 

նշանակեալ լինի - 57. Ըստ նմին օրինակի և առ փրկչական մարմինն վերաթևեալ 

համբարձցիս - 57. “Քրիստոս մեռաւ վասն մեր ըստ գրոց”: - 57. բարեփառութեան 

ղամպարօք փայլեալք պայծառանային, երկուս ըստ բնութեան, և մի ըստ 

միաւորութեան զՔրիստոս քարոզելով – 57. Յորժամ ըստ բնութեան ինչ բարբառել 

հասանէր – 58. յերկոսին անչարաբարոյական կամօք բարեպաշտեալ մերձենայ. 

զչարչարելին ըստ հասարակականին անչարչարելի ի միաւորութեանն 

խոստովանելով և զանչարչարելին ըստ գոյացութեան` բազմաչարչարելի ըստ 

միաւորութեան: - 58. զառաջինն ըստ բնութեան տրամաբանէ, իսկ զերկրորդս` ըստ 

միաւորութեանն բանի: Ոչ յորժամ ըստ միաւորութեանն ասէ, ուրանայ 

զհասարակականն, և ոչ դարձեալ ըստ հասարակականացն ինչ ասացեալ բան` 

զմիութիւնն յերկուս բաժանէ միութիւնս - 58. Եւ որ այժմս ըստ մարմնոյն բնութեան 

զայս այսպէս մակաձայնէ, այլուր ըստ միաւորութեանն առ Բանն աստուած զայսոսիկ 

վերաբերէ - 58. Քաղցեաւ ըստ մարմնոյն – 59. և զամենայն ըստ բնութեան 

մարդկութեանս մերոյ առնէ և կատարէ միածին Որդին Աստուծոյ. այլ ըստ 

աստուածութեան բնութեանն անախտ և անկարօտ - 59. Ծանի’ր, զի ոք ի նոցանէ ըստ 

բնութեան է ասացեալ. և ո’յք այնոքիկ իցեն` որ ըստ միաւորութեանն 

տրամաբանեցան: - 61. ընդ որս  ինքն  անցանելով ըստ նմանութեան գլխոյ` զբոլոր զառ 

ի յեկեղեցւոյ զհետ հրաւիրեալ կոչէ զպատշաճեալ իւր անդամսն - 61. ամենայնքս մեր 

ըստ քեզ, ստուեր և երևութիւնք առ ի յոյսն ակնկալութիւնք: - 61. որ ըստ բնութեանն է 

ասացեալ և իմանի – 62. Ըստ նմին և յորժամ ասէր, թէ «Ես և Հայր իմ մի եմք», ոչ ըստ 
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դիմաց և առանձնաւորութեան զմին ասէր գոլ, այլ ըստ բնութեան: - 62. և այդպէս ոչ 

բաժանելով ըստ դիմաց` լինիս սաբելացի, և ոչ միաւորելով ըստ բնութեան` 

արիոսեան: Եւ եթէ ոչ բաժանի ըստ դիմաց, զիա՞րդ առանձնաւորութիւնքն կարեն 

անշարժ մնալ - 62. որ է ըստ քում աստուածախօսութեանդ և տարացոյցն քո: - 65. ըստ 

քեզ՝ յերկուց մին պատկանեսցի – 65. ընդ ստութեամբն և մտեալ ծածկիք ըստ Եասյայ 

բանին: - 67. Այս՝ ո՞չ ապաքէն ըստ բնութեանն պատշաճեալ կերակրողականին 

առաջի դնէր զպէտս – 67. Այլ և զյառաջագիտութեանն ոչ ըստ բնութեան և ի նմա ասեմ 

գոլ նախատեսութիւն – 68. Արդ յայտ է, եթէ ըստ բնութեան և նախ քան զյանցանելն 

այսոքիկ, և ոչ յետամտականաբար ի մեղացն ի ներքս անկեալ ի բնութիւնս - 68. 

ծանեաք … բնաւորականին ըստ պիտոյիցն ի վերայ անկեալ կրից: - 68. զայլս ի 

կենդանեացն զուգակենակցաբար ըստ ազգի տեսանելով վայելչացեալս, յաղագս 

նորին տրտմէր - 68. իսկ որ ըստ աստուծոյ տրտմութիւնն է` անզղջականին 

հանդիպեսցի փրկութեան: - 69. Իսկ այն որ աստուածային փառացն է լրումն` սեղանն, 

բարբառեալ լինի, ըստ նորին իսկ առաքելոյ բանից - 69. Ապա ուրեմն ըստ օրինի 

մարմնոյն իւրոյ … զմերն կրէր կիրս. և ոչ ըստ աստուածութեանն - 70. եթէ ըստ 

աստուածութեանն  հնար էր զմարդկայինսս կրել Քրիստոսի, ապա - 70. նոյնպէս և 

զկիրսն մարդկայինս ըստ մեզ և զմերն ասեմ կրեալ Քրիստսի, և ոչ ըստ աստուածայնոյ 

- 71. և օրինօք մարմնոյն ասելն՝ ըստ մարդկութեանս, և ոչ ըստ աստուածութեան 

նշանակէ կրել կիրս: - 71. չափով և ըստ ժամանակի՝ օգնակաութիւն են բնութեանս: - 

72. քաղցեաւ ըստ մարմնոյ … Նոյնպէս և ըստ շնչոյն՝ երկեաւ տատամսեցաւ – 72. առ 

որս կամաւ և ըստ կանխատեսութեան խորհրդոյ յայնոսիկ խոնարհէր տէրն - 72. Զի՞նչ 

ասես և զմեռանելն վասն մեր զՔրիստոս. եթէ ըստ քեզ է – 73. ըստ նմին և ընկալաւ 

զկիրսն – 73. Այլ և ըստ մեզ, եթէ ոչ յոյժ գայթագղեսցիս բանիւս, զապականութեանն 

ընդ միտ ածելով տեսակս - 73.  էր ինչ որ ըստ մեզ, և էր ինչ որ ըստ մեզ`յինքեան 

ցուցանելով տէրն. քաղցեաւ ըստ մեզ, և քաղցնելովն ոչ ըստ մեզ` առ յագեցութիւն 

երկնային բարութեանն զմեզ փոխաբերեաց: – 73. առնլով յինքն զտկարութիւնն մեր և 

ըստ մեզ, եղեաք և մեք զօրութեան նորա հաղորդք և ըստ նմա: - 74. Մեռաւ ըստ մեզ – 

74. ոմանք ..ի նոցանէ բնականք ասին` ըստ բնութեան ի մեզ տրամադրեալք - 75. 

զարմանային հաւատային բարեբանէին ըստ արժանի իմոց փառացն - 79. ներէ նոցա և 

առաջնորդէ առ բարեացն գիւտն. ըստ այնմ եթէ - 82. որ ըստ համեմատութեան ընդ 
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եօթն աւուրս շաբաթուն` գաղափարին մի մի գոբաղայ առ օր մի, գոլով վեցն ըստ վեց 

աւուրցս տարժանմանց – 84. որ է ըստ մարմնոյ երկրաքարշ տարժանմանցս – 84. Ըստ 

այսմ գաղափարի և որդի թագաւորազնւոյն յետ եօթներորդ ժամու  ապաքինէր 

յախտէն - 84. որ է ըստ պատկերի և ըստ նմանութեն – 85. Զոր թուի ինձ թէ ըստ աւուր 

ժամուցն պաշտամանցն խորհրդեանն կարգեալ են – 87. Երկշաբաթին ըստ 

առաւօտին պաշտամանն խորհրդեանն կարգեալ է - 87. ըստ յիմար հինգ կուսանաց, 

«Մի’ ասասցէ թշնամին կենաց թէ յաղթեցի նմա - 88. չորեքշաբթին ըստ վեցերորդ 

ժամու պաշտամանն խարհրդեանն կարգեալ է – 88. պատմի … զբժշկութիւն վիրացն 

չարչարանօք խաչին տեառն մերայ Յիսուսի Քրիստոսի. ըստ պիտառութեանն 

Յովհաննու աւետարանագրի յասելն` թէ - 88. Իսկ հինգշաբթին ըստ իններորդ ժամու 

խորհրդեանն կարգեալ է – 88. և ի նմին ժամու ընդ երեկս աւուրն զլուսաւորսն ի 

խաւարէն փարատէր, ըստ մարգարէական ձայնին – 88. Իսկ երեքշաբթին ըստ երրորդ 

ժամու խորհրդեանն կարգեալ է – 88. Իսկ ուրբաթին ըստ տասներորդ ժամու 

պաշտամանն կարգեալ է – 88. Իսկ շաբաթուն ըստ հանգստեան աղօթից խարհրդոյն 

կարգեալ է. վասն զի շաբաթ՝ հանգիստ ըստ եբրայեցւոց ձայնին է  – 89. ,,Նա զմեղս 

մեր բառնայ, և վասն մեր չարչարի,,.  ըստ աւետեացն Գաբրիէլի - 91. յայնմ ժամու 

լինելոց է յարութիւն ամենայն մարդկային բնութեանց, թէպէտ և գիշերի ասի` ըստ 

տէրունական առակի: - 92. Ըստ նմին օրինակի իմ պսակաւորն և հայրապետն սուրբ 

Գրիգոր, ըստ տէրունական առակին զյարութիւն մեռելոց բուսոց և տնկոց օրինակէր ի 

գարուն բուսաբեր - 92. Իսկ ի տուընջեանն որոշեալ սահմանք աղօթից այս ըստ 

յանցման ժամուն նախահօրն հեշտասիրութեանն և մեղանացն - 94. ըստ այսմ խորհրոյ 

կարգեալ են երեկորին պաշտօնն - 95. մեզ վերստին դառնալի է ի կարգն առաջին, և 

շնորհօքն աստուծոյ ըստ ժամու աղօթիցն զխորհուրդն բացայայտել: - 96. զլուսաւորսն 

ի խաւարէն փարատէր ըստ մարգարէական ձայնին – 99. ի նմին ժամու կանգնեցաւ ի 

գլորմանէ, ըստ մարգարէական յառաջագոյն աւետաւոր գուշակութեանցն – 100. ըստ 

աւետարանչացն պատմութեանն, և ոչ Քրիստոսին եղև բացայայտեալ յարութեան  

ժամանակն – 102. Իսկ առաւօտին աղօթքն ոչ ըստ այլոց խորհրդեանն կարգեալ են - 

103. զոր յայլ ի ժամս աղօթիցն ըստ կարի մերւմ  ցուցաք - 104. Իսկ գիշեր ոչ եթէ 

զժամանակն ասէ, այլ զհրէական անհաւատութիւնն առակէ, ըստ Եսայեայ պանձալի 

մարգարէութեանն, եթէ - 104. յորոյ վերայ զաստուածորդին հոգւոյ ակամբ տեսանեմք  
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նստեալ, իբրու ի վերայ աթոռոյ բարձու և վերացելոյ, ըստ Եսայեայ տեսութեանն  - 105. 

այլ մեզ յայլ ինչ մի’ լիցի պարծել ըստ Առաքելոյ - 113. աղաչէ յիշել յաղօթսն 

զպաշտօնեայսն ըստ հոգւոյ – 114. զիս աստուածային Հոգին վերակարգեաց յաթոռ 

սրբոյն Գրիգորի ... Յովհաննէս նուաստագոյն յիմաստասիրականաց խմբից, և ի 

բոլորից մեկին մնացեալ ըստ մարմնոյ յազգականաց: - 115. ըստ հրամայողական 

անուանն առընթեր կացցեն և հրամանացն գումարութիւնք – 116. 

 Եփրեմ ասէ. «Ոչ փոփոխելով մարմինն յանմարմնութիւն, այլ ունի զինքեան 

զմարմինն` որպէս ծնաւ ի կուսէն. և առաւել քան զմեզ ըստ որում յաստուածն Բան 

միաւորեցաւ,,: - 51. Կրկին էր` ըստ որում վաստակեցաւն, և երկեաւն, և 

արտասուեացաւն  … օրինօք մարմնոյն - 71. Մերձ յասացեալսն վարկանիմ և 

զղևտացւոցն օրէնսն և քահանայիցն զկատարելութիւնն …գոնեա տիպք օրինակի 

եօթներորդացն … ըստ որում իմաստունն Սողովմոն, ի Զգոնութեան խրատուն 

յորդորէ - 84. Իսկ ուրբաթին ըստ տասներորդ ժամու պաշտամանն կարգեալ է, ըստ 

որում ժամու ի գերեզման ասի իջեալ տէրն արարածոց - 88. ասէր, եթէ « Ահա գառն 

աստուծոյ, որ բառնայ զմեղս աշխարհի». ըստ որում և մեծ մարգարէն յառաջագոյն 

տպաւորեաց յասելն - 91. որ կոչեաց երեքկին սրբասացութեամբն ի մի լոյս կենդանի, 

ոչ ևս ի խոնարհ գթել ըստ որումն անկաւն – 105. 

ԸՍՏ / նախդիր հայց. հոլ. հետ / - մի’ ըստ մեղս մեր առներ զմեզ - 31. թողլով 

զպատշաճն ըստ իս` յանպատշաճագոյնն իմ ընկղմեցան խորհուրդս – 79. 

ԸՍՏ / նախդիր բացառ. հոլ. հետ / - զերկոսին զնոսա ասեմ սուրբս` զՍահակ և 

զՄաշդոց, և զամենեսին զընտրեալսն զարբանեակս նոցուն և զգործակիցս … և կամ որ 

ըստ նոցանէ - 66. Քահանայից ձէթ ընդունել յԵրուսաղեմէ բերեալ … և զնոյն նովին 

ամանօք առ մի ըստ միոջէ մկրտեալսն իւրաքանչիւր  ումեք վերստին օրհնել: - 7.  մի 

ըստ միոջէ համօրէն տասն թուով սահմանեցին զսեռականագոյն զէակացն սեռս: - 23. 

Պարտ և արժան է զմկրտութեանն ձէթ` քահանային օրհնել մի ըստ միոջէ ընդ մկրտելն 

- 26. Զկնի նորա զԱպրեցո` մի ըստ միոջէ զերեսին սաղմոսսն զմիմեանց զհետ, ըստ 

դասուց  վերաձայնութեամբ: - 29. Ապա ուրեմն թէ և միովն ոչ զգաստացաք, առ այլսն 

մի ըստ միոջէ ընթացեալ հարցջիր - 57. երեակս ի նմին ի մահուն մի ըստ միոջէ 
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զօգտութեանն ծածկեաց զսերմանս - 76. «Օրհնեսցեն զնա ամենայն հրեշտակք նորա».  

և այլ մի ըստ միոջէ որ ի կարգին է:-87. աղաչէ յիշել յաղօթսն … և զայլն ևս մի ըստ 

միոջէ: - 114. օր ըստ օրէ յամենայն  աւուր յառաւօտինսն ... զնոյն զերից մանկանցն ի 

բերան առնլով նուագեմք զօրհնութիւն - 19. 

ԸՍՏ / նախդիր գործ. հոլ. հետ / - երգ նոր երգեն, միսիդի անուանելով, որ ըստ 

յունարէն բարբառովն թարգմանի, այս ինքն է` օրհնութիւն երգել: - 105. 

ԸՍՏԳԻՒՏ - այնպէս ըստգիւտ և գաղտագողի զյաղթութեանն առնուցուն ի գլուխ  

զպսակ - 11. 
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Թ. – Թ. – 13.  Թ. – 26. 

ԹԱԳԱՌՈՒ - այնպէս ըստգիւտ և գաղտագողի զյաղթութեանն առնուցուն ի գլուխ 

զպսակ, թագընկէց առաւել քան թէ թագառուք լինելով: - 11. 

ԹԱԳԱՒՈՐ  - որով իւիք զքահանայսն և զթագաւորսն ի նախնումն աստուածեղէն 

Հոգին յանցնիւրսն շարժէր ներգործութիւնս: - 43. և որպէս յանդիմանս կալով առաջի 

մեծի թագաւորին, նախկին համարձակութիւն հայցէ ի բանալ բերանոյ իւրոյ, յասելն - 

82. ի ստորինս զբանն ածէ յասելն, եթէ «Օրհնեցէք զտէրն յերկրէ վիշապք և ամենայն 

խորք». և եթէ ,, Թագաւորք երկրի և զօրք իւր - 87. որդիք Սիովնի … ցնծացան ի 

թագաւորէն իւրեանց – 87. ,,Տէր նագաւորեաց վայելչութիւն զգեցաւ,, , միաւորեալք ընդ 

մերում թագաւորին, որ ի կուսէն մարմին զգեցաւ - 104.   

ԹԱԳԱՒՈՐԱԶՆ - որդի թագաւորազնւոյն յետ եօթներորդ ժամու աւուրն ապաքինէր 

յախտէն - 84.   

ԹԱԳԱՒՈՐԱԿԱՆ – սկսանի … երթալ հասանել մինչև ի թագաւորական գահոյսն - 20. 

որք զթագաւորական գահոյսն պատուոյ արժանի վարկանին լինել - 59. Իսկ 

զթագաւորական զպատկերն յետոյ ի պատիւ տէրութեանն իւրոյ զարդարէր – 85. 

ԹԱԳԱՒՈՐԵԼ - ,,Թագաւորեսցէ տէր յաւիտեան,,: - 30. յարեաւ և օգնեաց մեզ … 

թագաւորելով մշտնջենաւորաբար ամենայն տիեզերաց: - 30. Յորոց կայ աստուած ի 

մէջ աստուածոցն և թագաւորեցելոցն  – 93. «Թագաւորեսցէ տէր յաւիտեան աստուած 

քո Սիովն, ազգէ մինչև յազգս»  - 103. և յարուցեալ ի մեռելոց փրկեաց զմեզ, 

թագաւորելով  համաշխարհական ի վերայ ամենայն տիեզերաց: - 104. ,,Տէր 

թագաւորեաց վայելչութիւն զգեցաւ,, - 104. 
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ԹԱԳԱՒՈՐԵՑՈՒՑԱՆԵԼ - որոց թագաւորեցուցանել զոք կամեցեալ - 9. 

զթագաւորեցուցանելն ռամկաց հաւատալով ձեռաց, և զմարմնապարար սեղանովն 

զիւրն տարածեսցէ բազուկս: - 11. 

ԹԱԳԸՆԿԷՑ - այնպէս ըստգիւտ և գաղտագողի զյաղթութեանն առնուցուն ի գլուխ 

զպսակ, թագընկէց առաւել քան թէ թագառուք լինելով: - 11. 

ԹԱԳՆԱԲԱՐ – թագնաբար ընդ խաւար շրջի որոգայթադիրն – 113. 

ԹԱԳՈՒՑԱՆԵԼ, ԹԱՔՈՒՑԱՆԵԼ - որ թագուցաւ ինձ ի գայթակղութենէ գործողին 

զանօրէնութիւն: - 21. շատ ջանացար կուրաշաւիղ իմն արահետիւք ծածկել և 

թագուցանել զհաւաքեալ ի քեզ դառնութեան մաղձ – 53. թագուցին ամբարտաւանք 

որոգայթք ինձ» - 95. թագուցին ամբարտաւանք որոգայթ ինձ: - 21. 

ԹԱԹԱՒԵԼ - տես, ո՞ւր ոչ թաթաւեցար ի ճանապարհս քո» - 64. 

ԹԱԿԱՐԴԵԼ - ընդ զգալիսս յածեալ, և ի նոսին թակարդեալ, ի նոցանէ և զխնդրելին 

իւր  յանձն առնու ընտրել: - 42. 

ԹԱՂԵԼ - Զի եթէ ոչ էր ծնեալ, ոչ էր  հնար և ոչ թաղել. և եթէ ոչ էր թաղեալ, ապա և ոչ 

յառնել - 29. Ընդ նմին թաղեալք մկրտութեամբն ի մահ, և ընդ նմին յարուցեալք ի 

թաղմանէ մեղացն` աստուծոյ ազդեցութեամբն – 86. զի թէ չէր ծնեալ` և թաղէր իսկ ոչ, և 

եթէ ոչ էր թաղեալ` և յառնել անհնար էր: - 103. 

ԹԱՂՈՒՄՆ - մինչ չև զաւետարանն ընթերցեալ, որպէս թէ տակաւին ևս ի թաղման 

վարկանելով զտէրն, արտաքուստ ի գերեզմանն առ նա աղաղակիցեմք ասելով - 30. 

Ես զթաղումն մարմնոյն և զգեստ նորա ասեմ Բանին – 58. Զնորին զհետ երթիցէ 

ծնունդն, աճումն, մահն, թաղումնն, յարութիւնն, համբառնալն – 61. Մեռաւ ըստ մեզ` 

թաղման տալով զիւրն մարմին – 74. Աստանօր յանգումն բարի աղօթից մերոց և 

ամենայն տնօրէնութեանցն Քրիստոսի. զմահն ասեմ, և զթաղումն, և զյարութիւնն - 84. 

որ յանիծիցն մտին յաշխարհս, մարմնով  Որդւոյն աստուծոյ և թաղմամբն և 

յարութեամբն նորին: Ընդ նմին թաղեալք մկրտութեամբն ի մահ, և ընդ նմին 

յարուցեալք ի թաղմանէ մեղացն - 86. զկոյսն յիշելով` զթաղումն հաստատեաց, 

զգերեզմանն յիշելով` զյարութիւնն հաւատարմացուցանէ  …  դեռ ևս ի թաղման 
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վարկանելով զսէրն, արտաքուստ ի ներքս ի գերեզմանն աղաղակելով ողբերգագին  

ձայնիւ - 103. 

ԹԱՆԱԼ - որպէս ի ծաղկահոտ գինի` սպունգ ինչ թացեալ, այնպէս լցեալ ուռճանայր ի 

նմանէ բանական իմ ոգի - 2.   

ԹԱՆՑ - Արդ են թանց սորա առաւօտին ասացեալ սաղմոսքն թուով վեց  - 20. թանց 

բնութեան զմերն ընկալաւ ի կնոջէ – 51. 

ԹԱՌԱՄԵՑՈՒՑԱՆԵԼ - ի թառամեցուցանօղ քնոյն ընդոստուցեալք ... նուագեմք  

զօրհնութիւն - 19. 

ԹԱՐԱԽԱԾՈՒԾ - Են ոմանք ի նոցանէ, որոց տեսեալ զարիւնարբուս և  

զթարախածուծս ի կենդանեացդ` իբրև զախտաբոյժս և զցաւահալածս մեծարեալ 

զնոսա աստուածս անուանեցին – 36. 

ԹԱՐԳՄԱՆԵԼ - որոց և հանդիպել կարացին գրիցելոց` թարգմանեցին և բերին: - 66. 

զնոյն ինքն բնաւորականս` ապականութիւն թարգմանեցեր - 70. երգ նոր երգեն, 

միսիդի անուանելով, որ ըստ յունարէն բարբառովն թարգմանի - 105. 

ԹԱՐԳՄԱՆԻՉ - որք էին միանգամայն արուեստաւորք թարգմանիչք և ուղղափառք: - 

66. 

ԹԱՓԱՆՑԱՆՑ - Յայնժամ բոլորովին ես ինքն էի լուսատեսիլ յաստուածայնոյ 

թափանցանց լինելոյ նշուղից - 2. 

ԹԱՓԱՆՑԱՆՑ ԼԻՆԵԼ – տես՝ ԹԱՓԱՆՑԱՆՑ – 2. 

ԹԱՓԱՌՈՒՄՆ - որք առաքելական քարոզութեամբն ժողովեցան ի մեղացն 

թափառմանէ - 100. 

ԹԱՓՈՒՐ – յորմէ ապա ոչ է պարտ թափուր թղուլ – 116. 

ԹԱՓՈՒՐ ԹՈՂՈՒԼ – տես՝ ԹԱՓՈՒՐ – 116. 

ԹԵԹԵՒԱԳՈՅՆ - անփոյթ առնել ծանունցն`  համանգամայնցն է ի բաց բարձումն. իսկ 

թեթևագունիցն` ամենայն ժամանակ առ ձեռն պատրաստ կազմութեան - 6. 
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ԹԵՏՏԱՂԱՑԻ - Եւ զի մի՛ թուեցայք այսգունիւ բերեալ ցանկութեամբ` զՊեղիայ 

զթետտաղացւոց գոռոզին ախտանալ … դարձցուք և զկարելւոյն բուռն հարցուք - 3. 

ԹԵՐԱԲԱՆԵԼ – յերկիւղէ տարակուսանաց է թերաբանելդ ձեր – 50.  

ԹԵՐԵՒՍ - Երրորդ, թերևս արդեւք ի հանդերձեալ յաւիտենին ի Քրիստոսէ զնոյն 

ճշմարտապէս ... վայելիցեմք: - 7. թերևս չէր իսկ մկրտեալ Քրիստոսի: - 12. Եւ սակայն 

եւթնապատիկ սպառնայ ջեռուցանել, թերևս զի կիզուլ կարասցէ զեւթնեակսն – 18. 

Արդ չորք են ընդ ամենայն երեկոյին աղօթից սաղմոսք, առանց հանգստեան 

սաղմոսին. թերևս ըստ չորից տարերացդ - 22. թերևս ոչ մարմին էր զգեցեալ ի կուսէն ի 

մերմէ բնութենէս - 70. Ոչ ինչ է վատթարագոյն թերևս և զայն զմտաւ ածել - 75. թերևս և 

զիմս ոչ յիշեաց Քրիստոս աստուած զբազմութիւն յանցանացս - 81. 

ԹԵՐԻ - օրէնսազանցութիւն կարծելով զայս, եթէ զառ ի հնոցն զթերի ինչ ըստ 

խորհրդոյն խնդրոյ` կատարելագործել ումեք հրամայէ Հոգին սուրբ: - 12. եթէ վասն 

ի՞նչ պատճառի իբրև զթերի իմն խորհրդով զայլոց մարգարէիցն ի վերայ բերելով 

օրհնութիւն ձայնեն - 83.   

ԹԵՒ - որպէս թևովք թռչել հեծելոյն զկնի որոյ հասանելն բաղձայ – 36. Բազէն 

տարածեալ զթևսն անշարժ դիտէր ընդ  հարաւ - 97. 

ԹԵՒԱԿՈԽԵԼ – յայտ է … թէ ցորքան զպատուիրանապահութեամբնն թևակոխէր  - 

69. 

ԹԷ - հարկանեմ զանձն իմ և նուաստանամ, հարցափորձեալ ի տեառնէ` թէ զիա՞րդ 

անհանճարեղագունի հասակին տուեալ զգործոցն խոհականութիւն - 3. Հայր յերկնից 

աղաղակէր, թէ <<Դա է որդի իմ սիրելի>>: - 9. սուրբ առաքեալն ասէ, թէ «Խորհուրդս 

այս մեծ է - 10. Դարձեալ` թէ ծածկել զհռչակեալն Յորդանան խորհուրդ մեզ տնօրինէ - 

13. ոչ գիտէք յորում ժամու տէրն ձեր գայցէ. յերեկորեա՞յ, թէ ի մէջ գիշերի, թէ 

յառաւօտին»: - 16. որ ակն ունիցին տեառն իւրեանց, թէ  ե՞րբ դառնայցէ ի 

հարսանեաց...» - 17. Թուի թէ ի սմին ի գիշերիս յայսմիկ յօրինակ  մեզ վարդապետելով 

զայս առնէր. զի ոչ ասի յաղօթելն` թէ եդ ծունր, որպէս ի մատնութեանն գիշերի գրեալ 

է, թէ «Անկաւ ի վերայ երեսաց իւրոց, եդ ծունր և կայր յաղօթս»: Եւ անդ զկնի 
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հրամայելոյն, թէ «Հսկեցէք և աղօթս արարէք» - 17. զայս մեզ ուսուցանէ, թէ պարտ է 

մեղուցելոցն` նախկին արդարանալ ապաշխարութեամբ … Դարձեալ՝ թէ «Ողորմեա՛ 

ինձ աստուած ըստ մեծի ողորմութեան քում  … Եւ ապա համարձակել և վերաձայնել, 

թէ ,,Օրհնեցէք զտէր յերկնից - 19. Հայեա՛ց տէր, ասէ, յաղքատութիւն … թէ զորպիսիս և 

զորքանս  զբօսանաց և զբաղմանց սաստկութիւն յայգուէ մինչև յերեկոյ միալուծ ձգեալ 

բերեմ: - 21. Եւ ցուցանէ՝ թէ ի պատուիրանապահութենէն իմմէ զչարեալ, եկն ի 

խարդախել և ի խաբել զիս – 21. գիտէ, թէ ներկայ ամանակիս գիշերային հանգիստս` 

զապականութեանս ոչ կարէ յինէն մերկանալ զբռնութիւն  - 22. ի վերայ բերէ, թէ ,,ինձ 

համբերեն արդարք՝ մինչև հատուսցես ինձ – 22. եթէ ոք հակառակեալ ընդդիմասցի 

մերում հրամանիս, կամ բանիւ կամ գործով, թէ ուխտաւոր է`  լուծցի, և թէ 

աշխարհական` որոշեսցի: - 25. առաքեալն պատուիրէ, թէ «Ամենայն ձեր ըստ կարգի և 

պարկեշտութեամբ եղիցի»: - 27. գրեալ է զսրբոց առաքելոցն՝ թէ ,,Էին ամենեքեան 

միաբան յաղօթս,, - 28. Բայց գիշերն` ոչ այնքան զժամանակն, որքան թէ զհրէական 

զանհաւատութիւնն անուանելով. որ զաղջամղջին  խաւարի արդարև բերէ զօրինակ … 

թէ ,, «Գիշերեաց կանխէ հոգի իմ առաւօտել առ քեզ աստուած». այս ինքն թէ ի միջոյ 

ամբարշտաց համարձակիմ բարեպաշտել առ քեզ աստուած: - 30. աղաղակիցեմք 

ասելով` թէ «Արի, տէր,  օգնեա մեզ և փրկեա զմեզ». և թէ ,,Աստուած լուր աղօթից իմոց 

- 30. հրամայեմք միմեանց՝ թէ «Ի գիշերի համբարձէք զձեռս ձեր ի սրբութիւն - 30. 

,,Բազումք են լեալ յաշխարհ նեռինք, որով մարթեմք իմանալ թէ յետին ժամանակ է,, - 

34. Ոչ կարացեալ տեսանել խաւարեալքն մտօք, թէ զի՛նչ նմանութիւն է  

աստուածպաշտութեանս մերոյ  առ  բազմաստուածութիւնն հեթանոսաց - 35. Այլք 

դարձեալ զօգտակարս և զպիտանիս … ընտրեալ աստուածացուցին  … մինչ թէ հաճոյ 

թուեցաւ նոցա ի մեռանելն, զմարմինս իւրեանց  գազանաց և թռչնոց ծախել տալ` քան 

թէ ընդ երկրաւ ծածկել - 35. Եւ դարձեալ` թէ Վկայ ունիմ քեզ զփառս այնորիկ - 38. Ոչ 

գիտեն` թէ որպէս հոտոցն անկարածածկելիք են – 38. զոր մարգարէն ասէ, թէ 

«Ամենայն կուռք հեթանոսաց, դևք են» - 40. «Մի’ չարի չար հատուցանել, այլ յաղթել 

բարեաւն չարին». և թէ «Խաղաղութիւն արարէք, և աստուած  խաղաղութեան եղիցի 

ընդ ձեզ»: - 41. զորոց Դաւիթն ասէ, թէ «Կռուք հեթանոսաց արծաթ և ոսկի են»: - 42. Եւ 

արդ զի ցուցաւ` թէ ի հնումն և ի նորումս կամք եղեն աստուծոյ յանշունչ նիւթս լինել …  

ցուցցուք և զայս, թէ և պատուելի և պաշտելի մեզ  այնոքիկ - 45. այս այնքան առաջի 
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անկեալ ձգտեցաւ բանս, որքան թէ զլեզուագարիցն առ ի պապանձեցուցանել 

զաւելաբանութիւնս - 45. ասէ … և թէ «Առաքեցաւ աստուած յաստուծոյ և առ հոգի և 

մարմին ի կուսէ - 49.  Արդ` յայտ է թէ անհասանելի միաւորութիւնն, և ոչ բնութեանցն 

այլայլութիւն առաջնորդեն մեզ  - 51. ոչ գիտես թէ մարմին ասելով` յերկոսին ի ներքս 

ըմբռնիս յորոց փախչիսդ: - 53. Բայց կարծեմ թէ կամիք և ոչ մարմին Քրիստոսի ասել – 

53. թէ զմարմինն ճշմարտութեամբ` խոստովանէիք ունել Քրիստոսի, և զայն ի 

մարդկանէ և մարդկային, զնոյն  և բնութիւն մարդկային  ոչ արդեւք խղճիք ասել: - 53. 

թէ ասիցէ ոք զմարմինն բնութիւն Բանին, և զԲանն բնութիւն մարմնոյն, 

ամպարշտութեամբ լի է այսպէս ասացեալքն - 53. Այսոքիկ ամենեքին` նմանութի՞ւնք և 

երևո՞յթք թուիցին քեզ եղեալքն ի Քրիստոսէ, թէ ճշմարտութիւն: - 54. Դարձեալ` թէ 

յարգանդէ կուսին սկիզբն էառ լինել մի բնութիւն ընդ Հօր – 55. Բայց դու թէ ասիցես` 

մարդ եղեալ ճշմարտապէս ի  մարդկանէ զԲանն որ ի Հօրէ, ընդէ՞ր զանգիտես 

զմարդկայինն ի Քրիստոս դաւանել բնութիւն - 56. այլ ոմն զբարձրութիւն 

աստուածութեանն, և ոմն առ նուաստութիւն մարդկութեանս զիջանելն նշանակեն. և 

թէ Չարչարելի մարմնով, և անչարչարելի աստուածութեամբն: - 58. զնիւթն իբրև 

զանարգ ինչ անգոսնեալ ի բաց մղեն. ոչ գիտելով, թէ յայնժամ պատուեալ երևի իրն, 

յորժամ առ հոմատեսակն իւր ասասցի. զի թէ այնմիկ ոչ ասասցի` յորում առեալն եղև 

… և դարձեալ թէ ի նորին վերայ էութեանն ոչ հասցէ փառացն մեծութիւն, ոչ ասի 

փառաւորեալ, այլ փոփոխեալ - 60. ասէր, թէ ,,Ես և հայր իմ մի եմք,, - 62. գրեցեր և 

ասացեր, թէ Զի՞նչ պարտ է զճարտարսն Յունաց համարել – 62. յայտ արար, թէ դու և 

ոչ զմի յերկոցունց յայդցանէ ոչ ընդունիս - 62. ոչ իմանալով` թէ յաղագս առ երկնայինն 

միաւորութեան որ յերկրէն էր` ասիւր այս այսպէս: - 62.  մեծն Գրիգոր ասէր Նազիազու, 

թէ` Զերիս գոյութիւնսն ոչ իմոյ իմանալ ժողովման - 62. թէ դու ի գիտութենէ էիր եղեալ, 

զայլս ոչ անուանէիր գիտունս: - 63. Բայց իցեն ո՞վ արդեւք ճարտարքն այն Յունաց, 

հարցանեմ ցքեզ` թէ ճշմարիտն ասասցես - 63. Ասացեր, թէ դիմօք և 

անձնաւորութեամբ բաժանեն - 63. որ իմաստասիրեսդ և ասես, թէ որ ի Հօրէ անձնն էր` 

նոյն անձնաւորեցաւ ի սուրբ կուսին: - 64. իսկ  այժմ երկուցեալ` թէ մի գուցէ 

խոստովանել հասցէ ի կուսէն - 64. զումեմնէ ասի, թէ անձն և եթէ դէմ - 64. և ոչ 

ասացեր՝ թէ արդ հանգեայց – 65. Եւ յաղագս այդր երկիւղի, թէ մի’ գուցէ զփրկչական 

մարմինն ի մարդկայնոյս ասել  հարկեսցիս բնութենէ, ի հանուր իսկ էակացս ի բաց 
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բարձեալ տարար զանուն բնութեան – 65. իսկ դու յոյժ ագահելով` և ոչ զմի ոք 

անտուստ ի կողմանէ թողլով տենչացար. մինչ թէ զնոյն մարգարէին առ քեզ բարբառել 

իրաւացի է - 64. զի թէ այս էր, հարկ էր և մարմին ասել գոլ զպարզն և զանմարմին 

զօրութիւնն: - 67. Եւ  դարձեալ  թէ` «Ի պտղոյ ծառոյն` որ ի մէջ դրախտին, մի ուտիցես - 

68. Արդ յայտ է յասացելոց անտի` և վասն նախաստեղծին ասել, թէ ցորքան 

զպատուիրանապահութեամբնն թևակոխէր ... ի բաց յինքենէ հալածէր զմահն և 

զապականութիւն - 69. զի՞նչ զարմանք են, թէ` և Փրկիչն սոքօք ի կենցաղավարելն ընդ 

մարդկան վարեցաւ – 70. յայտ է ուրեմն, թէ ճշմարտութիւն էր և երևումնն - 71. Տրտում 

է ասէ շունչ իմ մինչև ի մահ». և դարձեալ թէ` «Սկսաւ տրտմել և հոգալ» - 72.  յայտ 

արասցէ, թէ զայս մարմինս զգեցաւ – 72. յայտ է` թէ հաւաստապէս բնականացն թոյլ 

տուեալ` զանցնիւրսն իրողութիւնս առ իւրն անապականապէս ազդել մարմին և հոգի 

ինքնիշխանական կամօք՝ յորժամ և կամեցաւն  - 73. միանգամայն ասել, թէ 

զամենայնսն իւր ընտանեցոյց զմերն բնականս – 74. աստուածազանն հօր յայտ արար, 

թէ ոչ մեծազօրն ևեթ իւրով զօրութեամբն … զմերն տանջեաց տանջիչս Բանն 

աստուած- 74. գիտասցէ խոհեմագոյնն, թէ որպիսի պատուով յիսկզբանն յաստուծոյ 

ստեղծաւ բնութիւնս - 76. զայդ ճշմարտես` թէ ունէի զփառսն - 79. զի թէ փառքն ոչ են 

առ քեզ, ոչ է ապա և էութիւնն – 78. յայտ է՝ թէ և փառակից նորուն – 78. Գիտասցեն 

այնոքիկ` որոց իմաստութիւնն իւրեանց առաջնորդեաց նոցա առ մոլորութիւնն, թէ 

պարտ է: - 79. միանգամայն ասել. թէ լինելովս իմ որդի մարդոյ` արժանաւորեսցին 

լինել որդիք մարդկան որդիք աստուծոյ: - 79. Զի թէ արտաքնոցն ասացեալն ի 

խորհուրդ եկեղեցւոյ վերաբերին - 82. «Բազումք ասէին զանձնէ իմէ թէ չիք փրկութիւն 

սորա առ աստուած իւր»: - 82. Զոր թուի ինձ թէ ըստ աւուր ժամուցն պաշտամանցն 

խորհրդեանն կարգեալ են – 87. և ընդ անմարմնոց բնութեանցն պար առեալ, զերգս 

օրհնութեանն, յասելն, թէ ,,Օրհնեցէք զտէր յերկնից,, - 87. «Մի’ ասասցէ թշնամին 

կենաց թէ յաղթեցի նմա, կամ նեղիչք իմ ցնծասցեն թէ ես սասանեցայց,, - 88. 

չորեքշաբթին ըստ վեցերորդ ժամու պաշտամանն խարհրդեանն կարգեալ է ... ըստ 

պիտառութեանն Յովհաննու աւետարանագրի յասելն` թէ ,,Էր ժամ վեցերորդ և 

ուրբաթ զատկին, և հանին զնա ի խաչ,, - 88. սրովբէիցն երեքկին սրբասաց ձայնիւն, 

յասելն` թէ ,,Սուրբ աստուած, սուրբ և հզօր … ողորմեա՛ մեզ,, - 89. Ուստի և Պաւղոս 

խրատեցաւ ասել, թէ ,,Ինձ քաւ լիցի պարծել - 90. ,,Նա զմեղս մեր բառնայ, և վասն մեր 
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չարչարի,,. ըստ աւետեացն Գաբրիէլի, թէ ,,Նա փրկեսցէ զժողովուրդ իւր ի մեղաց 

իւրեանց,,: - 91. զմարդկային հոգին ի ձեռս Հօր աւանդէր, թէ «Ուղեղ եղիցին աղօթք իմ 

որպէս խունգ առաջի քո - 96. ոչ գիտէր թէ զի՛նչ գործիցէ: - 98. Այս է որ եկն ի խնդիր 

ոչխարին զկորուսելոյն ի հօտէն իւրմէ, թէ «Ու՞ր ես Ադամ» - 99. ուրանօր լուաւն թէ 

«Հող էիր և ի հող դարձցիս»: - 99. ոչ գիտէք, եթէ յորո’ւմ ժամու տէրն ձեր գայ. 

յերեկորեայ` եթէ ի հասարակ գիշերի, թէ ի հաւախօսի, թէ յառաւօտի,,. և ի վերայ բերէ, 

թէ «Արթո’ւն կացէք և անդադար աղօթս արարէք - 102. «Դուք նմանողք մարդկան, որ 

ակն ունիցին տեառն իւրեանց, թէ ե՛րբ գայցէ ի հարսանեացն - 102.  զի թէ չէր ծնեալ՝ և 

թաղէր իսկ ոչ – 103. քանզի յաղօթելն ոչ ասաց թէ եդ ծունր – 102. ի մատնութեան 

գիշերին գրեալ է, թէ սակաւիկ մի յառաջ մատուցեալ յաշակերտացն ի ձիթենեաց 

լերինն, եդ ծունր - 102. արտաքուստ ի ներքս ի գերեզմանն աղաղակելով  ողբերգագին 

ձայնիւ, թէ ,,Արի՛ տէր, օգնեա՛ մեզ - 103. և անդէն աւետարանական բանիցն ընդդէմ 

բերեն, թէ “Ի գիշերի համբարձեք զձեռս ձեր ի սրբութիւն  և օրհնեցէ՛ք զտէր,,- 103. Արդ 

նախկին` թէ  զի՞նչ խորհուրդ ունի ի յերրորդ ժամուն ժողովել ի  գաւիթ եկեղեցւոյն - 

104. ըստ հրամայողական անուանն առընթեր կացցեն և հրամանացն գումարութիւնք. 

և թէ պարտ է սպասաւորաց բանին աստուածախօսունակ հարցն բանիւք կնքել 

բանիս: - 116. 

 Աշխարհական ոք զնոյն առնելով, մի իշխեսցէ առանց զջման և 

ապաշխարութեան հաղորդել, ապա թէ ի նմին զեղխութեան մնացեալ յերկարեսցէ, 

որոշեսցի: - 24. Ապա թէ յերկիւղէ տարակուսանաց է թերաբանելդ ձեր, զնմանսն 

առնէք այնոցիկ - 50. Ապա թէ ի չարաչար արմատոց անտի ոչ ես չարագոյն ընծիւղեալ 

շառաւիղ, խոստովանեսցիս ընդ մեզ … զմի և զնոյն Քրիստոս՝ աստուած միանգամայն 

և մարդ - 60. հրեշտակային իմն գոգցես թէ ազդմամբ` ի թառամեցուցանօղ քնոյն 

ընդոստուցեալք ... նուագեմք  զօրհնութիւն - 19. և գոգցես թէ յանգոյնութիւն զգոյն 

խնդրէ ներածել: - 76. իսկ զխանտացօղն բարեվայելչականաց մերոց իրաց 

խնդացուցանելով զսատանայ, մանաւանդ թէ և եղագ ներքսականութեան մնա` 

յանշնորհակալուս բազմերախտութեանն աստուծոյ ներհորդեսցի – 11. Թէ և վասն իմ 

ոչ փութացուցանես հատուցանել զխոստացեալ քո զարքայութիւնն, զարդարոցն ընդ 

միտ ածցես զյապաղումն - 22. Ապա զմտաւ ածեալ` թէ և ոչ մի ինչ իրօք զորոգայթս 
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զայս փշրել կարիցեմ, եթէ ոչ այնուիկ` որով գթասիրեալ  երկնային Հօրն, 

փրկանաւորեաց զմեզ - 21. ոչ ինչ են զարմանք թէ և արբանեկաց նորուն ընտանասցին 

համախոհութեամբ: - 35. ,,Որ հաւատայ յիս, ասաց ինքն, զմահ մի տեսցէ. այլ թէ և 

մեռանի, կենդանի է»: - 40. ցուցցուք և զայս, թէ և պատուելի և պաշտելի մեզ այնոքիկ` 

յորս աստուած իցէ: - 45. զի թէ և ասեմք` մի բնութիւն Բանին մարմնացելոյ, ոչ այդպէս 

խելայեղ և ջաղջախ մտածութեամբ - 50. Ապա ուրեմն թէ և միովն ոչ զգաստացար, առ 

այլսն մի ըստ միոջէ ընթացեալ հարցջիր - 57. միանգամայն թէ և զչարափառացն 

տապաստ արկանելով խումբս, որք ընդ ձեռն մին ասելոյն Քրիսոտսի բնութիւն, 

ուրանային զանսուտ նորա մարդեղութեանն խորհուրդ: - 59. զի թէ և դու կամիցիս 

ստել, ամբաստանականն քո բան … յանուանէ մեզ զասացօղս բանիցդ այդոցիկ 

ցուցանէ: - 63. ապա ուրեմն էութեան նորա ես Որդի. յայտ է՝ թէ և փառակից նորուն – 

78. եթէ այդ է, ապա և ի մահուանէ անտի զանմահութիւնն կորուսեր, և միանգամայն 

ասել` թէ և աստուածութիւնն մարմնոյդ աղագաւ հեռացաւ ի քէն: - 79. որով յայտնի է՝ 

թէ և ի նմին ժամու եղև ընդունել Եւայի զհրապուրանս բանսարկուին – 94. իբր թէ 

անհնար է աստուծոյ յամենայնսս լինել ի նմանէ գոյացելոցս տեսակս - 44. իբրև թէ 

ամենայն ուրեք աստուած, ապա ամենայն գոյքս պաշտելիք - 45. ապա հաւանեալ իմ 

այսոքիւք` իբրու թէ ձայնիւ կոչողին զիս աստուծոյ, զյանձնառականն ընդ առաջ 

տանելով բան - 2. իբրու թէ զնոյն ինքն զյարուցեալն անդէն և անդ ընդ 

աւետարանական բանին ի դէմս մեր բերելով, հրամայեմք  միմեանց - 30. Բայց մի’ 

զամենայն զմարդկական  կարիսն ի միում շարի հարեալ ընդ մի համարիցիս. իբրու թէ 

նմանապէս ամենեցուն զբնաւորելն սոցա առ մեզ վարկանելով - 75. և կամ թէ ի 

գալստենէ նորոյ շնորհին զհնացեալն ի բաց մերժել յամանոյ անտի: - 7. Եւ կամ թէ 

որում ծնանել առաջի կայցէ, զծնունդն առաջի դիցէ յղանալոյն և երկնելոյն - 9. Հի՞մ 

ջանաս փոփոխել զմակարդութիւն անուանն … և կամ թէ յեղանակել զբանն՝ որ որպէս 

ինքն խնդրէ: - 61. Արդ զիա՞րդ դու մոլորեցար` կամ ոչ ինչ ասել դէմ և 

առանձնաւորութիւն երեքանձնական զօրութեանն և կամ թէ ասել` չարաչար ասել ընդ 

Լիբէացւոյն ելանել սուր - 64. Զի՞նչ ասես և զմեռանելն վասն մեր զՔրիստոս, եթէ ըստ 

քեզ է, կամ մեռաւ և փոփոխեցաւ, և կամ թէ ոչ փոփոխեցաւ և մեռաւ ոչ: - 73. զոր 

մանաւանդ թէ և յառաջագոյն իսկ արժան էր յիշել իբրև զմեծագոյն և զբազմերախտ ի 

Քրիստոսէ պարգևեալ մեզ աւանդ - 7. իսկ զխանտացօղն բարեվայելչականաց մերոց 
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իրաց խնդացուցանելով զսատանայ, մանաւանդ թէ և եղագ ներքսականութեան մնա` 

յանշնորհակալուս բազմերախտութեանն աստուծոյ ներհորդեսցի – 11. ի ներքս 

ածելով լոյս, մանաւանդ թէ փոխանակ զգալի լոյսն՝ իմանալի լուսոյն  ճառագայթիւք  

զսրտին խնդրեն լուսաւորել զաչս: - 22. երկուցեալք և սարսեալք կային յուղիղ և ի 

գերապանձ կրօնից քրիստոսականաց. մանաւանդ թէ և ինքն զինքն դատապարտէ 

անզգամն – 39. խոստովանեսցիս ընդ մեզ մանաւանդ թէ ընդ հանրական կաթողիկէ 

եկեղեցւոյ` զմի և զնոյն Քրիստոս - 60. Այս է քո պանծալի աստուածաբանութիւնդ, 

մանավանդ թէ յիմարութեանդ ցոյցք - 65. Իսկ զվերջինս` հետևանս ասացաք լինել 

մահուն զապականութիւն. մանաւանդ թէ յաղթանակ հակառակորդին գտեալ զսա 

խաբէութեանն իւրոյ հանդիսի: - 77. Մի՛թէ յանշունչ քարանց կոփեալ պնակի՞տքն 

զայսոսիկ առնելով – 44. Մի’ թէ … ի քա՞րն կամ յոսկի՞ն դնիցեմ զլոյս իմ: - 42. Եւ սոցա 

երկոցուն վախճանն խորհրդոց` առ հանգիստ և ոչ առ տանջանսն զմեզ հրաւիրեալ ձգէ 

միայն թէ զգուշանայցեմք, ի չափաւորագունիցն - 14. սկզբնաչար դևքն և 

մարդատեացք, ոչ միայն թէ զնոսա՝ որ նոցա ոչ են՝ կամին տեսանել չարչարեալս և 

նեղեալս - 41. մարդասէրն մեր տէր և բարերար ընդ ողջոցն ոչ միայն թէ ոչ մախայ ընդ 

առողջութիւն - 41. ոչ միայն թէ որդեհայրութիւն ի ներքս ածեալ մուծանես - 62. Իսկ 

զառ ի յերկուց բնութեանցն ասել` ոչ միայն թէ լսել ոչ կարասցես - 65. ր ի քէն 

ծնանելոցդ է, ասէ,  և ոչ թէ որ ի քեզ - 49. որ զզառամացեալն իւր Միդիայ առաջի առնէր 

առ ի յօշել զմարմինն` որպէս թէ ի մեռելութենէ առ մանկութիւն զծերութիւնն փոփոխել 

յուսալով - 3. զնիւթս զայս տեսանեմ եղեալ. որպէս թէ զանյողդողդ և զանշարժահիմն 

փրկութեան մերոյ իրողութիւն կարծրագոյն և դժոխաշարժելի գործարանաւ տնօրինել: 

- 7. Զոր դանդաղիմ ասել, որպէս թէ բազում անգամ օրհնութեամբքն, յոլովագոյնս ի 

ներքս յեւղն կոչել զշնորհն - 7. Եւ ոչ դարձեալ յառգերազանցագոյնն սոցա ումեք 

վերանալ ելանել, որպէս թէ ընդ անգործութիւն և ընդ բերանալուծութիւն խառնել և 

զքնոյն խորութիւն և զգինեճանութեանն որովայնամոլութիւն – 15. աղաղակեմք … 

ասելով «Օրհնեցէ՛ք ամենայն գործք տեառն զտէր»: Որպէս թէ ազատացեալք մեք ի 

ծառայութենէ մեղացն զղջմանն հրով - 19.  Իսկ ապա յետ այսորիկ զհրեշտակայինն 

ձայն միաբանաբար նուագել. որպէս թէ ապաշխարութեամբ զինքն մաքրեալ - 19. 

Որպէս թէ ստորուստ ի հրեշտակական դասուէ առ երիս երիս դասս անմարմնոցն զմի 

մի կշռեալ յեկեղեցականացն … հասանել մինչև ի թագաւորական գահոյսն - 20. Իսկ 
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չորքն ի նոցանէ` պարզաբար առ ի նուագերգութիւնսն առեալք. որպէս թէ ի քառից 

աստի գեղեցկաձայնեալ – 20. Զկնի որոյ ապա զճրագացն նուագեն զկցորդ. որպէս թէ ի 

տասներորդ ժամէ աւուրն սկիզբն արարեալ աղօթիցն - 22. Յառաջագոյն պաշտել 

զԽոնարհեցո ... զոր երանելին Ներսիսի … յաւելեալ է. որպէս թէ կամելով սկիզբն 

ամենայն վերերգակ սաղմոսիցն` յաղօթելոյ առնել - 29.  Յետ որոյ դարձեալ` մինչ չև 

զաւետարանն ընթերցեալ, որպէս թէ տակաւին ևս ի թաղման վարկանելով  զտէրն - 

30. զի թէ և ասեմք` մի բնութիւն Բանին մարմնացելոյ, ոչ այդպէս խելայեղ և ջաղջախ 

մտածութեամբ, որպէս թէ միոյն ի միւսմէն ի բաց բարձեալ - 50. զոր կատարեաց իւրով 

մարմնով հնազանդ լիեալ Հօր մահու չափ. որպէս թէ ի տկարութեան զօրութիւն 

ցուցանել – 75. չափէ զամենայն իւրովք չարչարանօքն՝ արուեստիւն 

մարդասիրութեանն, որպէս թէ ունիցի գիտել իւրովքն զմերս”: - 75. չարաչար յուսովն 

զուարճանայր խաբեբայ և պատրիչն մերոյ նախահօր, որպէս թէ յաղթեալ 

նախանձելւոյն – 76. Օրինակ իմն որպէս թէ առաջի կայցէ բանիս` տունկ ինչ ի 

տնկագործողէն իւրմէ խլեալ - 77. այնպէս ըստգիւտ և գաղտագողի զյաղթութեանն 

առնուցուն ի գլուխ զպսակ, թագընկէցք առաւել քան թէ թագառուք լինելով: - 11. իսկ ի 

տրտմականսն` ծանրաբեռնութեանն ի ներքոյ դնանիլ տկար բնութեանս. 

մարմնասպան լինելով յաւէտ քան թէ ախտասպան – 15. մինչ թէ հաճոյ թուեցաւ նոցա 

ի մեռանելն, զմարմինս իւրեանց  գազանաց և թռչնոց ծախել տալ` քան թէ ընդ երկրաւ 

ծածկել - 36. ոչ յերկուանամ` նմին ինքեան բազմեցելոյն ի նոսա Քրիստոսի 

զերկրպագութիւնն մատուցանել, ոչ հայելով յերևելին առաւել` քան թէ զանտեսանելին 

ի նմա գանձեալ ընդ միտ ածելով - 42. որ մանաւանդ անհաւատիցն` քան թէ մեզ ի դէպ 

էր ըմբռնիլ հիացմամբ  և ի հաւատսն հպել - 44. Ընդէ՞ր լինիս իբրև զջուր հոսեալ ընդ 

զառ ի վայր ... կամ իբրև զկարկուտ հատեալ յամպոց` առ հալելն հուպ լինելով, քան թէ 

առ վերստին կապիլն յամպս: - 60. զոր ոչ օտար քան թէ Հոգւոյն սրբոյ իմաստիւքն 

վարկանիմ երանելի հարցն մերոց – 84. և ևս առաւել մեզ քան թէ յայնժամ մարգարէիցն 

եկեալ ի յերևումն - 90. 

ԹԷ ԵՒ - իսկ զխանտացօղն բարեվայելչականաց մերոց իրաց խնդացուցանելով 

զսատանայ, մանաւանդ թէ և եղագ ներքսականութեան մնա` յանշնորհակալուս 

բազմերախտութեանն աստուծոյ ներհորդեսցի – 11. թէ և ոչ մի ինչ իրօք զորոգայթս 
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զայս փշրել կարիցեմ, եթէ ոչ այնուիկ` որով գթասիրեալ երկնային Հօրն, 

փրկանաւորեաց զմեզ - 21. Թէ և վասն իմ ոչ փութացուցանես հատուցանել 

զխոստացեալ քո զարքայութիւնն, զարդարոցն ընդ միտ ածցես զյապաղումն - 22. ոչ 

ինչ են զարմանք թէ և արբանեկաց նորուն ընտանեսցին համախոհութեամբ: - 35. ,,Որ 

հաւատայ յիս, ասաց ինքն, զմահ մի տեսցէ. այլ թէ և մեռանի, կենդանի է,,: - 40. 

ցուցցուք և զայս, թէ և պատուլի և պաշտելի մեզ  այնոքիկ` յորս աստուած իցէ: - 45. զի 

թէ և ասեմք` մի բնութիւն Բանին մարմնացելոյ, ոչ այդպէս խելայեղ և ջաղջախ 

մտածութեամբ- 50. Ապա ուրեմն թէ և միովն ոչ զգաստացար, առ այլսն մի ըստ միոջէ 

ընթացեալ հարցջիր - 57. միանգամայն թէ և զչարափառացն տապաստ արկանելով 

խումբս ... ուրանային զանսուտ նորա մարդեղութեանն խորհուրդ: - 59. զի թէ և դու 

կամիցիս ստել, ամբաստանականն քո բան որ զնոցանէն` յանուանէ մեզ զասացօղս 

բանիցդ այդոցիկ ցուցանէ: - 63. և միանգամայն ասել` թէ և աստուածութիւնն մարմնոյդ 

աղագաւ հեռացաւ ի քէն: - 79. որով յայտնի է՝ թէ և ի նմին ժամու եղև ընդունել Եւայի 

զհրապուրանս բանսարկուին – 94. 

ԹԷՈԴՈՐՈՍ - վարժապետ վեհագոյն ունէի յաստուծոյ պաչգևեալ ինձ, հայր 

միանգամայն և հրահանգօղ հոգեկան վարժութեանց` զիմն Թէոդորոս – 2. 

ԹԷՊԷՏ – Եւ սոյն սա՝ թէպէտ «Առ ժամանակն ոչ ուրախութեան թուի, այլ  - 78. Արդ 

թէպէտ յոլովք կան եօթներեակք ի վերայ այլոց աւուրց շրջագայից, այլ ինձ մերձ թուի 

գոլ սաղմոսիս միտք եօթն գոբաղայիւքն կանոնեալ - 84. 

 կարելի է բանական կենդանւոյս` ամենեցուն յամենայն ժամ լինել զինչ և 

կամեսցի. թէպէտ և ոչ համանգամայն ի միոջէ և ի նմին ժամու ներգործելով 

զներհակականսն - 3. Որ թէպէտ և Հոգին մի է, և առհաւատչեայ Հոգւոյն եւղն  նոյն է - 8. 

Որ թէպէտ և այն խափանեցաւ … Իսկ այժմ ի տղայութեան հասանի այսոքիկ 

միանգամայն … գտանին – 9. որ և այժմ ոչ է ամենևին ի բաց խափանեալ, թէպէտ և 

խանգարիչն Իսրայեղի տզօր և կնատ զօրեղութեամբն նկրտի խափանել: - 12.  Թէպէտ 

և ի զանազանից և յայլատեսակից իցէ նիւթն, զմի և զնոյն յամենեսին տեսանեմ 

զօրութիւն: - 42. ,,Թէպէտ և մեռաւ մարմնով, այլ կենդանի է հոգւով,,: - 49. Թէպէտ և 

վասն մեր էջ յանարգութիւն, այլ կայ յիւրում բնութեանն – 50. որ թէպէտ և է ուրեք՝ որ 
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զանազանի ի զանազան տեսակն, սակայն առ մի և նոյն առեալ իրակութիւն զնոյն 

երկոքին ակնարկեսցեն: – 64. Եւ թէպէտ և աստուածային զօրութիւնն կարօղ է և ի 

նմանութիւն զճշմարտութիւնն պահել … նմանութիւն և օրինակ զնոսա ասելի է - 71. 

Իսկ մահուամբն թէպէտ և պատժեաց զմեզ ... այլ սակայն երեակս ի նմին ի մահուն մի 

ըստ միոջէ զօգտութեանն ծածկեաց զսերմանս - 76. Զի թէպէտ և ասաց ստեղծիչն 

հողածնիցելոյն,  ,,Հող էիր և ի հող դարձցիս  ...   մակաձայնելով այն ասէր: - 77. յայնմ 

ժամու լինելոց է յարութիւն … մարդկային բնութեանց, թէպէտ և գիշերի ասի` ըստ 

տէրունական առակի: - 92. 

ԹԷՊԷՏ ԵՒ – տես՝ ԹԷՊԷՏ  - 3, 8, 9, 12, 42, 49, 50, 64, 71, 76, 77, 92 

ԹԸՄԲՐՈՒԹԻՒՆ - զանզգայ քնոյն թըմբրութիւն` հաւուն յանձնեսցէ ձայնի - 17.   

ԹԻՒ - Արդ են թանց սորա առաւօտին ասացեալ սաղմոսքն թուով վեց – 20. Եւ այս մեզ 

յաղագս թուոյ քառակի և միակի, որովք առաւօտին և երեկորին աղօթք ասացեալ եղեն: 

- 23. որ է առաջին կատարեալ թիւ ի միակէն սկսեալ, և կատարելագունից թուոց 

սկիզբն – 22-23. Արժան է … նախ զառաջաբանիցն ասել զչորեսին սաղմոսսն 

միաբանութեամբ ի թիւ - 28. Որքան ինքն, ասէ, հրամայեաց` զբնութեանն կատարելով 

յինքն ընկալաւ. որքան կամեցաւն, այս է` ծննդեան ի կնոջէ, աճման հասակի, ամաց 

թուոյ, աշխատութեան - 54. զի՞նչ պէտք էին աստուծոյ ծնանել ի կնոջէ, աճել հասակաւ 

և ամաց թուով- 74. 

ԹԻՒՐԱՀԱՒԱՏ - Դարձեալ թիւրահաւատք առ ի թիւրել յանդգնեալք զհաւատս ուղիղս: 

- 73. 

ԹԻՒՐԵԼ - մի’ խորհուրդ բանին առ քեզ բռնադատեալ թիւրեսցես: - 61. զիւրեանցն ի 

ձեռս նոցա տային առ ի թիւրել զուղղասացութիւն: - 66. Դարձեալ թիւրահաւատք առ ի 

թիւրել յանդգնեալք  զհաւատս ուղիղս: - 73. 

ԹԻՒՐՈՒԹԻՒՆ – զիարդ էր՝ եթէ զթիւրութեանն արտահալած առնելով զաւանդիչս, 

զիւրեանցն ի ձեռս  նոցա տային առ ի թիւրել զուղղասացութիւն: - 66. 
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ԹՂՓԱՏԵԼ - հարկ է երեսնամեայ մկրտել. և թղփատել ութօրեայ – 5. Իսկ վասն 

թղփատութեան ի Պաւղոսէ ընկալաք հրաման. «Եթէ թղփատիք, ասէ, Քրիստոս ինչ 

ձեզ ոչ օգնէ»: - 6. 

ԹՂՓԱՏՈՒԹԻՒՆ - վասն թղփատութեան ի Պաւղոսէ ընկալաք հրաման – 6. 

ԹՄԲՐՈՒԹԻՒՆ - «Էարկ, ասէ, աստուած թմբրութիւն ի վերայ Ադամայ` և ննջեաց» - 

68.   

ԹՇՆԱՄԱՆԵԼ - Եւ քահանայն ընդ ձեռն ուրուք անդր երթողաց հրամայէ տանել 

զպսակն. թշնամանելով միանգամայն զպսակն և զպսակելն: - 10. Ոչ է արժանի … 

զաւուրցն խորհուրդն թշնամանել – 26. նոյնպէս և թշնամանելովն զնոսա, ի Քրիստոս 

լինի մեղուցեալ թշնամանիչն: - 45. և այնու ոչ եթէ զաստուածութիւնն ինչ 

թշնամանեաց, այլ - 59. և այնու ոչ եթէ զաստուածութիւնն ինչ թշնամանեաց, այլ – 72. 

ԹՇՆԱՄԱՆԻՉ - նոյնպէս և թշնամանելովն զնոսա, ի Քրիստոս լինի մեղուցեալ 

թշնամանիչն: - 45. և այնու ոչ եթէ զաստուածութիւնն ինչ թշնամանեաց, այլ – 59. և 

այնու ոչ եթէ զաստուածութիւնն ինչ թշնամանեաց, այլ - 72.   

ԹՇՆԱՄԱՆԻՉ - Նոյնպէս և թշնամանելովն զնոսա, ի Քրիստոս լինի մեղուցեալ 

թշնամանիչն: - 45. 

ԹՇՆԱՄԱՆՈՂ – Եւ մի՛ գայթագղիր տարակուսեալ, ի լռելն և ոչ ցասմամբ ր վերայ 

հարկանիլ հայհոյչացն և թշնամանողաց – 44. 

ԹՇՆԱՄԻ - խաչն մարտնչի ընդ մեր առ թշնամիսն - 8. զուարճասցի չարաւն 

որոգայթադիր թշնամին: - 11. որք նմանապէս են աստուծոյ և մեր թշնամիք - 46. զմի մի 

ոք ի սոցանէ շարժեալ շողացուցանէին ընդդէմ թշնամեաց ճշմարտութեանն – 56. իսկ 

ի պատուիրանազանցութենէն վահանընկէց լինելով մատն եղանին թշամեացն: - 70. Ի 

սկզբանէ կենաց իմոց թշնամիք ի դրախտին հակառակամարտ զօրութիւնքն – 82. «Մի’ 

ասասցես թշնամին կենաց թէ յաղթեցի նմա - 88. 

ԹՇՆԱՄՈՒԹԻՒՆ - և մերումս ոչ հաւատան` զուգահաւասար առ երկոսին ունելով 

թշնամութիւն - 46. զոր առ միմեանս ունիցին նոքա զթշնամութիւն - 47. Յոյժ տենչալի 
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էր ինձ և փափաքելի, ոչ այլոց զիս, և ոչ զայլս ինձ լինել ի թշնամութեան - 48. «Որ 

արարն զերկոսին մի, և զմիջնորդն ցանկոյն քակեաց զթշնամութիւնն ի մարմնի 

իւրում,,: - 78. և յայնմանէ ատելութիւն և թշնամութիւն և հակառակութիւն մեծ: - 90. 

ԹՈՂԱՑՈՒՑԱՆԵԼ - թողացուցանէ զմտաւոր և զբանական հոգին – 68. Ապա չեն ինչ  

զարմանք եթէ մեղաւորաց և անարժանից թողացուցանէ աստուած փոքր ինչ մասն 

խորհրդոյ քննել յեկեղեցւոջ - 81. 

ԹՈՂՈՒԹԻՒՆ - թողութեանն յուսով զբովանդակ զերկիւղին ի բաց լուծանէ զկապ: - 

15. 

ԹՈՂՈՒԼ - զայս ի  նոսա յաստուած թողլի է: - 8. ընտրեցին … այլք զառ ի նոցանէ 

թողեալսն բերել - 16. այժմ թողլով զգալիսս և զնիւթեղէնսս, վերաթևեալ ելանէ 

յանմարմնականացն դադարս - 19. այս յիւրաքանչիւր կամս թողեալ լիցի – 25. Մի՛ 

թողուք տէր զժողովուրդս քո – 31. Արդ զիա՞րդ անձնաւորեցաւ ի կուսին անձն Որդւոյ. 

թողլո՞վ զիւր գոյութիւնն` յայլու՞մ գտաւ գոյութեան - 53. ոչ զմի ոք անտուստ ի 

կողմանէ թողլով տենչացար – 64. թողլով զպատշաճն ըստ իս` յանպատշաճագոյնն իմ 

ընկղմեցան խորհուրդս – 79. ,,Հայր, թո՛ղ սոցա, զի ոչ գիտեն զինչ գործեն,,: - 95. 

«Աստուած աստուած իմ, նայեա’ց առ իս, ընդէ՞ր թողեր զիս» - 99. յորում ապա ոչ է 

պարտ թափուր թողուլ՝ որում և հաւատաց զսա զսրբարանս - 116. 

 մեզ ի նմին պարտ է յանանալ, և չթողուլ ի բաց – 26. մի՛ թողուր ի ձեռաց – 95. ի 

բաց թողուլ՝ վարկանիմ անհաւատ հեղգութիւնս: - 104. Այլ զոր էրն ոչ ի բաց թողլով, 

եղև` զոր ոչն էր – 50. որ զժողովրդեանն աստուծոյ ի վայր թողու զծառայութիւն - 10. 

ԹՈՂՈՒԼ Ի ԲԱՑ - մեզ ի նմին պարտ է յանանալ, և չթողուլ ի բաց – 26. 

ԹՈՅԼ, ԹՈՅՂ – Ոչ տան թոյլ զփրկչականն ի նոսա կատարել զպատարագ – 13. յորժամ 

կամէր և  թոյլ տայր, ասէ, մարմնոյն, յայնժամ զգայր իւրոյ կարեացն: - 72. երբեմն 

տկարանայր մարմինն` թոյլ տալով նմա բանին – 72. յայտ է` թէ հաւաստապէս 

բնականացն թոյլ տուեալ` զանցնիւրսն իրողութիւնս առ իւրն անապականապէս 

ազդել մարմին և հոգի ինքնիշխանական կամօք - 73. Սորին աղագաւ ոչ տուեալ թոյլ 

ապականութեանն առ իւրն մերձենալ մարմին՝ որ կենագործելն եկն զմեզ Բանն 
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աստուած - 76. և ոչ տայ թոյլ մնալ նմա  յայլայլութեանն յայնմիկ – 77. ոչ տան թոյղ 

ամուսնացելոցն զհանդերձեալ կենացն օրինակել յանձինս զխորհուրդ – 11. Նախկին  

թոյղ տալով  պղծութեանն յառաջել և յափշտակել զօրինաւորն զայն անկողինս … 

զուարճասցի չարաւն որոգայթադիր թշնամին - 11. 

ԹՈՅԼ ՏԱԼ, ԹՈՅՂ ՏԱԼ – տես՝ ԹՈՅԼ, ԹՈՅՂ – 13, 72, 72, 73, 76, 77, 11, 11 

ԹՈՐՈՒՄՆ - որ զղջմանն հրով զինքն հալել գիտիցէ, և որպէս երկնային ցoղով` 

արտասուացն թորմամբ լոգանալ և մաքրել:  - 19. 

ԹՈՒԵԼ -  զոր Եսայիասն թուէ: - 9. ի շար արկեալ թուեն զկատարելութիւն բնութեանս 

մերոյ: - 55. Գոյ հնար թուել զխիճս հեղեղատի – 65. ըստ քեզ` յերկուց մին 

պատկանեսցի, կամ զարարիչն թուել ընդ արարածս … և կամ զաստուածութեան 

կարծիս բերել ի վերայ արարածոյս - 65. 

ԹՈՒԻ - արդարև զարդարի պատկերս առաքինութեանն երանգովք՝ ըստ նպատպին 

կերպաանեալ, որպէս ճշմարտութեանն և ինձ թուի: -  2. Եւ զի մի՛ թուեցայց այսգունիւ 

բերեալ ցանկութեամբ` զՊեղիայ զթետտաղացւոց գոռոզին ... դարձցուք և զկարելւոյն 

բուռն հարցուք - 3. ըստ այսմ օրինակի զայսոսիկ հաճոյ թուեցաւ ներգործել 

Քրիստոսի: - 5. մի՛ զարթնութիւնն ընդ կենցաղականաց իրիք թուիցի – 16. Թուի թէ ի 

սմին ի գիշերիս յայսմիկ յօրինակ մեզ վարդապետելով  զայս առնէր - 17. մի՛ 

կեղակարծելի ումեք թուիցի իրողութեանն իւրոյ գործ - 43. և ոչ աստուածն Բան ի 

Մարիամայ առեալ սկիզբն, որպէս Փոտինոսի  թուեցաւ ասել  - 50. Զմարմինն` մարմին 

բանին ասելով, և զԲանն ասացեալ մարմին ունել, զի՞նչ այլ ինչ թուիցիս ասել - 53. 

Այսոքիկ ամենեքին` նմանութի՞ւնք և երևո՞յթք թուիցին քեզ եղեալքն ի Քրիստոսէ - 54. 

որպէս և քեզ թուեցաւ ասել: - 68. զմերն կրէր կիրս. և ոչ ըստ աստուածութեանն, 

որպէս քեզ թուի ասել: - 70. Եւ այս է` որպէս ինձ թուի ասելն Որդւոյ առ Հայր: - 78. 

թէպէտ «Առ ժամանակն ոչ ուրախութեան թուի, այլ – 78. ինձ մերձ թուի գոլ սաղմոսիս 

միտք եօթն գոբաղայիւքն կանոնեալ - 84. Զոր թուի ինձ թէ ըստ աւուր ժամուցն 

պաշտամանցն խորհրդեանն կարգեալ են: – 87. Բայց ինձ այսպէս թուի, եթէ տեառն 

մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի կրիցն և ի ներգործութեանցն կարգեալ - 96. Եւ թուի ինձ ի 

սմին միաշաբաթոջ զայն կատարել – 102. թուի եթէ որք ցրուեալքն էաք յօտարէն. 
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զանդրէն զդարձումն նշանակէ ի ձեռն երկնաւոր հովուապետին - 104. հաճոյ թուեցաւ 

նոցա ի մեռանելն – 35. 

ԹՈՂԱՑՈՒՑԱՆԵԼ – և զմերն իսկ առաջի արկանելով բնաւորականս` թուղացուցեալ  

մարմնոյն կրել  զիւրսն: - 70. զբնական լինել ի մարմնի զպատահումնն թուղացոյց,,: – 

73. 

ԹՈՒՆԱԼԻՑ - և ոչ զանգիտես և զարհուրիս` զթունալից որպէս զօձի զլեզուդ քո շարժել 

ընդդէմ նոցա - 63. 

ԹՈՒՔ - Անարգանս ինձ կրել առաջի կայր, զթուք և զապտակ ընդունել - 79. 

ԹՌՉԵԼ – պաշտեցին … հիւսիսայինքդ զձի և զշուն. զմին վասն երագաշարժութեան 

ոտիւքն, որպէս թևովք թռչել հեծելոյն զկնի որոյ հասանելն բաղձայ – 36. 

ԹՌՉՈՒՆ – մինչ թէ հաճոյ թուեցաւ նոցա ի մեռանելն, զմարմինս իւրեանց  գազանաց 

և թռչնոց ծախել տալ` քան թէ ընդ երկրաւ  ծածկել - 36. որ կարօղն է … դնել զդադարս 

նոցա ի բնակութիւն գազանաց երկրի և թռչնոց երկնից: - 46. ըստ նմանութեան թռչնոց 

ճախրեն դիւրադարձ լինելով – 46. 

ԹՔԱՆԵԼ – խնդրէ կլանել՝ զորս եթուքն – 24. 
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                                                                          Ժ 

 

Ժ. – Ժ. – 16. 

ւԺ – ւԺ – 26. 

ԺԱՄ - այնպէս լցեալ ուռճանայր ի նմանէ բանական իմ ոգի. մինչ զի կարել ասել ինձ 

զյայն ժամու պատահիցն – 2. կարելի է բանական կենդանւոյս` ամենեցուն յամենայն 

ժամ լինել զինչ և կամեսցի. թէպէտ և ոչ համանգամայն ի միոջէ և ի նմին ժամու 

ներգործելով զներհակականսն - 3. այլ զսեղանն փայտեղէն և շարժուն առնելով, իսկ 

զաւազանն ըստ պիտոյիցն` ըստ ժամուն և ըստ տեղեացն  … կատարեն զկարգն: - 5. և 

որպէս զիարդ և ժամն խնդրէր – 5. Հարկ է … զկնի ընթրեացն յերեկորին ժամու 

հաղորդել խորհրդոյն – 6. Այլ այժմ բազում ժամս ի միջի կատարեմք ընդ 

մարմնաւորականն և ընդ հոգևորական սեղանն - 6. առանց ժամու և աղօթից … 

արտաքոյ մնան – 10. միջասահման իմն երեկորինս է ժամ տուընջեան և գիշերոյ - 15. 

ո՞վ ոք ի բազմացն իցէ կամ գիշերն այն, կամ գիշերոյն այնորիկ ժամ, յորում զմեզն է 

հանդերձեալ նորոգել Քրիստոս … Քրիստոսին ոչ բացայայտեալ եղև յարութեանն 

ժամ: - 16. ոչ գիտէք յորում ժամու տէրն ձեր գայցէ – 16. ի տասներորդ ժամէ աւուրն 

սկիզբն արարեալ աղօթիցն - 22. որ յամենայն ժամ շուրջ գայ – 24. Պարտ և արժան է 

զմկրտութեանն ձէթ` քահանային օրհնել … ըստ բաւականի ժամուն պիտոյից - 26. 

Արժան է զհիւանդացն զձէթ քահանային օրհնել ըստ իւրում աղօթիցն, և ըստ 

բաւականութեան պահանջելոյ ժամուն պիտոյից: - 26. Յոյժ տենչալի էր ինձ և 

փափաքելի ... յամենայն ժամ զբարեաց զհետ երթալ – 48. Այսանակ և դու 

հրապուրողականդ քո բանիւք ծովացուցեր, ամենայն օր և ժամ և ամիս` քեզ 

նորաձևութեան: - 65. յամենայն ժամ ուրախանալ հրամայի ի  Պաւղոսէ: - 69. և 

խնդրուածաց նոցա լսէ”, տալով նոցա լեզու գիտութեան խօսել ի ժամու զբանն: - 82. 

որդի թագաւորազնւոյն յետ եօթներորդ ժամու աւուրն ապաքինէր յախտէն - 84. ըստ 

աւուր ժամուցն պաշտամանցն խորհրդեանն կարգեալ են – 87. յորում ժամու 

միւսանգամ գալուստ փրկչին պատմի - 92. Իսկ երեքշաբթին ըստ երրորդ ժամու 
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խորհրդեանն կարգեալ է – 87. յորում ժամու գալուստ Հոգւոյն հեղաւ ի յառաքեալսն – 

88. Իսկ չորեքշաբթին ըստ վեցերորդ ժամու պաշտամանն խարհրդեանն կարգեալ է, 

յորում ժամու հիւանդութիւն նախահօրն պատմի, և ի նմին ժամու բժշկութիւն վիրացն 

չարչարանօք խաչին տեառն մերայ Յիսուսի Քրիստոսի – 88. ըստ պիտառութեանն 

Յովհաննու աւետարանագրի յասելն` թէ ,,Էր ժամ վեցերորդ և ուրբաթ զատկին, և 

հանին զնա ի խաչ,, - 88. Իսկ հինգշաբթին ըստ իններորդ ժամու խորհրդեանն 

կարգեալ է, յորում ժամու ի խաչին աղաղակէր, զելի ելին ասելով միածին Որդին 

աստուծոյ, ի նմին ժամու ընդ երեկս աւուրն զլուսաւորսն ի խաւարէն փարատէր – 88. 

Իսկ ուրբաթին ըստ տասներորդ ժամու պաշտամանն կարգեալ է, ըստ որում ժամու ի 

գերեզման ասի իջեալ տէրն արարածոց – 88. և լինելոց է այն յառաջին ժամուն մեծի  

աւուրն վասն զի յայնմ ժամու վարկանիմ ստեղծեալ զմարդն առաջին, յորում ժամու 

միւսանգամ կենդանանայ ի գերեզմանէն - 92. Այս աղօթքս զմիւսանգամ զգալուստն 

Քրիստոսի նշանակէ, և յարութիւն մարդկան ի գերեզմանացն, յաւուր միաշաբաթու 

յառաջին ժամուն, վասն զի յայնմ ժամու լինելոց է յարութիւն ամենայն մարդկային 

բնութեանց - 92.  սթափեալ ի ժամուն յայնմիկ աղօթեն - 92. կարգեցան ի  ժամուն 

յայնմիկ աղօթք - 92. յայնմ ժամու վարկանիմ ստեղծեալ զմարդն առաջին, յորում 

ժամու միւսանգամ կենդանանայ ի գերեզմանէն - 92. որոշեալ սահմանք աղօթից այս 

ըստ յանցման ժամուն նախահօրն հեշտասիրութեանն և մեղանացն, և ի նմին ժամու 

բժշկել զյանցանսն չարչարանօք խաչին տէրն մեր Յիսուս Քրիտոս – 94.  յորում ժամու 

յանցեաւն Ադամն առաջին - 94. Իսկ յերրորդ ժամու աւուրն կարգել զժամս աղօթիցն, 

քանզի յերրորդ ժամու ասաց Մարկոս ի խաչ ելանել միածին Որդւոյն աստուծոյ. որով 

յայտնի է՝ թէ և ի նմին ժամու եղև ընդունել Եւայի զհրապուրանս բանսարկուին - 94. 

Իսկ վեցերորդ ժամուն կարգեալ աղօթքն, որով  յայտնի է ի նմին ժամու անցանել ընդ 

սահմանս պատուիրանացն, և ճաշակել ի պատրանաց պտղոյն, և ի նմին ժամու 

փոխանակ նորա քաղցր ճաշակմանն մեղացն, ճաշակեաց Թրիստոս զքացախն - 94. 

Իսկ յիններորդ ժամուն կարգեալ զաղօթսն … յորում ժամու դատապարտեալ ելաւ ի 

դրախտէն, և ի նմին ժամու աղաղակաւ աւանդեաց զոգին փրկիչն աշխարհաց - 95. 

Իսկ ի տասներորդ ժամուն, յորում ժամու տէրն արարածոյ ի գերեզման իջեալ ասի … 

կարգեալ են զերեկորին պաշտօնն - 95. զոր ի վեցերորդ ժամու մեծի աւուր ուրբաթին՝ 

միածին Որդին աստուծոյ զանարատ մարմինն ի հաճոյս Հօր պատարագեաց – 95. Եւ ի 
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տասներորդ ժամուն լուցմունք ճրագացն – 96. մեզ վերստին դառնալի է ի կարգն 

առաջին, և շնորհօքն աստուծոյ ըստ ժամու աղօթիցն զխորհուրդն բացայայտել: - 96. 

զի՞նչ խորհուրդ ունի երրորդ ժամու աղօթքն: - 96. Երրորդ ժամու աղօթից խորհուրդս ի 

վեր է քան մեր կարողութիւնս - 96. զոր կատարեաց յայսմ ժամու ի կենարար 

չարչարանս իւր. յասել երանելոյն Մարկոսի, եթէ ,,Էր ժամ երրորդ, և հանին զնա ի 

խաչ,,: - 96. վասն է՞ր յայնր ժամու գայր ի խաչ ելանել – 96. Իսկ Յովաննէս ժամ 

վեցերորդ ասէ. ոչ  ժամ խաչելութեանն, այլ զժամ ձաղանացն՝ որ ի Հրէիցն. իսկ ի խաչն 

յերրորդ ժամուն բարձրացաւ: - 97. յերրորդ ժամու աւուրն … ընդ արևելս ընդդէմ 

Երուսաղէմի աղօթէր - 97. յերրորդ ժամու աւուրն ճշմարիտ աւարումն գերելոցն 

արար: - 97. տեսանեմք յերրորդ ժամու զշնորհս Հոգւոյն սրբոյ հեղեալ յառաքեալսն, 

զհեռացեալն յԱդամայ ի բնութենէս՝ յաղագս ոչ ի դէպ ժամու ճաշակմանն - 97. Վասն 

այս ամենայնի ասեմք յերրորդ ժամու գլորեալ զմարդն առաջին, յորում ժամու 

զբժշկութիւն վիրացն և զբարեգործութիւնն ընգալաւ: - 97. յայսմ ժամու աղօթից 

աղաչեն զաստուած առաքել զՀոգւոյն  օգնականութիւնն - 97. Այս է պատճառ երրորդ 

ժամու աղօթիցն: Եւ եթէ զի՞նչ խորհուրդ ունի վեցերորդ ժամու աղօթիցն 

օրհասարակին: - 97. ի պատուիրանէն յօրինադրէն ունայնանայր ի վեցերորդ ժամուն 

– 97. Վասն որոյ փրկութեանն միածինն Հօր ի վեցերորդ ժամու ի վեցերորդ աւուր ի 

վեցերորդ դարուն կայր ի ջանս ցաւոցն – 98. ,,Ի վեցերորդ ժամէ անտի խաւար կալաւ ի 

վերայ երկրի մինչև ցինն ժամ աւուրն,,: - 98. յայսմ ժամու աղօթիցս պատուիրէ արթուն 

լինել  -98. ի վեցերորդ ժամուն կարգեցան աղօթքն - 98. աւանդեալ զոգին յինն ժամուն, 

արձակեաց զտիեզերս ի բանդէ … Եւ ի նմին ժամու զլուսաւորսն ի խաւարէն 

փարատէր - 99. Այս է պատճառ վեցերրդ ժամու աղօթիցն: Եւ եթէ ի՞նչ խորհուրդ  ունի 

իններորդ ժամու աղօթիցն: - 99. Զիններորդ ժամուս զխորհուրդ տեսանեմք 

բարձրագոյն աւանդութեամբ  - 99. Պետրոս և Յոհաննէս ելանէին ի տաճարն 

յիններորդ ժամու աղօթիցն, և ի նմին ժամու բժշկէին զկաղն - 99. Եւ եղև ի նմին ժամու 

իններորդի արձակումն – 99. Յորում ժամու ընդ երեկս աւուրն արտաքս ընկեցաւ ի 

կենաց տեղոյն -100. ի նմին ժամու կանգնեցաւ ի գլորմանէ – 100. և ընդ երեկսն եղիցի 

լոյս,, ի յիններորդ ժամուն  - 100. Այսր խորհրդոց յիշատակք յամենայն ժամու 

կատարին … և ի նմին ժամու կատարեցան ամենայն գրեալքն ի յօրէնսն ի մարգարէսն: 

- 100. որով կարասցուք յամենայն ժամ պտղաբեր մտօք կալ առաջի նորա - 100. զոր 
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կատարեաց յայսմ ժամու վասն մերոյ փրկութեան: Այս է պատճառք իններորդ ժամու 

աղօթիցն: - 100. ոչ գիտէք, եթէ յորո’ւմ ժամու տէրն ձեր գայ - 102. զի՞նչ խորհուրդ ունի 

երրորդ ժամուն աղօթքն  յաւուր  միաշաբաթին: - 104. զոր յայլ ի ժամս աղօթիցն ըստ 

կարի մերւմ  ցուցաք փոքր ի շատէ - 104. զի՞նչ խորհուրդ ունի ի յերրորդ ժամուն 

ժողովել ի գաւիթ եկեղեցւոյն - 104. որ խաչեցաւն վասն մեր ի ժամուս յայսմիկ - 105. 

սակս գիշերային ժամու – 109. և մեզ առկայասցի այս, զի ոչ ժամ իսկ է – 113. շուրջ 

արկեալ է ի գլխաւորական աղօթս առաւօտի և խորհրդական ժամուն երրորդի - 113. 

ԺԱՄԱՀԱՐ - ժամահարին զգաբրիելեան փողոյն ունի զօրինակ – 109. 

ԺԱՄԱՅՆ - և նոյն ժամայն յառաջ մատուցեալ յիշեցոկցանէ – 95. 

ԺԱՄԱՆԱԿ - նորագիւտ և դեռահաւակ ժամանակն ստիպէր առնել այնպէս - 6. Քանզի 

անփոյթ առնել ծանունցն` համանգամայնցն է ի բաց բարձումն. իսկ թեթևագունիցն` 

ամենայն ժամանակ առ ձեռն պատրաստ կազմութեան - 6. Դարձեալ Առաքեալքն 

զյոլով ժամանակս ի տաճարին զառ ի Քրիստոսէ նոցուն կատարէին աւանդեալ 

խորհուրդս - 6. Եւ Առաքեալքն ընդ Հրեայս յիւրեանց ժամանակսն զսրբոյ պասեքին 

տօնախմբեցին զօր - 6. զոր և տեսաք իսկ առ մերով ժամանակաւս: - 7. Եւ պատճառ ոչ 

ունիմ ասել, զանփո՞յթն առնելոյ զառաջնոցն զայսպիսի խառնաբնդոր և եղծագործ 

սովորութեանց, եթէ ժամանակի կարճութիւն ... զայս ի նոսա և յաստուած թողլի է: - 8. 

յայնմ ժամանակի առ կատարելահասակս ոմանս կատարիւր երախայութեանն կարգ - 

9. զանազանութիւն հասակացն և ժամանակացն այլաձևապէս ի վերայ բերել հրամայէ 

զկարգ և զդիր աւուրցն և կանոնաց - 10. չէր իսկ հնար … ըստ միում ժամանակի` 

զբովանդակն իւր կամս տնօրինել աստուծոյ ի մարդիկ: - 12. Քանզի գիշերս այս ... եղև 

յարուցողին զմեզ Քրիստոսի յարութեան ժամանակ: - 16. ի վախճան ժամանակացս 

այսոցիկ զկերպարանս ծառայի էառ – 42. և ժամանակին պահանաջեն պէտք: - 44. 

տեսանեմք վարեցեալ զաստուած` երկայնմտութեամբնն և վրէժխնդրութեամբ, ոչ 

ամենայն տեղի կամ ժամանակ կամ դէմ երկցուն կամ միոյ ի նոցանէ - 44. Մի՛թէ 

յանշունչ քարանց կոփեալ պնակի՞տքն զայսոսիկ առնելով, եթէ ո՞չ ինքնին աստուած` 

որ ի նոսա միաւորեալն էր, ժամանակին զայն պահանջեալ: - 44. ընդէ՞ր և մարմին 

զգեցաւ ի կուսէն՝ իննամսեայ ժամանակաց յղացութեամբ – 49. ներհակքն ոչ կարեն 
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համանգամայն ի միում և ի նոյն ժամանակի բաղկանալ – 67. իսկ չափով և ըստ 

ժամանակի՝ օգնակաութիւն են բնութեանս: - 72. «Առ ժամանակն ոչ ուրախութեան 

թուի – 78. որ ի վախճան ժամանակացս և ի կատարման ժամանակիս՝ մարդ եղեալ 

յերկրի երևեցաւ – 81. զմահն ասեմ, և զթաղումն, և զյարութիւնն, որպէս յետս լքանելով 

զեօթնօրեայ ժամանակս – 84. ի բոլոր ժամանակաց լրումն, բարեփառ հաւատով 

երջանկացեալ ի Քրիստոս, պատուիրէ ի կենցաղումս արթուն և զուարթուն լինել 

առաջի նորա– 85. ի վաժճան ժամանակիս հաճեցար լինել ի նմանութիւն արարածոց – 

90. որով փարատեցաւ խաւարն անգիտութեան ի կատարել ժամանակիս: - 99. Վասն 

զի յայսմ գիշերիս ... եղև  Քրիստոսի յարուցանողին մերոյ յարութեան ժամանակ - 101. 

և ոչ Քրիստոսին եղև բացայայտեալ յարութեան ժամանակն: - 102. և հանգստեան 

ժամանակն հրամայէ – 103. Իսկ գիշեր ոչ եթէ զժամանակն ասէ, այլ – 104. գրեցաք ի 

սմա ոչ միայն զկանոնական սահմանեալն նոցա շարակարգութիւնս, այլ և 

զժամանակն և զպատճառն - 116. 

ԺԱՄԱՆԵԼ - Մեռաւ ըստ մեզ` թաղման տալով զիւրն մարմին, և ստուգապէս 

մարդկային շնչով առ դժոխականսն ժամանեալ - 74. Քանզի յաստուածային 

խաղաղութիւն ժամանեալ մարդկային բնութիւն, խորհիւր ազատել ի չարին 

վրդովմանց սուրբ եկեղեցի - 82. առաւօտիս աղօթքս իմ ժամանեսցեն առ քեզ» - 88. 

աղօթք մեր ժամանեսցեն ի յականջս տեառն զօրութեանց - 91. 

ԺԱՆԳ - զնոսա ի բնութենէս հալէր և ի բաց ջնջէր` որպէս յոսկւոյ անտի հուր զժանգն: - 

78. 

ԺԱՆՏ - զայնպիսիսն հրամայեմք ամենևին հատանել և արտաքս ընկենուլ իբրև  

զժանտ ախտ յանդամոց  եկեղեցւոյ  Քրիստոսի: - 33. 

ԺԱՆՏԱԳՈՐԾ - սոյնպէս և ասացեալքս այսոքիկ, տղմասէրք և ժանտագործք, առ 

միմեանս անպատկառացոյցք են պղծութեանն - 38. 

ԺԱՌԱՆԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ -  պարտ է … Զկնի ամենեցուն, այսինքն յղութեանն և 

ծննդեանն և ժառանգաւորութեանն, ապա և զկենացն … ճաշակել կերակուր, զմարմին 

և զարիւն կենագործողին Քրիստոսի: - 9. 
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ԺԱՌԱՆԳԵԼ – պաշտաճեսցի լինել նմա … զորդեգրութեանն աստուծոյ անուն 

ժառանգել - 9. հնար լիցի ամենայն անձին Երրորդութեանն երկրպագուաց ժառանգել 

զերկնից արքայութիւնն ի Քրիստոս Յիսուս - 24. զնորինն ժառանգէր զխաւարն – 85. 

վասն որոյ զեօթանեսնեկին եօթն ժառանգէր զտրտմութիւնն – 97. 

ԺԱՌԱՆԳՈՐԴ - կանոնական սահմանաւ զմեզ պարսպեալ զգուշացուցին նոցին 

աւանդապահք և ժառանգորդ - 6. զորս ճառ խաչին քո ժողովեսցէ` լինել  ժառանգորդ 

արքայութեան քում: - 80. 

ԺԱՌԱՆԳՈՒԹԻՒՆ - մի’ մերժեր զմեզ ի ժառանգութենէ քումմէ – 31. 

ԺւԲ – ժւբ – 26. 

ԺւԳ – ժւգ – 26. 

ԺւԴ – ժւդ – 27. 

ԺԵ – ԺԵ – 21. 

ԺւԵ – ժւե – 27. 

ԺԶ – ԺԶ – 23. 

ԺւԶ – ժւզ – 27. 

ԺԷ –ԺԷ – 23. 

ԺւԷ – ժւէ – 27. 

ԺԸ – ԺԸ – 24. 

ԺւԸ – ժւը – 27. 

ԺւԹ – ժւթ – 28. 

ԺՈՂՈՎ – Եւ որ ի ժողովի բազմամարդութեամբ զուրախականսն ոչ փափաքէ գտանել 

- 11. ժողովք հզօրաց խնդրեցին զանձն իմ»: - 21. Ոչ է արժան ... յերեկորէն ժողովս 

առնել - 25. Արժան է ... պատարգ մատուցանել ահիւ և երկիւղիւ, ըստ սահմանելոյ 
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սրբոց հարանցն յամենայն ժողովս իւրեանց: - 25. և ժողովք հզօրաց խնդրեցին զանձն 

իմ ի հակառակամարտ զօրութեանն - 95. 

ԺՈՂՈՎԱՐԱՆ - զմեզ … զգուշացուցին նոցին աւանդապահք և ժառանգորդք, ոչ երթալ 

ի ժողովարանս և ի մատրունս Հրէից կամ հեթանոսաց: - 6. նոցա մեհեանքն կռոցն 

ընդունարանք շինեալ լինէին. իսկ եկեղեցիք բարեպաշտացն տաճարք աղօթից և 

խնդրուածոց, և ժողովարանք որոց առ աստուած մերձենալ կամիցին: – 40. 

ԺՈՂՈՎԵԼ - յորժամ ժողովին ի պաշտօնն -  28. յիսրայեղեանն ազգ յառ ի նմանէ 

շինեալն եւեթ ժողովեալք ամենայն ուստեք ի խնդրել զաստուած:- 45. Սուրբ հարքն ի 

Նիկիա ժողովեալքն ասացին – 55. և զնորին արարածն ի մեղս և յապականութեան և ի 

մահու ցնդեալն` ինքեամբ ժողովեալ նոր  պատկերաւ - 74. զորս ճառ խաչին քո 

ժողովեսցէ – 80. որք զմարմինս իւրեանց ի խաչ հանին ... խաչակից լինելով առաջին 

վկային ի խաչ ելելոյն, և զիս ժողովողին - 89. որք առաքելական քարոզութեամբն 

ժողովեցան ի մեղացն թափառմանէ - 100. զի՞նչ խորհուրդ ունի ի յերրորդ ժամուն 

ժողովել ի  գաւիթ եկեղեցւոյն - 104. 

ԺՈՂՈՎՈՒՄՆ - մեծն Գրիգոր ասէր Նազիազու, թէ` Զերիս գոյութիւնսն ոչ իմոյ 

իմանալ ժողովման – 62. 

ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ – որք յամուսնութիւն անդր գայցեն, ոչ տանելով ըստ օրինաց 

հաւատացելոց յեկեղեցիս ի մէջ ժողովրդոց - 10. որ զժողովրդեանն աստուծոյ ի վայր 

թողու զծառայութիւն - 10. Մի’ թողուր տէր զժողովուրդս քո - 31. ահա գտաւ որոգայթ 

իբրև զվարմ հաւորսաց ձգեալ ի մէջ ժողովրդեան ազգի իւրոյ - 34. զոր և առ նմին 

առեալ քահանային զաղօթս ժողովրդեանն մատուցանէր առ աստուած - 89. ,,Նա 

փրկեսցէ զժողովուրդ իւր ի մեղաց իւրեանց,,: - 91. սաղմոսն ուսուցանէ զչարչարանս 

փրկչին լինել, և յօձման չարութիւն կատաղեալ ժողովրդեանն. և որ զկնի սաղմոսն, 

զտնօրինաբար աղօթել փրկչին, վասն յանդգնութեան ժողովրդեանն - 95. և եղեն նոր 

ժողովուրդ և նոր եկեղեցի: - 100. Կէս նորա ի ծովն որ առաջին,, . ի հին ժողովուրդն, որ 

ակն ունէին մխիթարութեանն Երուսաղեմի` օրինադիրք և հայրապետքն և մարգարէք: 

Եւ կէս նորա ի ծովն որ յետոյ,,. ի նոր ժողովուրդս, որք առաքելական քարոզութեամբն 
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ժողովեցան ի մեղացն թափառմանէն - 100. Եւ ժողովուրդն զքահանայն տէր 

անուանելով` աղաչէ յիշել յաղօթսն պաշտօնեայսն – 114. 

ԺՈՂՈՎՐԴԱԲՆԱԿ - յաշխարհամէջս և ի ժողովրդաբնակս համարձակեցան 

յարձակել տեղիս – 39. 

ԺՈՂՈՎՐԴԱՆՈՑ - արտաքոյ ժողովրդանոցին յետոյ ապա արժանի լինէին ընդունել 

զլուսաւորութիւն սրբոյ աւազանին - 9. 

ԺՈՒԱՅԹԵԼ - Տղայոցն արեամբ զանգեալ ալեւր, զանօրէնն ժուայթելով զօրէնս, անդր 

ևս քան զխոզի գտանին զանզգայ ծննդակերութիւն: - 38. 

ԺՈՒԺԿԱԼԵԼ – սակայն ոչ կարաց ժուժկալել իւրում պատկերին – 85. 
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                                                    Ի 

 

 

 

Ի  / նախդիր տր. հոլ հետ /  - Յորում ճոխացեալն էի հայրենատուր հոգեկան ընչիցն  

առատութեամբ – 1. որ ոչ զառ յինքենէն ևեթ բաւականանայր շտեմարանել յիմումս 

ոգւոջ զբարին – 2. Այսքանք և այսպիսիք յիսկզբանն առ իս աստուծոյ 

նախախնամութեանն մեծութիւն: - 3.  կարելի է բանական կենդանւոյս` ամենեցուն 

յամենայն ժամ լինել զինչ և կամեսցի. թէպէտ և ոչ համանգամայն ի միոջէ և ի նմին 

ժամու ներգործելով զներհակականսն - 3. առ հարկի ի սկզբանն յումեքէ 

երագազրաւելի ինչ ցուցեալ եղև գործ: Որպէս Քրիստոսի սովորական սեղանաւն ի  

վերնատանն կատարել զխորհուրդ մարմնոյ և արեան յերեկորին ժամու հաղորդել 

խորհրդոյն - 5. ի խաւարի և աղօտաճաճանչն  է պատուեալ լոյս- 6. Դարձեալ 

Առաքեալքն  զյոլով ժամանակս ի տաճարին զառ ի Քրիստոսէ նոցուն կատարէին 

աւանդեալ խորհուրդս - 6. «Մինչև արբից զդա, ասէ, ընդ ձեզ նոր յարքայութեան Հօր 

իմոյ»: - 7. ի հանդերձեալ յաւիտենին ի Քրիստոսէ զնոյն ճշմարտապէս ... վայելիցեմք: - 

7. Բայց տեսցուք և զայս ևս ի կարգի – 7. Յաւուր յայնմիկ եղիցի, ասէ, սեղան տեառն 

արձան կանգնեալ յերկրին եգիպտացւոց - 7. ի հիւանդութեանն` զառողջութեանն  

ունիմք կարօտութիւն - 8. նոցա հարցմամբ ի վերայ ոչ բերեն  զերդմունս … և ոչ 

յերեխայութեանն նախկին մատուցանեն ձեռնադրութեամբ յօծումն - 8. Այս 

յերեխայութեանն կարգի առ դուրս մկրտարանին պատշաճեսցի լինել նմա - 9. յետոյ 

ապա արժանի լինէին ընդունել զլուսաւորութիւն սրբոյ աւազանին ի մեծի աւուր 

ճրագալուցի զատկին: - 9. յայնմ ժամանակի առ կատարելահասակս ոմանս 

կատարիւր երախայութեանն կարգ - 9. Իսկ այժմ ի տղայութեան հասակի այսոքիկ 

միանգամայն ի միասին ի վերայ եկեալ գտանին - 10.  զինքն ի սպասաւորութեանն 

աստուծոյ արձակեալ ի բաց տանի ի լծոյ – 10. Եւ որ ի ժողովի բազմամարդութեամբ 

ուրախականսն ոչ փափաքէ գտանել -11. յորում ոչ կարեն օգնել կաշառացն 
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ակնառութիւնք – 12. զոր երուսաղեմացիքն յութօրեայս յայտնութեանդ` յութ 

եկեղեցիսն իւրեանց երթալով` զնոցին տեղեացն զկանոնն կատարեն – 12. ի վերայ 

ջուրց զքսան և զութերորդն նուագելով յաւուրդ յայդմիկ սաղմոս ... օրհնէին զջուրն - 

12. զանճառելի խոստացելոց կենացն յղանայ ի միջի մերում զճշմարտութիւն: - 13. 

Յայսմ աւուր Քրիստոս զմահ խափանեաց -13. Ի սմա և Հոգին սուրբ առաքեալ ի Հօրէ, 

զանմերկանալին մեզ զգեցոյց մխիթարութիւն: Ի սմին աւուր և զերկրորդն իւր 

խոստացեալ է առնել Քրիստոսի յաշխարհ զգալուստն. յորում հրեշտակապետացն 

ուժգնակի հնչեալ լինին փողոցն ձայնք - 13. Ի սմա և հասարակաց մեր բնութիւն ի բաց 

դիցէ – 13. Յայսմ աւուր բանան ի նախահօրն մերմէ աղխեալ դրունք դրախտին - 13. 

,,Ծագեսցեն իբրև լուսաւորք յերկնի,, - 14. ,,Այսդօր ընդ իս ես ի դրախտին,,: - 14. 

խնդրէ ընդունել զպատիւն իւր փրկչականս այս մեծ օր` յերեկորեայ շաբաթուն մինչև 

ցերեկոյ միաշաբաթուն: - 15. կարգ պաշտաման սրբոց մարտիրոսաց ի սմա կատարի 

– 15. լինելուց է և համաշխարհականն ի նմին գիշերի յարութիւն: - 16. յորում զմեզն է 

հանդերձեալ նորոգել Քրիստոս - 16. Զայս և տէրն զմեզ յաւետարանի անդ 

զգուշացուցանելով ասէր. ,,Արթուն կացէք, զի ոչ գիտէք յորում ժամու տէրն ձեր գայցէ. 

յերեկորեա՞յ, թէ ի մէջ գիշերի, թէ ի հաւախօսի, և թէ յառաւօտին»: - 16. այնպիսի 

հանգուցանիցէ քնով զաւելորդն իւր տքնութիւն ի հասարակ գիշերի - 17. զմի և զնոյն 

յայտնէ զճշմարտութեանն իրակութիւն. Այսինքն … յաստուածայնում յայսմիկ գիշերի 

հսկել - 17. Թուի թէ ի սմին իսկ ի գիշերիս յայսմիկ յօրինակ մեզ վարդապետելով  զայս 

առնէր - 17. զի զորս ծուղութիւն զրկեաց յառաջնումն, յերկարելովն վայելեսցեն 

յերկրորդումն: - 19. իսկ զմինս` արբանեակ բանի և սպասաւոր ի խոհականութեան 

կոչէր Հերակղիտոս - 20. Իսկ երեկորին աղօթիցն հաւաքումն այսպիսաբար յինքեան 

ունելով զեկուցանէ մեզ միտս - 21. որ ի նիւթականումս մեր գտանի մարմնի: - 22. 

յառաւօտին աղօթիցն յիշեցաք սաղմոսս – 22. չէ իսկ առաջիկայս մեզ զստեղծեալն 

եղծանել ... այլ … զհիմնացեալ զանկարգութիւնն քակել … և փոխանակ նոցա 

զբարեվայելուչսն և զօգտակարագոյնսն ի տեղւոջն արձանացուցանել: - 23. յամառեալ 

ի նմին զեղխութեան մնացեալ յերկարեսցէ - 24. Ոչ է արժան յաւուր շաբաթու և կամ 

ճրագալուցի զատկին պսակադիր առնել - 24. յայլում աւուր հրաման տացէ 

զգուշութեամբ և արժանաւոր կարգօք պսակիլ և հաղորդիլ օրինացն: - 25. Արժան ի 

սուրբ քառասներորդս պահոցն` յաւուր շաբաթու և կիւրակէի պատարագ մատուցնել - 



403 
 

25. երկոքին ընդունելի են առաջի աստուծոյ, և յաւանդութեան եկեղեցւոյ Քրիստոսի: - 

25. մեզ ի նմին պարտ է յարանալ, և չթողուլ ի բաց - 26. առ մկրտեալսն մատուցանել 

միայն յորդեգրութեանն օծումն - 26. և միայն օծանել նովաւ զերեխայսն և զմկրտեալսն 

ընդ մկրտելն յաւազանին - 26. Ոչ է պարտ զաւազանն յայլ իմեքէ նիւթոյ պատրաստել 

… այլ աւազան քարեղէն հաստատել ի նմին իսկ յեկեղեցւոջն - 26. ի միում տեղւոջ 

վայելէ լինել պսակին – 27. Արժան է ի գիշերին ... նախ զառաջաբանիցն ասել զչորեսին 

սաղմոսսն - 28. սոքա ամենեքին ... ի յարութեանն միաւորեալ բովանդակին: Եւ այս 

յաղագս Մեծացուսցէ ասելոյ յառաւօտինսն յաւուր կիւրակէի: - 30. Յետ որոյ դարձեալ` 

մինչ չև զաւետարանն ընթերցեալ, որպէս թէ տակաւին ևս ի թաղման վարկանելով 

զտէրն, արտաքուստ ի գերեզմանն առ նա աղաղակիցեմք - 30. հրամայեմք միմեանց` 

թէ “Ի գիշերի համբարձեք զձեռս ձեր ի սրբութիւն, և օրհնեցէք զտէր,,: - 30.  Պարտ և 

արժան է ի գիշերապաշտաման զկանոնացն զհետ բերել զչորս զայս քարոզութիւն. 

Վասն ի խաղաղութեան, Վասն ի գիշերի և ի տուընջեան - 31. Ի գիշերի և ի տուընջեան. 

Հանգիստ, Հովիւ քաջ: - 31. զխոնարհս տեսանես յերկինս և յերկրի: - 31. Պարտ և 

արժան է յայտնութեանն աւուր` կատարել զջրոյն օրհնութիւն … Որպէս և ի 

գալստեանն աւուր ոստսն բառնալ – 32. Ապա եթէ դարձեալ ի նմին գտցին, 

զայնպիսիսն հրամայեմք ամենևին հատանել - 33. ի սկզբան անդ մարմնանալոյն 

Քրիստոսի դէպ եղև ասել աւետարանչին Յովհաննու յիւրումն կաթողիկէի - 34. նորին 

պատճառաւ յարարչութեան աստիճանի զգերազանցեալն հանեալ դնէր – 36. 

յՈղոմպիոս լերին գետնաթաւալ և փրփրերախ դիւին խոնարհեալ երկիր պագանեն: - 

38. զայն` յոյր ձեռս ոգեսպառ եղեալ սատակի` յաղանդապետական կարգեալ պատուի 

մեծարեն:  -  38. յերկրի առ փայտն աղաղակել վարդապետէր - 41. Եւ քանզի ի մարմնի 

ելով մեր` ոչ կարէաք նովին կապանակցաւ ընդ իմանալիսն խառնել – 41. ոչ 

յերկուանամ … ոչ հայելով յերևելին առաւել` քան թէ զանտեսանելին ի նմա գանձեալ 

ընդ միտ ածելով - 42. մարմնաւոր տեսլեամբ ի սկզբանն ի վերայ ազգակցին իւրոյ 

իջեալ հանգչիւր – 43. որ ի նմա դարանեալ էր – 44. Բազումք ի Բաբեղոնի 

պատուական անօթ ոսկւոյ և արծաթոյ, այլ միայն յաղագս աստուածային անօթոցն 

կրեալ զպատուհասն Բաղտասար արքայի - 45. հաւաքեսցուք ի հեղեղագնաց 

կենցաղոյս՝ զգայութեանցն որ ի մեզ զկարծրութիւն, ի հոգեկանումն պահպանելով 

խորհրդարանի: - 46. Յոյժ տենչալի էր ինձ և փափաքելի, ոչ այլոց զիս, և ոչ զայլս ինձ 
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լինել ի թշնամութեան  - 48.  զոր ի սկզբանն ի բաց հրամայեցաք դնել զսպանութեանն 

գործիս – 48. Այլ և ոչ ի կուսէն, ասեն, մարմնանալ, այլ ի կուսին - 49. Իսկ  ի կուսին 

ասացեալ` ինքն ապա, ասեն, Բանն  աստուած  մարմնացեալ լինի յարգանդի կուսին: - 

49. լուծեալ եղև յայնմանէ` յորում էրն - 49. մնալով ի բարձրութիւն` գտաւ նոյն ինքն ի 

խոնարհութեան - 50. «Թէպէտ և վասն մեր էջ յանարգութիւն, այլ կայ յիւրում 

բնութեանն - 50. ոչ եկի զտուեալն ի բաց բառնալ ի սկզբանն զգոյացութեանն շնորհ – 

51. Կիւրաեղ աւանդէ Աղեքսանդրի հայրապետ. ասելով. «Ոչ ի մարմնոյ բնութիւն 

փոխաբուսեալ Բանին, այլ և ոչ մարմնոյն ի նորայն, այլ ի յատկութեան ըստ բնութեան 

երկաքանչիւրոյ մնացելոյ և իմացելոյ - 51. Արդ ի յատկութեան ըստ բնութեանն ասել, 

զանշարժն մնալ յերկաքանչիւրսն – 51. Ոչ ի միութենէն զերկաքանչիւրոցն ուրանամ 

զկատարելութիւն, և ոչ … միութիւն յանայլայլութեան, և անայլայլութիւն ի միութեան 

խոստովանելով: - 52. ,,Միացաւ ի մարմնի բնութեամբ – 52. ոչ ասի յարարածականացս 

ոք բնութիւն, քանզի արարչականն ասի միայն բնութիւն – 52. նոյն բնաւորեալ եղև 

յարգանդի կուսին:  - 53. Արդ զիա՞րդ անձնաւորեցաւ ի կուսին անձն Որդւոյ. թողլո՞վ 

զիւր գոյութիւնն` յայլու՞մ գտաւ գոյութեան - 53. Պանդորոսն ասէ, եթէ յիւրումն մնալով` 

զերևութական  միայն ձևն զինքեամբ արկաւ - 53. «Խոստվանիմ զԲանն աստուած 

յարգանդի կուսին կերպացեալ - 54. ի Հօրէ անձնն Որդւոյ անձնաւորեցաւ ի կուսին - 54. 

զիա՞րդ իշխես ասել զաներևոյթ և զանմարմին անձնն Որդւոյ մարմնաձևապէս  

անձնանալ յարգանդի կուսին - 54. զի՞նչ այլ ինչ բնութիւն յարգանդի կուսին գոյանայր: 

- 55. բնաւորեցաւ յարգանդի կուսին – 55. Եթէ յարգանդի կուսին բնաւորեցաւ – 55. 

զայս ի Հօրէ իսկ անժամանակաբար յինքեան բերէր Բանն աստուած – 56. ոչ բնութիւնն 

աստուածային բնաւորեցաւ յարգանդի կուսին – 56. Եւ համայն սա … յայլում տեղւոջ 

մակաձայնէ Աստուած չարչարեալ: - 58. յերկոսին անչարաբարոյական կամօք 

բարեպաշտեալ մերձենայ. զչարչարելին ըստ հասարակականին անչարչարելի ի 

միաւորութեանն խոստովանելով - 58. Վաստակեաց յուղևորութեանն – 56. որ ի 

բնութեանն յարմարագոյն էր  - 58. Կերակրեցաւ առ Աբրահամու. ճաշակեաց և ընդ 

աշակերտսն. անդ յանմարմնութեան, և աստ ի մարմնաւորութեան - 60. անամօթեցար 

զհայհոյութեանդ ձգել բան, ոչ խոստովանելով ի միում անեղ բնութեան երիս դէմսն և 

զերիս անձնաւորութիւնսն - 63. Ոչ ծանօթութիւնքն յիւրաքանչիւր ումեքէ բարձեալ 

լինի, և ոչ առանձնաւորական նմանութիւնքն յայլում ումեք երևեալ: - 63. 
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վարդապետեցեր ի քում արուեստարանիդ – 64. իւրաքանչիւր առանձնաւորեալքն ի 

տեսակին` դէմ անուանի – 65. նոյն անձնաւորեցաւ ի սուրբ կուսին: - 64. և որ ի 

կարգին – 65. ներհակքն ոչ կարեն համանգամայն ի միում և ի նոյն ժամանակի 

բաղկանալ – 67. «Յամենայն ծառոց` որ են ի դրախտիդ, ուտելով կերիցես»: - 68. ոչ 

երկիւղին տրամադրութիւն ի բանականումն նորա բնաւորեալ էր յոգւոջ – 68. և ի նմա 

դնելով զմարդն` հրամայեալ անդուստ վայելել նմա: - 68. զքնոյն ունակութիւն 

բացայայտակի ի գրեցելոց անտի բանից ծանեաք  … Ոչ արտաքուստ ի նմա բերելով 

զքնոյն իրակութիւն – 68. Այլ և զյառաջագիտութեանն ոչ ըստ բնութեան ի նմա ասեմ 

գոլ նախատեսութիւն – 68. ինքնակամութիւն ստեղծածուոյն և պատրանք 

բանսարկուին զմահն և զապականութիւնն ի մերումս յարադրեաց բնութեան: - 70. որ 

յոգւոջն են եռատեսակ մասունք  - 70. աստուածային զօրութիւնն կարօղ է  և ի 

նմանութեան  զճշմարտութիւնն պահել – 71. Զորմէ առաւելաշնորհն Սևերիանոս 

ասէր գաբաղացւոց եպիսկոպոսն ի տնօրէնութեան Փրկչին բանի – 71. Զկարիս 

մարմնոյ և ոգւոյ …  կալաւ յանձին կենարարն - 72.  այս սոսկ մարդոյ է` բնականացն ի 

հարկի կալ ծառայութեան կարեաց: - 72. որպէս ի մահուն զմերմն ընկալաւ զմահ – 73. 

զծարաւելն իրաւացոյց խոնարհութեանն ծախեցելոյ որ ի մարմնին – 73. որ ի 

բնութեանն յարմարագոյն է` զպատահումնն ընկալաւ … զբնական լինել ի մարմնի 

պատահումնն թուղացոյց,,: – 73. էր ինչ որ ըստ մեզ, և էր ինչ որ ըստ մեզ`յինքեան 

ցուցանելով տէրն – 73. զմեղացն դատապարտութիւն յերկրի արար … և 

զապականութեանն քակտումն ի գերեզմանին - 74. Ի վերայ ամենայն տեղւոյ ել 

…զպատկեր մերոյ կերպարանիս յինքեան ցուցանելով: - 74. զոր կատարեաց իւրով 

մարմնով հնազանդ լիեալ Հօր մահու չափ. որպէս թէ ի տկարութեան զօրութիւն 

ցուցանել – 75. մեծն Գրիգոր Նազիազու … ասէ. «Կերպարանէ զօտարին բովանդակ 

յինքեան զիմ - 75. Բայց մի’ զամենայն զմարդկական կարիսն ի միում շարի հարեալ 

ընդ մի համարիցիս - 75. ոմանք  ի նոցանէ բնականք ասին` ըստ բնութեան ի մեզ 

տրամադրեալք  - 75. երկեակս ի նմին ի մահուն մի ըստ միոջէ զօգտութեանն ծածկեաց 

զսերմանս – 76. որպիսի պատուով յիսկզբանն յաստուծոյ ստեղծաւ բնութիւնս - 76. 

փախուցանէ ի նմանէ … զբնականն որ ի նմա որակութիւնս - 77. ոչ տայ թոյլ մնալ նմա  

յայլայլութեանն յայնմիկ – 77. զի զոր ոչ իւր ինքեան եդեալ ի բնութեանս  - 78. 

զմիջնորմն ցանկոյն քակեաց զթշնամութիւնն ի մարմնի իւրում,,: - 78. զի ի քեզ են 
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ծածկեալ ամենայն գանձք իմաստութեան և գիտութեան: - 79. մեղաւորաց և 

անարժանից  թողաղուցանէ աստուած փոքր ինչ մասն խորհրդոյ քննել յեկեղեցւոջ - 

81. ի կատարման ժամանակիս` մարդ եղեալ յերկրի երևեցաւ – 81. և որ ի կարգին է – 

82. և խնդրուածաց նոցա լսէ”, տալով նոցա լեզու գիտութեան խօսել ի ժամու զբանն: - 

82. Ի սկզբանէ կենաց իմոց թշնամիք ի դրախտին հակառակամարտ զօրութիւնքն – 82. 

որ ի դրախտին -83. երկայնօրեայք լինիցին յերկիրն բարութեանց, որպէս ի դրախտին 

սակաւօրեայք: - 83. յորում աւուր և սուրբքն ճգբեալք ի Քրիստոս պսակին: - 84. Բայց 

չև ևս կատարումն եօթներեկին, որ յայսմ վայրի զօրհնութիւն զայլոց մարգարէիցն ի 

վերայ բերելով … և օրն զդարուն, որպէս օր միաշաբաթուն և խորհուրդքն ի նմա 

ութերեակք - 84. ըստ որում իմաստունն Սողոմովն, ի Զգօնութեան խրատուն յորդորէ  

- 84. յորմէ զրկեալ ի սկզբանն ի գերակայ բարեացն, մարդկային բնութիւնս` յերկիր 

կործանեցան: - 84. պատուիրէ ի կենցաղումս արթուն և  զուարթուն լինել առաջի նորա 

- 85. վասն ի՞նչ պատճառի զընդ երից մանկանցն հանապազ երգեն ի գիշերին – 85. նա 

և յամենայն շաբաթու տօնէ եկեղեցի զփրկութիւն նախաստեղծին - 86. որ ի կարգին է – 

87. յորում ժամու միւսանգամ գալուստն փրկչին պատմի – 87. յորում ժամու   

գալուստն Հոգւոյն հեղաւ ի յառաքեալսն – 88. յորում ժամու հիւանդութիւն նախահօրն 

պատմի, և ի նմին ժամու բժշկութիւն վիրացն չարչարանօք խաչին  տեառն մերոյ 

Յիսուսի Քրիստոսի – 88. յորում ժամու ի խաչին աղաղակէր … և ի նմին ժամու ընդ 

երեկս աւուրն զլուսաւորսն ի խաւարին փարատէր … նոր  առաւօտ ծագելով 

նստելոցն ի խաւարի  և ի յիստուերս մահու - 88. որ ի կարգին է – 88. և որ ի կարգին 

յարմարի պաղատանաց բան: - 89. առաքելական խաղաղական քարոզութեամբն 

վարիլ ի կենցաղումս – 89. յորում և մարտիրոսացն հանդիսից յիշատակն պատմի – 89. 

որ այսպիսի սքանչելեօք բարձրացոյց զազգս մարդկան, անխռով պահպանեալ ի 

ներկայումս – 89. Իսկ աստ ապա եդից ի բանիս մերոյ տեսութիւն  - 90. զոր և 

անմարմին զուարթութիւնն ի գերեզմանին ի սփոփանս մխիթարութեան տրտմեցելոց 

կանանցն աւետաւորէ - 90.  Զայս և յառաջագոյն ի հնումն գուշակեալ Մովսիսի - 91. 

,,Բնակեցուցանէ զամուլն ի տան ուրախամիտ, որպէս … պատմել զօրհնութիւնս 

տեառն ի դրունս դստեր Սիովնի և ի նոր Երուսաղէմի»: - 91. յո՞րում մասին կամ 

յո՞րում պահու հանդերձեալ է լինել յարութիւն – 101. յառաջ մատուցեալ 
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յաշակերտացն ի ձիթենեաց լերինն, եդ ծունր - 103. վասն այնորիկ անշունչ և 

լռութեամբ կան ի սպասու բանից տէրունականացն: - 106. 

Ի / նախդիր հայց. հոլ. հետ / - Յառաջին կենցաղն իւր և ի գալն յաթոռ հայրապետութեան 

- 1. մեծն Յովբ ասէր երբեմն յիւրում բանսն - 1. ընդ իս բերէի զհարսնական 

յօրինուածոյն զգեստ, պատշաճ լինելով յերկնայնոյն պարփակիլ փեսայի առագաստ: - 

1. զոր իբրև մաքուր հայելեաւ առ իս զփրկչականն ձգելով դիմի  զնմանութիւն, 

հանգոյն արեգական ի խորս ուրեք - 2.  և որպէս ի ծաղկահոտ գինի` սպունգ ինչ 

թացեալ, այնպէս լցեալ ուռճանայր ի նմանէ բանական իմ ոգի - 2. աստուածայինն 

շնորհ անդրէն ձգեալ բերէր զիս կապանօք սիրոյ իւրոյ, սաստելով յականջս 

խորհրդոցն իմոց - 2. Զի կարելի է բանական կենդանւոյս` ամենեցուն յամենայն ժամ 

լինել զինչ և կամեսցի - 3. որ մանաւանդ ըստ զօրութեան երկոքին ի նմին գտանին ի 

մարդն: - 3. որ ինչ անօթով և ի ձեռն գայցէ – 5. և Փիլիպպոս զներքինին յոր և իցէ ջուր 

մկրտեաց: - 5. և ի գետս և ի վտակս, յոր և հասանէր, մկրտութիւն կատարէր: - 5. 

յօրինակ մեզ բերելի է – 5. հարկ է … քառասնօրեայ յերկինս համբառնալ – 5. զմեզ 

պարըսպեալ զգուշացուցին … ոչ երթալ ի ժողովարանս և ի մատրունս Հրէից կամ 

Հեթանոսաց: - 6. Եւ Առաքեալքն ընդ Հրեայս յիւրեանց ժամանակսն զսրբոյ պասեքին 

տօնախմբեցին զօր - 6.  Ահաւադիկ ես դնեմ ի հիմունս Սիոնի վէմ բազմապատիկ – 7. 

որ հաւատասցէ ի նա – 7. հարկ է ... և սեղան և աւազան քարեղէն  անշարժաբար  

յամենայն եկեղեցիս արձանացուցանել: - 7. եղիցին ի նշան յաւիտենից,,: - 7. զՀոգին 

սուրբ ի մեզ ձգեմք ի Քրիստոս միանալովն: - 7. զորդեգրութեանն աստուծոյ ի մեզ կոչէ 

շնորհ: - 8. զայս ի նոսա և յաստուած թաղլի է: - 8. մեզ … տեսանել արժանի է, և ի 

բարեգործութիւն ածել: - 8. ոմանք զառ ի մկրտութիւնն գալ հանդերձելոցն` 

զհրաժարելոյն ի սատանայէ` նոցա հարցմամբ ի վերայ ոչ բերեն զերդմունս - 8. ոչ 

յերեխայութեանն նախկին մատուցանեն ձեռնադրութեամբ յօծումն – 8. նախ քան  

զմարմնոյն ծածկել մերկութիւն զպսակն ի գլուխ կապել յառաջեալք - 9. և զեւթնեակսն` 

ըստ եւթնեկացն որ ի մեզ հոգեկան շարժմունք – 9. յօրինակ մեզ` Հայր յերկնից 

աղաղակէր - 9. որք զմանկունսն ի մկրտութիւնն մերձեցուցանիցեն: - 10. որք յիմաստ 

և ի բան հասեալք` կարօղ էին անձամբք իւրեանց  լսել - 9. որք յամուսնութիւն անդր 

գայցեն, ոչ տանելով ըստ օրինաց հաւատացելոց յեկեղեցիս ի մէջ ժաղավրդոց – 10. 
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անդ յարժանաւոր տեղիսն զնոսա պսակեսցեն: - 10. «Խորհուրդս այս մեծ է, զոր և ասեմ 

ի Քրիստոս և յեկեղեցի»: - 10. յանշնորհակալուս բազմերախտութեանն աստուծոյ 

ներհորդեսցի. զի անճանաչօղք բարեացն անձինք` հակառակացն ամենայն իրօք 

բանայցեն յինքեանս տեղի: - 11. ոչ տան թոյղ ամուսնացելոցն զհանդերձեալ կենացն 

օրինակել յանձինս զխորհուրդ. այլ որպէս որք յամօթալիսն ըմբռնեալ իցեն գործս, 

այնպէս ըստգիւտ և գաղտագողի զյաղթութեանն առնուցուն  ի գլուխ զպսակ - 11. զոր ի 

վեցն հունուարի ի միասին տօնել սովոր է աշխարհս մեր - 12. զոր երուսաղեմացիքն 

յութօրեայս յայտնութեանդ` յութ եկեղեցիսն իւրեանց և չէր իսկ հնար … զբովանդակն 

իւր կամս տնօրինել աստուծոյ ի մարդիկ:– 12. օրհնէին զջուրն, ձէթ արկանելով ի նա: - 

13. և զերկրորդն իւր խոստացեալ է առնել Քրիստոսի յաշխարհ զգալուստն - 13. Ոչ 

տան թոյլ զփրկչականն ի նոսա կատարել զպատարագ – 13. և փեսայն ընդ ինքեան ի 

ներքս ի լուսեղէնն տանի յառագաստ  զհարսնացեալն իւր եկեղեցի: - 13. ոչ միայն ի 

միտս, այլ և առ երեսս բարեպաշտից կերպացեալ ձևանան երևմունքն: - 14. մի’ 

խոտորեսցիս, մի’ յաջ և մի’ յահեակ» : - 14. Եւ ոչ դարձեալ յառգերազանցագոյնն սոցա 

ումեք վերանալ ելանել … իսկ ի տրտմականսն` ծանրաբեռնութեանն ի ներքոյ դնանիլ 

տկար բնութեանս … և ի կքել մարմնոյն` գտանել հոգւոյն զվհատութեանն 

տարակուսանս: – 15. Մինն յանդգնաբար յապաշխարութեան հոսելով վտանգս, 

յառաւել պնդութենէն յանյուսութեան ընկղմի խորս: - 15. տիւն մինչև ի նա յանգեալ, 

դադարումն ընդունի – 15. Եւ յաղագս այսորիկ յերեկորեայ շաբաթուն մինչև ի 

լուսանալ միաշաբաթուն սպասել և ակն ունել արժան է - 16. առ աստուած յերկինս ի 

վեր առաքել զփառաբանութիւն յերեկորեայ, և մինչ ի ծագելն արեգական: - 17. յորժամ 

ելեալ ի լեառն զգիշերն ամենայն ի գլուխ զաղօթսն հանէր: Թուի թէ ի սմին իսկ 

գիշերիս յայսմիկ յօրինակ մեզ վարդապետելով զայս առնէր. վասն զի ոչ ասի 

յաղօթելն` թէ եդ ծունր - 17. կայր յաղօթս,,: - 17. և ի սպասելն նորա … ի բաց գնայ 

մղեղեալ և լուծեալ: - 18. թերևս զի կիզուլ կարասցէ զեւթեակսն` որ ի մեզ հոգեկան 

շնորհքն – 18. զմարմնականն ի ծոց մեր հատուցանէ տանջանս. գերելով և ի հնոց 

արկանելով չարաչար - 18. օր ըստ օրէ յամենայն աւուր յառաւօտինսն ... զնոյն զերից 

մանկանցն ի բերան առնլով նուագեմք զօրհնութիւն - 19. և հանրականացդ 

համարձակի հրաման տալով երկնայնոց և երկրայնոց արարածոց ի փառաբանութիւն 

կանխել արարչին - 19. իբր առ երկին ի հնոցն վերաձայնեալ կոչէին զարարածս 
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յօրհներգութիւն նմա, ըստ նմին և մեք … ի վերայ մեր և ի մեզ բերելով գլուխն … 

աղաղակեմք ի յընդհանուր ամենայն արարածոցս տեսակս - 19. և երկնային 

յօրինուածով հաստատեալ յանձնն յանմեղութեան, ընդ նոսա և զուգաձայնեալ  

երգաբանէ: - 19. վերաթևեալ ելանէ յանմարմնականացն դադարս - 19. “Փառք ի 

բարձունս աստուծոյ, և յերկիր խաղաղութիւն, ի մարդիկ հաճութիւն”:  - 20. երթալ 

հասանել մինչև ի թագաւորական գահոյսն – 20. որ ի մեզ դաշնաւորեցաւ  

հեշտութեամբ ճաշակելեաց և հոտոտելեաց: - 20. Իսկ ձեռք առ հնարագիտութիւնսն 

հպելով, արարչականք անուանին. բայց առաւելագոյն բանին ի պէտս 

օգնականութեան ներկազմեալք և յարառոցեալք: - 20. Հայեա’ց տէր, ասէ, 

յաղքատութիւն և ի տնանկութիւն բնութեանս – 21. թէ զորպիսի և զորքանս զբօսանաց 

և զբազմանց սաստկութիւն յայգուէ մինչև յերեկոյ միալուծ ձգեալ բերեմ: - 21. եկն ի 

խարդախել և ի խաբել զիս – 21. զոր յընդերեկս աւուրն ուրբաթու  զանապական 

մարմինն իւր ի հաճոյս Հօրն Որդին միածին պատարագեաց: - 21. զսոյն և ընդունել 

հայցէ ի նմանէ, ի յանգումն ածելով զերեկորին զկարգեալ սաղմոսսն - 22.  ելանել ի 

բնակութիւնս – 22. զոր ինչ արարին յառաւօտին աղօթսն, զնոյն կարգ և աստ յառաջ 

առնլով ... տանին յանգել յեպիսկոպոսսն և ի քրովբէական  դասն - 22. և չորէ և վեց 

գումարին ի տասն – 22. զուգիւք ներգործել բնաւորեաց առաջնորդականն որ ի մեզ 

միտք – 23. սակաւ ինչ ի բազմաց նշանակելով, յոլովիցն ի գիտութիւն ածել կամեցեալ: - 

23. որ հաւատացն ի մեզ զվերակացութեանս այսորիկ շնորհ - 23. որ յամենայն ժամ 

շուրջ գայ - 24. հնար լիցի ամենայն անձին Երրորդութեանն երկրպագուաց ժառանգել 

զերկնից արքայութիւնն ի Քրիստոս Յիսուս ի տէր մեր - 24. և ապա համարձակեսցի 

մատչել ի կարգն իւր և ի հաղորդութիւնն: - 24. յորս պարտ է աղօթել և հսկել – 24. ի 

նոսա կատարի աստուածային խորհուրդն: - 25. Արժան է  ... պատարգ մատուցանել 

ահիւ և երկիւղիւ, ըստ սահմանելոյ սրբոց հարանցն յամենայն ժողովս իւրեանց: - 25. 

այս յիւրաքանչիւր կամս թողեալ լիցի - 25. Արժան է և զհացն` անխմոր, և զգինին` 

անապակ հանել ի սուրբ սեղանն … և ոչ խոնարհել յայլ ազգաց քրիստոնէից 

յաւանդութիւնս: - 25. Ոչ է արժան ի սուրբ քառասներորդս զատկին և մինչր ի սուրբ 

պէնտակոստէն հարսանիս  առնել - 25. Պարտ և արժան է զսուրբ միւռոնն … 

հայրապետին օրհնել. և իւրաքանչիւրոց եպիսկոպոսացն միանգամ ի զատկին 

հինգշաբթին օր - 26. և յայլ ի պէտս օծման մի խառնեսցէ զնա – 26. յայլ խորհուրդ 
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օծման մի իշխեսցէ մատուցանել զնա: - 26. աւազան քարեղէն հաստատել ի նմին իսկ 

յեկեղեցւոջն, և կամ անդէն մերձ յեկեղեցին ի մկրտատունսն: - 26. Պարտ և արժան է 

զայնոսիկ … քահանային յեկեղեցին տանել … և անդ ի սրբութեան տեղիսն պսակել- 

27. Իսկ զերկեակսն նոյնպէս պարտ է ըստ առաջին կարգին … հաւանեցուցանել 

յիրերաց յօժարութիւն - 27. ողորմութեամբ և արտասուօք արժանաւորեսցին խառնել 

յեկեղեցի աստուծոյ: - 27. Արժան է գիշերապաշտօն առնել յայգ կիւրակէ – 27. Արժան  է 

ի գիշերին, յորժամ ժողովին ի պաշտօնն, նախ զառաջաբանիցն ասել զչորեսին 

սաղմոսսն միաբանութեամբ ի թիւ -  28. զոր ի նոյն խորհուրդ արարեալ է երանելւոյ 

Յոհանայ Մանդակունւոյ Հայոց կաթողիկոսի: - 28. Արդ զկնի Հարցինն և Ողորմեցւոյն 

և Տէր յերկնցըւոյն` զՓառս ի բարձունսն պաշտել - 28. արտաքուստ ի գերեզմանն առ 

նա աղաղակիցեմք - 30. իբրու թէ զնոյն ինքն զյարուցեալն … ի դէմս մեր բերելով, 

հրամայեմք միմեանց՝ թէ “Ի գիշերի համբարձեք զձեռս ձեր ի սրբութիւն - 30. արժան է 

... զՍուրբ աստուածն` հանդերձ սրբոյ աստուածածնին կցըրդիւն ի վերջն անցուցանել, 

որպէս և յայլ աւուրսն - 30. արա առ մեզ զողորմութիւն քո ի հազարս և ի բեւրս: - 31. 

փոխեա զմեզ յարքայութիւն միածնիդ քոյ – 31. որ ի բարձունս բնակեալ ես, և 

զխոնարհս տեսանես յերկինս և յերկրի: Հայեաց, տէր, յաղօթս մեր և ի պաղատանս - 

31. Պարտ և արժան է յայտնութեանն աւուր` կատարել զջրոյն օրհնութիւն ի վերայ 

ջուրց ըստ պատշաճի ի տեղիսն հանդիպել, ձէթ արկանելով ի նա և աղօթս 

մատուցանելով. ի ձեռն այնորիկ յիշատակել զառ ի փրկչէն վասն մեր ի Յորդանան 

զմկրտութիւն:  - 32. ոչ է պարտ զնա ի պատիւ ընդունել և երկրպագութիւն 

մատուցանել– 32. ի նոսա բնակէ Հոգին սուրբ, և նոքօք մատակարարէ ի մարդիկ 

զպահպանութիւնս և զշնորհս բժշկութեան ախտից հոգւոց և մարմնոց: - 32. Ոչ է պարտ 

ամենևին անխտիր լինել …այլ խորշել ի նոցանէ, և չհաւատալ ընդ նոսա ի հոգեկան և 

ի մարմնական սեղանս - 32. Ոչ է պարտ ի չարաղանդ մծղնէիցն տեղիս ... օթել ումեք – 

32. Այլ յամենայն իսկ ութօրեայսն խառնել պատշաճ վարկանիմ ընդ ծննդեան 

աւետարանս - 32. Եթէ ոք իցէ` որ յարեսցի ի նոսա, և ի սիրելութիւն և ի 

բարեկամութիւն եկեսցէ, պարտ է զայնպիսին խոշտանկել, և ծանր պատուհաս ի 

վերայ ածել, մինչև զգաստասցին և առողջասցին ի հաւատս: - 33. «Բազումք են ելեալ 

յաշխարհ նեռինք - 34. որք չարեաց ի չարիս վերացեալ ելին. ի պատկերամարտութենէ 

ի խաչամարտութիւն և ի քրիստոսատեցութիւն, և անտուստ յանաստուածութիւն և ի 
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դիւապաշտութիւն: - 34. ի հմտութիւն ածեալ նոցուն ստուերագիր առասպելապատում 

մատենիցն զհամբակացն իւրեանց  խմբաւորութիւն: Զի որոց ի կամակորութենէ 

ախորժելի եղև բանսարկուին գալ ի բարեկամութիւն – 34-35. որք … ի պաշտօն նոցին 

դարձան – 35. հաճոյ թուեցաւ նոցա ի մեռանելն, զմարմինս իւրեանց  գազանաց և 

թռչնոց ծախել տալ – 35. Ի համեմատութիւն գալով առ միմեանս մարդիկն … 

խելագարեալ, զինքն արարած խոստովանիւր լինել: - 36. Կէսք ի նոցանէ 

զընդդիմամարտս այլոց կենդանեաց զկենդանիս ի պատիւ առեալ պաշտեցին - 36. 

աստուած անուանեցին. զԿռոնոս … զԱրէս … զՀերմէս … զԶևս … յորոց անուն և 

զկուռս պատկերակերպս քանդակեալս աստուածս անուանեցին: Եւ վասն զի 

յաղծապղծից անուն և ի վատթարագործաց կուռքն կանգնեալ լինէին - 37. 

յեգիպտացւոցն ընկղմին գազանասնոյց գետ: - 37. ի պարսկական 

մայրապականութեանցն վայր վտանգեալ խրին խոհերս: - 38. յոյր ձեռս ոգեսպառ 

եղեալ սատակի … Եւ յիւրաքանչիւրոցն անուն երդմունս կատարել զառածանին, 

Երդուեալ ասեն,  ի միածինն որդի: Եւ դարձեալ` թէ Վկայ ունիմ քեզ զփառս այնորի, 

յոյր ձեռս միածինն որդի զոգի իւր աւանդեաց: - 38. և զանգէտս ի հաւատացելոց 

յինքեանս հնարին յանկուցանել: - 38. զանդամս մարմնոց իւրեանց ի լիճսն 

սուզանելով, զձայնն ևեթ բերանովքն ի դուրս առաքեն: - 38. Որք և զնոցին դիակունս 

առ երդովքն ուրեմն ի տանիս զեղչեալս բարձրահայեաց և երկնապիշ լինելով, երդնուն  

- 38. դժուարագիտելի է յոքնազան և բազմախուռն ի նոսա անտառացեալ չարութիւնն: 

- 38.  Քանզի որոշաբար սատանայականն ուսմունք ի մի իմն տեղի հաւաքեալ 

ծովացան ուղխք ամպարշտութեան նոցա: - 39. չոգան ղօղեցին յոլորտս ուրեք 

աշխարհիս մերոյ: - 39. Եւ ի նոսա հատուածեալք եկին յարեցան կշտամբեալքն ի 

կաթողիկոսացն Աղուանից պատկերամարտք ոմանք - 39. յաշխարհամէջս և ի 

ժողովրդաբնակս համարձակեցան յարձակել տեղիս - 39. կուտեցան ամենայն ուստեք, 

որպէս անգեղք աշխարհաց ի նեխաշաղիղ ինչ գէշ – 39. զհրեշտակացն իմանամք շուրջ 

կացեալ ի սպասաւորութեան բազմութիւն: - 40. երկնայինքն դասակցեալ ի նոսին 

պարեն զուարթունք: - 40. Դարձեալ` կռապաշտիցն զմեռելոց ոմանց զնմանութիւն 

յանշունչ նիւթս կերպագործեալ տպաւորելով - 40. Իսկ մեք զկենդանին և 

զկենդանացուցիչն քրիստոս յամենայն նիւթս մարդակերպ նմանութեամբ 

նկարագրեմք - 40. ,,Որ հաւատայ յիս… զմահ մի տեսցէ – 40. ոյք յուսացեալ են ի նոսա 
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– 40. ոյք պարծին ի դրօշեալս իւրեանց,, - 40. «Մտին ի Բեղբեքովր, և օտարացան 

յամօթ իւրեանց - 40. «Յարեաւ կաթեաց ի նոսա այս մոլորութեան գինի և 

արբեցութիւն»: - 41. Զոր և տեսանեմք ի ծառայութիւն զեկեալսն սատանայի 

խեղանդամս և ոգեհաշմս – 41. ի նոցանէ և զխնդրելին իւր յանձն առնու ընտրել: - 42. 

ծառայեցուցանէ ի ստեղծանելն զնիւթն, և տիրացուցանէ ի պատուելն – 42. աստուստ 

և կերպարանին այլայլեալ տգեղանայր ձև, զբազում ախտից և ցանկութեանց յինքեանս 

երևեցուցանելով շաղախմունս: - 42.  ի վախճան ժամանակացս այսոցիկ զկերպարանս 

ծառայի էառ և ի նմանութիւն մարդկան գտաւ եղեալ – 42. ոչ յերկուանամ` նմին 

ինքեան բազմեցելոյն ի նոսա Քրիստոսի զերկրպագութիւնն մատուցանել, ոչ հայելով 

յերևելին առաւել - 42.  զմի և զնոյն յամենեսին տեսանեմ զօրութիւն: - 42. ի քա՞րն կամ 

յոսկի՞ն դնիցեմ զյոյս իմ: - 42. անունն և նմանութիւնն զերկոսին հարկեցուցանէ, 

Քրիստոսի բնակել ի նոսա - 42. քահանայական ձեռնն և բանն զԵրրորդութեանն սրբոյ 

ի նոսա կոչեալ բնակեցուցանէ զօրութիւնն, որով ձեռամբ և բանիւ պարգևք և 

պատուհասք ի մարդիկ կարկառին - 43. նոյն ինքն Հոգւոյն սրբոյ առհաւատչեայն 

վստահացուցանէ զմեզ, իբրև ի գերազանցեալս ոմանս և յաստուածաբնակս ի  նոսա  

մերձենալ և ապաւինել - 43. զքահանայսն և զթագաւորսն ի նախնումն աստուածեղէն 

Հոգին յանցնիւրսն շարժէր ներգործութիւնս: - 43. նիւթականաւն զզգալին 

զուարճացուցանէ, զի «Եւղ զուարթ առնէ» … և ինքեամբ զիմանալին որ ի մեզ 

զօրացուցանելով. ,,Հրամայեա, ասէ, աստուած զօրութիւն քում` զօրացուցանել զոր 

հաստատեցեր ի մեզ,,: - 43. որք ի համանգամայն նիւթ աստուածութեանն կարծեօք 

խաբեալք գրաւին: - 43. որ մեզ ի դէպ էր ըմբռնիլ հիացմամբ և ի հաւատսն հպել – 44. 

որ թէ անհնար է աստուծոյ յամենայնսս լինել  ի նմանէ գոյացելոցս տեսակս - 44. Ոզա 

մեռանէր յօգնելն տկար զօրութեամբ հզօրագունին. զայլազգիսն հարկանէր 

յերաստանս և ի սրունս - 44. Ոչ կարէին անշունչ նիւթք ի կենդանի մարդիկ 

օգնականութեան մատուցանել շնորհ - 44. աստուած ի նոսա էր բնակեալ: - 44. Եւ մի՛ 

գայթագղիր տարակուսեալ, և ի լռելն և ոչ ցասմամբ ի վերայ հարկանիլ հայհոյչացն և 

թշնամանողաց - 44. որ ի նոսա միաւորեալն էր – 45. կամք եղեն աստուծոյ յանշունչ 

նիթս լինել – 45. յորս աստուած իցէ: - 45. «Որ յերդնու յընկալեալսն` երդուեալ լինի 

յընդունօղս նոցին»: - 45. Նոյնպէս և թշնամանելովն զնոսա, ի Քրիստոս լինի 

մեղուցեալ թշնամանիչն: - 45. ի պիղծս մի մերձենայք: - 45. աստուած 
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զբարերարութեանն ի մեզ հեղու զխնամս: - 45. և յոքունք յաւուրս Դաւթի ոսկէզօծ 

յօրինեալ արկեղք - 45. յիսրայեղեանն ազգ յառ ի նմանէ շինեալն եւեթ ժողովեալք 

ամենայն ուստեք ի խնդրել զաստուած: - 45. որ կարօղն է … և դնել զդադարս նոցա ի 

բնակութիւն գազանաց երկրի - 46. Այլ և կենդանականն որ ի մեզ հաւատ, սրեալ իբրև 

օձի խօսարանացն իւրեանց սրով սատակել սպառնացեալ - 46. հաւաքեսցուք ի 

հեղեղագնաց կենցաղոյս՝ զգայութեանցն որ ի մեզ զկարծրութիւն, ի հոգեկանումն 

պահպանելով խորհրդարանի: - 46. ջաղխեսցուք զվեհագոյն և զգերակացեալն ի նոսա 

չարապաշտութեանն անդամ: - 46. Յոյժ տենչալի էր ինձ և փափաքելի ... յամենայն ժամ 

զբարեաց զհետ երթալ – 48. զաստուածն սիրոյ և խաղաղութեան ի մեզ 

հաւանեցուցանել հնարէաք բնակել տալ: - 48. յանուն նորա խրախոյս բառնամք -48. 

սուտ խօսեցայք յանուն տեառն,, - 48. Քանզի զամենայնսն ի Քրիստոս ըստ մարմնոյն 

կիրս` ոչ առնուն յանձն ասել ըստ մարմնոյ և կամ մարմնով. զի մի երկուց, ասեն, 

ակնարկութիւն տայցեմք բնութեանց ի մին Քրիստոս - 49. «Գտանիցէք, ասէ, մանուկ 

պատեալ ի խանձարուրս, և եդեալ ի մսուր,,- 49. յիւրն ընկալու զայս գոյացութիւն – 49. 

,,Որ ի քէն ծնանելոցդ է,, ասէ,  և ոչ թէ որ ի քեզ - 49. եղիցիս ի կորուստ անհնազանդեալ 

որդիդ հարանց: - 50. որ զԲանն ի մարմին և յոսկերս յեղեալ ասէր: Զի եթէ ոչ խորհրդոյ 

ակամբ հայել գիտասջիք յաւետարանական ձայնն - 50. ,,Թէպէտ և վասն մեր էջ 

յանարգութիւն – 50. Արդ ի յատկութեան ըստ բնութեան ասել, զանշարժն մնալ ասէ 

յերկաքանչիւրսն` որոց էինն: Իսկ ի գերազանց և ի սքանչելի միաւորութենէն ոչ ինչ է 

արգել միութեան` զամենայնսն խոստովանել ի Քրիստոս - 51. Քանզի ոչ եկն յեղծանել 

ստեղծօղն զստեղծեալն յինքենէ ստեղծուած – 51. Որպէս երանելին Եփրեմ ասէ. «Ոչ 

փոփոխելով մարմինն յանմարմնութիւն, այլ ունի զինքեան զմարմինն - 51. ըստ որում 

յաստուածն բան միաւորեցաւ,,: - 51. շատ ջանացար  … ծածկել և թագուցանել 

զհաւաքեալ ի քեզ զդառնութեան մաղձ - 53. «Միութիւն խոստովանիմ, և ոչ քայքայումն 

ինչ և լուծումն այսր բնութեան յայն, կամ այնր յայս - 52. ոչ գիտես թէ մարմին ասելով` 

յերկոսին ի ներքս ըմբռնիս յորոց փախչիսդ: - 53. հանէ ի լոյս զստուերս մահու – 53. 

«Խոստովանիմ զԲանն աստուած յարգանդի կուսին կերպացեալ` տպաւորեալ, ի 

պատկեր և ի ձև մարդոյ եղեալ, այլ ոչ եթէ յարարածական բնութենէն ինչ յինքն 

խառնեաց - 53. Տեսանե՞ս, որպէս համաձայնք առ միմեանս գտանիք յամպարշտելդ - 

54. ոչ ինչ խառնեաց ի կուսէն յանխառն աստուածութիւնն: - 54.  զբնութեանն 
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կատարելով յինքն ընկալաւ – 54. անհնար է անսուտն աստուծոյ ստութեամբ իւիք 

կեղծաւորել ի գործս իւր - 54. զկատարեալ  մեր բնութիւնս  ի կնոջէ յինքն ընկալեալ` 

ընդ ինքեան միաւորեաց Բանն աստուած առաքեալ ի Հօրէ: - 54. ի մեծագոյնն 

անկանիս չար: - 54. գրեցեր ի քում շարագրածութիւնս անդ – 55. Զմտա՛ւ ած, 

յորքանեաց չարաչար հայհոյութեանց պտոյտս ընկղմիս - 55. Սուրբ հարքն ի Նիկիա 

ժողովեալքն ասացին – 55. նովին մարմնով համբարձեալ յերկինս – 55. նախ քան 

զխոնարհելն յարգանդ կուսին` օտար գոյր բնութեանն Հօր: - 55. և աղամողիս ի բանս 

քո – 56. ընդէ՞ր  զանգիտես զմարդկայինն ի Քրիստոս դաւանել բնութիւն  – 56. զիա՞րդ 

կարասցես մարդ զնա եղեալ ասել և մեռանել, և մահուամբն  զանմահութեան ի մեզ 

աղբիւրացուցանել շնորհ: - 57. զսորին հակառակն՝ զմին խոստովանելով յամառէին 

յերկուցն գալ խոտովանութիւն – 57. զմիութիւնն յերկուս բաժանէ միութիւնս. այլ 

յերկոսին անչարաբարոյական կամօք բարեպաշտեալ մերձենայ - 58. զերկաքանչիւրցն 

յիշէին զհասարակականսն. ոչ առ ի բաժանել զմի Որդի յերկուս որդիս, կամ յերկուս 

դէմս - 58. Արդ այսպէս բազմերջանիկ հարանցն անորոշաբար յիշել ի վերայ միոյ 

Քրիստոսի, ոչ առ ի բաժանել զմին Քրիստոս յերկուս դէմս, կամ յերկուս որդիս - 59. 

Ընդէ՞ր լինիս իբրև զջուր հոսեալ ... կամ իբրև զկարկուտ հատեալ յամպոց` առ հալելն 

հուպ լինելով, քան թէ առ վերստին  կապիլն յամպս: - 60. նա առնլով յինքն մեծարեաց 

զբնութիւնս – 60. հրաման ընկալաք … ի քաղաքս Սամարացւոց ոչ մտանել: - 60. 

բազում ինչ անյայտութիւն և տարակուսանք յաւետարանականսն գտանի ձայնս և 

յառաքելականս – 61. ընդէ՞ր զստութիւն, և ոչ հաւատս ի բանս և ի գործս առփրձիս 

ցուցանել - 61. Նոյնպէս և այլով իւիք բանիւ այլ  ոք վրիպեալ մոլորեցաւ, յասել անդ 

Փրկիչն. «Ոչ ոք ել յերկինս, եթէ ոչ որ էջն յերկնիցմ որդին մարդոյ` որ էն յերկինս» - 62. 

Արդ է ուրեմն յաստուածային գրիցեալսն բան` որ ըստ բնութեանն է ասացեալ - 62. 

մեծն Գրիգոր ասէր Նազիազու, թէ` Զերիս գոյութիւնսն ոչ իմոյ իմանալ ժողովման, կամ 

լուծանելոյ ի միմեանս, և կամ խառնակութեան - 62. յանհաւասարս զզուգահաւասարն 

դնես գոյացութիւն: - 63. և զայս ի քեզ հայելով ասացեր – 63. այդպէս յանդուգնդ ես 

յաստուածատեսութիւնս – 64. Եւ համայն հիացեալ եմ մեծապէս` զնորանշանդ ի քեզ 

տեսանելով ձևացութիւն - 64. որ զանազանի ի զանազան տեսակսն – 64. ճանաչի ի 

նոսա դէմն այսուիկ – 64. «Ամբարձ զաչս քո յուղղութիւն և տես, ո՞ւր ոչ թաթաւեցար ի 

ճանապարհս քո», և որ ի կարգին. առ ամենեսեան  անամօթեալդ, և ի 
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խոստովանականս, և ի կարգս և ի կրօնս, առանց ամենեցուն հոլանեալ, և զամենեցուն 

ի տեղի արարեալ լցեր  զհայհոյութեանն չափ: - 64. Ու՞ր տարցուք զառ ի քէն հասեալ  ի 

մեզ աղէտս - 65. որ եդիր յերկինս – 65. զիւրեանցն ի ձեռս նոցա տային – 66. Ի ձէ՞նջ 

հնչեաց Բանն աստուծոյ - 66. յուսումնասիրութենէ անտի կանխեալք` ելանէին առ 

յիմարութի՞ւն զչարն ընդ բարւոյ փոխանակել, և բառնալ բերել զմարգարէականն ի 

գլուխս իւրեանց վայասացութիւն - 67. Դարձեալ զի և որ ի մեզ բնաւորականք են` 

հոգեկանք և մարմնականք, ոչ են ապականիչք և կամ ապականութիւն բնութեանս 

մերում: - 67. և դնելով ստութիւն ի յոյսն ձեր` ընդ ստութեամբն և մտեալ ծածկիք  - 67. 

Լսես քաղցնուլ գրեալ յաւետարանսն զՅիսուս – 67.  ղուղիս այնուհետև ի 

շատխօսութեանն հոսանս ասելով – 67. յայտ է, եթէ ըստ մնութեան և նախ քան 

զյանցանելն այսոքիկ, և ոչ յետամտականաբար ի մեղացն ի ներքս անկեալ ի 

բնութիւնս - 68. յերկուս կողմանսհակամիտեսցի յարձակմամբ ցանկութեանն – 68. 

«Տեսանեմ … գերեալ զիս օրինօք մեղացն որ են յանդամս իմ»: - 69. և սերմանելով ի 

հոգին` ի հոգւոյ անտի հնձեսցէ զկեանսն յաւիտենից: - 69. «Ծաղր ձեր, ասէ, ի սուգ 

դարձցի, և ուրախութիւն ձեր ի տրտմութիւն … յամենայն ժամ ուրախանալ հրամայի ի 

Պաւղոսէ: - 69. Եթէ ուտիցէք, ասէ, եթէ ըմպիցէք, զամենայն ի փառս աստուծոյ 

արասջիք»: - 69.  յապականացուս անկեալ կեանս` հակառակաւն այսոցիկ վտանգիմք - 

70. Փրկիչն սոքօք ի կենցաղավարելք ընդ մարդկան վարեցաւ – 70. Եւ զայս այսպէս 

որպէս յընթացման ըմբռնեալ բանիս` քոյինն սակս բանի - 70. ոչ ընդ այնու կարծեօք 

եմուտ որ ի մեղսն տանիցին, այլ որ …Քանզի ոգի և մարմին ծառայեն կարեաց` որ ի 

մեղսն տանին - 71. քաղցնուլն և ծարաւելն, և վաստակելն և ննջելն` մարմնոյն կարիք 

են, այլ ոչ եթէ ի մեղս համարեալ իցեն - 71. ,,Տրտում է ասէ շունչ իմ մինչև ի մահ,, - 72. 

ի մեզ գտանին կիրքս – 72. առ որս կամաւ և ըստ կանխատեսութեան խորհրդոյ 

յայնոսիկ խոնարհէր տէրն - 72. սապէս և ի կրելմ` մերումն նոյնաձևապէս 

հաւասարեաց կրից: - 73. Այսպէս ի սուրբս հայրն: - 73. յայտ է` թէ հաւաստապէս 

բնականացն թոյլ տուեալ` զանցնիւրսն իրողութիւնս առ իւրն անապականապէս 

ազդել մարմին և հոգի … ոչ անուանն և ձևոյն ևեթ, այլ առաւել իրացն` որոց անուանն` 

յիւրաքանչիւրսն համբերեալ - 73. առնլով յինքն զտկարութիւնն մեր և ըստ մեզ, եղեաք 

և մեք զօրութեան նորա հաղորդք - 74. յորս մեք անկաք – 74. յիւր միաբանութիւնն և 

նմանութիւն կատարեալ պատկերին կոչիցէ զմեզ,,: - 74. և բանական հոգւովն ի նոսա 
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հպեալ` զյաղթութիւն ցուցանէր: - 74. և զնորին արարածն ի մեղս և յապականութեան և 

ի մահու ցնդեալն` ինքեամբ ժողովեալ նոր  պատկերաւ - 74. արար … զմահուն 

լուցումն ի դժոխս: - 74. հակառակորդին ետ զինքն ի ծառայութիւն – 74. գործով 

պատուէ զհնազանդութիւնն, և զփորձ առնուլ զնորա ի չարչարելն: - 75. ոմանք 

յետամտականք ի մեզ եղեն – 75. ոչ ի մէնջ և ոչ յարարչէն յարեալ եղև ի բնութիւնս – 75. 

գոգցես թէ յանգոյութիւն զգոյն խնդրէ ներածել: - 76. յորմէ վտանգեալ լինիմք` ի 

վախճան հասանել մեղացն, և  անլուծականի կենդանութեան լինել սկիզբն: - 78. որ 

հանդերձեալն էր քակել զսա ի մեռանելն իւրում: - 76. կործանումն  քաղաքի եղեալ` ի 

տապալել զպարիսպն: - 76. և յորպիսի՞ և յո՞րքանս յինքնակամութենէն սայթաքեալ 

եկն յանարգութիւն – 76. և զբաղկացեալն ի մասանց քակտէ ապականութիւն, 

զայլայլութիւնն ի գործ արկանելով: - 77. ,,Հող էիր և ի հող դարձցիս,, - 77. ոչ գտաւ 

նենգութիւն ի բերուն նորա – 77. ոչ հպեալ ի ի նոսա: - 78. պտուղ խաղաղութեան 

նովաւ կրթելոցն հատուցանէ յարդարութիւն»: -78. թողլով զպատշաճն ըստ իս` 

յանպատշաճագոյնն իմ ընկղմեցան խորհուրդս – 79. բազմասցին հաւատացեալք ի 

քեզ – 80. որ յամենայն մարդիկ մատակարարէ զիւրոյ զխորհրդոյն զզօրութիւնսն ոչ 

միայն յարժանաւորսն, այլ և յանարժանսն ցուցանէ իւր բարերարութիւնն վասն 

բազմաց օգտի: - 81. Կամ զանշունչ գաւազանն Ահարովնի պտղաբերեալ ի խորհուրդ 

եկեղեցւոյ: - 81. որ ի վախճան ժամանակացս և ի կատարման ժամանակի` մարդ 

եղեալ յերկրի երևեցաւ, ընդ մարդկան շրջեցաւ: - 81. առնուցուս զուխտ իմ ի բերան 

քո,, - 91. զպատճառն յայտնէ յասելն – 82. արտաքնոցն ասացեալն ի խորհուրդ 

եկեղեցւոյ վերաբերին, ի Պաւղոսի յասելն, եթէ «Արի՛ որ ննջեսդ - 82. յաստուածային 

խաղաղութիւն ժամանեալ մարդկային բնութիւն, խորհիւր ազատել ի չարին 

վրդովմանց սուրբ եկեղեցի … նախկին համարձակութիւն հայցէ ի բանալ բերանոյ 

իւրոյ, յասելն - 82. պատմեաց զնեղչացն դաւաճանութիւնն … յասելն  ««Տէր, զի՞ 

բազում  եղեն նեղիչք իմ - 82.  զկեանս իմ ի փառաց դրախտէն ի դժոխս մերձեցոյց – 83. 

որք իջանեն ի գուբ,, - 83. խնդրեաց յաստուծոյ զսուրբ Հոգւոյն զշնորհսն  

յօգնականութիւն, առաջնորդ լինել յերկիր բարութեանցն, ուստի ելաքն մախանօք 

չարին. յասելն, եթէ ,,Հոգի քո բարի առաջնորդեսցէ մեզ յերկիր ուղիղ,,. զոր և քարոզն 

պատուիցէ պահել զպատուիրանն, զի երկայնօրեայք լինիցին յերկիրն բարութեանց - 

83. Մերձ յասացեալսն վարկանիմ և զղևտացւոցն օրէնսն – 84. իմաստունն Սողովմոն, 



417 
 

ի Զգօնութեան խրատուն յորդորէ … Կամ ի սաղմոսն Դաւթի … կամ 

տաղաւարահարաց տօնին գուշակումն, որ յերկնայինսն բերէր զմեզ ի վայրսն: - 84. 

սուրբքն ճգնեալք ի Քրիստոս պսակին: - 84. Քանզի աստուածորդւովն հետևիմք ի 

լեառն բարձու առանձնանալ ընդ Երրորդութեանն փառաց – 85. յերկիր կործանեցան: - 

84.  Փառք ի բարձունսն յօրինեն – 85. նա և յութերեակսն լինէր նորոգումն ընդ 

Քրիստոսի յարուցեալք – 85. Իսկ զթագաւորական զպատկերն յետոյ ի պատիւ 

տէրութեանն իւրոյ զարդարէր – 85. ուստի կապեալ իբրև շղթայիւք ի խորս 

անգիտութեանն անգանէր - 85. պատուիրէ … մատուցանել նմա զբանաւոր 

զպատարագս ի հոտ անուշից – 85. ի բոլոր ժամանակաց լրմունս, բարեփառ հաւատով 

երջանկացեալ ի Քրիստոս, պատուիրէ ի կենցաղումս արթուն և զուարթուն լինել - 85. 

Իսկ զթագաւորական զպատկերն ... զարդարէր, ինքեան  ստեղծանելով զձեռամբն` 

առաւել մեծարեալ, զանարգ նիւթն յերկինս հանելով ի տէրութեան փառսն - 85. զի 

զորոյ ի սիրտն ընկալաւ փափաքանօք զխրատն – 85. Իսկ Ողորմեա սաղմոսն ունի 

զնախամօրն ազատութիւն սրբոյ աստուածածնի ծննդեամբն, ոչ ևս անօրէնութեամբ 

յղանալ և որդիս ծնանել յանէծս - 86. որ յանիծիցն մտին յաշխարհս – 86. Ընդ նմին 

թաղեալք մկրտութեամբն ի մահ – 86. ապա զմեծ և զանպարագրելի  զեզն, զանմահ  

իւր Որդին և զԲանն տայ ի զենումն և փրկութիւն աշխարհի, յոր և կոչէ ի հարսանիս 

երկնաւոր Որդւոյն իւրոյ տիեզերս: - 86. Եւ այսպէս ազատեալք ի նախամօրն անիծից 

մանգունք եկեղեցւոյ. և յառաջին յօրհնութիւնսն հաստատեալք, և ընդ անմարմնոց 

բնութեանցն պար առեալ, զերգս օրհնութեանն, յասելն - 87. Փառք ի բարձունսն 

զապառնեաց և զհանդերձելոցն օրհնութեանցն բերէր զնմանութիւն – 87. ի ստորիսն 

բանն ածէ յասելն – 87. օրհնեն զտէր յօրհնութիւն նոր – 87. ուրախ եղև նոր Իսրայէղ 

յարարիչն իւր - 87. ցնծացան ի թագաւորն իւրեանց – 87. որ յարուցեալ ի մեռելոց 

փչեաց յԱռաքեալսն – 87. մի’ երբէք ննջեցից ի մահ,, - 87. նեղիչք իմ ցնծասցեն թէ ես 

սասանեցայց,, ի Հուրն յաւիտենից - 88. գալուստ Հոգւոյն եղաւ ի յառաքեալսն – 88. 

«Ծագեա’, տէր, զողորմութիւն քո ի պաշտօնեայքս և յերկրպագուս ամենասուրբ 

Երրորդութեանդ: - 88. կարգեալ է ... ըստ պիտառութեանն Յովաննու աւետարանագրի 

յասելն` թէ ,,Էր ժամ վեցերորդ և ուրբաթ զատկին, և հանին զնա ի խաչ,, - 88. 

զլուսաւորսն ի խաւարէն փարատէր … նոր  առաւօտ ծագելով նստելոցն ի խաւարի և  

յիստուերս մահու - 88. աղաղակեն առաւօտին յասելն. եթէ – 88. ըստ որում ժամու ի 
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գերեզման ասի իջեալ տէրն արարածոց – 88. յոր ապաւինեալ մանկանց եկեղեցւոյ ի 

նոցա կարող բարեխօսութիւնն, աղաղակեն - 89. աղաղակեն գոհանալով յասելն, եթէ – 

89. և աղաչէ զի յապագայսն անփորձ պահեսցէ զեկեղեցի իւր մինչև ի գալուստ 

միածնի իւրոյ. զոր և առ նմին առեալ քահանային զաղօթըս ժողովրդեանն 

մատուցանէր առ աստուած, հաստատուն կալ և մնալ ի կամս 

պատուիրանապահութեան նորա – 89. զաղօթս ժողովրդեանն մատուցանէր առ 

աստուած … փառաւորել զմիածին Որդին աստուծոյ … յասելն` թէ – 89. յոր 

ապաւինեալ մանկանց եկեղեցւոյ ի նոցա կարող բարեխօսութիւնն,  աղաղակեն  

ողբերգագին ձայնիւ - 89. նոքա առաջնորդեսցեն ինձ մոլորելոյս ի գիտութիւն 

ճշմարտութեան - 89. հանցեն զիս ի լեառն սուրբ և ի յարկս քո, զանապատացեալ ի 

գերակայ բնակութենէն ի ստորին նուաստութիւնս: - 89. զգոհացողական քարոզն 

ծաւալեցուցանէ, յաղաչելն  զամենակալն աստուած – 89. զոր Եսայեասն ետես նստեալ 

յաթոռ փառացն - 90. և ևս առաւել մեզ քան թէ  յայնժամ մարգարէիցն եկեալ ի յերևումն 

- 90. պաշտամունք մեր` սովաւ իբրև զանուշահոտ խնկոց բուրմունս յընդունելութիւն 

աստուծոյ մատուցանին - 90. զխաչի Քրիստոսի ճառս յինքեանս բերէ … զոր և 

անմարմին զուարթութիւնն ի գերեզմանին ի սփոփանս մխիթարութեան տրտմեցելոց 

կանանցն աւետաւորէ - 90. ,,Ինձ քաւ լիցի պարծել, բայց միայն ի խաչն տեառն մերոյ 

Յիսուսի Քրիստոսի,, - 90. համարձակահայեաց լինելով մեք ի նոսա … նուագեսցուք 

ասելով. Աստուած յաւիտենական, ի վախճան ժամանակիս հաճեցար լինել ի 

նմանութիւն արարածոց. հզօրդ, զտկարութիւնս մեր ի քեզ բարձեր - 90. ընդէ՞ր յարձակ 

աւուրսն յիշատակի բարեխօսութիւն Մարիամայ Աստուածածնին, և ի խորհրդականս 

ոչ: - 91. յարձակ աւուրսն քրիստոսեանն ոչ մատչի պատարագն – 91. աղօթք մեր 

ժամանեսցեն ի յականջս տեառն զօրութեանց, որ նստի ի քրովբէս - 91. որ ի Քրիստոս 

լինելոց էր ճշմարտութիւնն – 91. Եւ գառն անմեղ վարեալ ի սպանդ, ծանեաք զնոյն 

ինքն զտէր մեր Յիսուս – 91. ըստ  որում և մեծ մարգարէն յառաջագոյն տպաւորեաց  

յասելն, եթէ - 91. ընդ վերին զօրացն դասակցեաց ի փառաբանութիւն զուարթնոցն, 

յասելն` եթէ  – 91. ,,Բնակեցուցանէ զամուլն ի տան ուրախամիտ … պատմել 

զօրհնութիւնս տեառն ի դրունս դստերՍիովնի և ի նոր Երուսաղէմի»: - 91. մեռեակքն ի 

Քրիստոս յարիցեն յառաջագոյն – 92. զյարութիւն մեռելոց բուսոց և տնկոց օրինակ էր ի 

գարուն բուսաբեր և ի դալարանալ մարդկան ի գերեզմանէն – 92. հաւուցն լինելոյ մերձ 
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յառաւօտն լիեալ ձայնք - 92. և զուարթաթռիչ լուսով ճեպեալք ի հանդիպումն ամպովք 

երևեցելոյն – 92. կարգեցան … աղօթք … ի կատարումն եւթներեկին … ի տրոհել 

օդեացն և այծեացն - 92. Քրիստոս եկաց ի վերայ խաչին ի բժշկութիւն վիրաց նորա: - 

94. ճաշակեաց Քրիստոս զքացախն ընդ ղեղի խառնեալ, ի բժշկութիւն պտղոյն 

դառնութեան: - 95. յորում ժամու տէրն արարածոց ի գերեզման իջեալ ասի - 95. և մի՛ 

թողուր ի ձեռաց, եթէ յորպիսի և յո՛րքան չարութիւն ըմբռնեցայ – 95. զոր .. սաղմոսն 

ուսուցանէ զչարչարանս փրկչին լինել, և յօձնման չարութիւն կատարեալ 

ժողովրդեանն - 95. Եւ ապա յաղքատութիւն բնութեանս նայեցեալ - 95. Հայեա’ց  ասէ 

յաղքատութիւն բնութեանս -  95. միածին Որդին աստուծոյ զանարատ մարմինն ի 

հաճոյս Հօր պատարագեաց իբրև զանուշահոտ խնկոց բուրմունս – 95. զմարդկային 

հոգին ի ձեռս Հօր աւանդէր – 96. որ նշանակէ զկնի զգալի լուսոյս անցանելոյ, 

իմանալի լուսովն առաջնորդել ի հանդերձեալ կեանսն: - 96. մեզ վերստին դառնալի է  

ի կարգն առաջին – 96. գերեալ լինի նախաստեղծն ի բանսարկուէն տրփական 

կերակրօքն ի ծառոյն մահաբեր և ի չար խորհուրդն - 96. զոր կատարեաց յայսմ ժամու 

ի կենարար չարչարանս իւր. յասել երանելւոյն Մարկոսի, եթէ - 96. երթեալ ի նոյն 

տեղի գագաթանն, բարձրանայր ի դիտին, զի զանկեալն վերացուսցէ. բևեռեալ զոտսն 

և զձեռսն յաղագս յանդուգն գնացիցն ի ծառն - 96.  իսկ ի խաչն յերրորդ ժամուն 

բարձրացաւ: - 97. Բազէն … դիտէր ընդ հարաւ, յափշտակելով զմեզ ի մահուանէ ի 

կեանս – 97. տեսանեմք յերրորդ ժամու զշնորհս Հոգւոյն սրբոյ եղեալ յառաքեալսն - 97.  

աղաչեն  զաստուած առաքել զՀոգւոյն օգնականութիւնն, առաջնորդ  լինել յերկիր 

բարի - 97. ի փապարաց ձորոց առաջնորդեաց աշտիճանօք ի վեր ելանել ի 

բարձրագոյն յիմաստն, ի ձիթաստանեաց յաստուածային վարդապետութեան լեառն, և 

զուշ և զմիտ ունգնդրութեան կարկառեալ ի տաճար սրբութեան – 97. Կայր լեզուն 

անշարժ ի խոստովանութիւն ապաշխարութեանն: - 98. յանյուսութեան ի խորխորատ 

անկանէր - 98.  Վասն որոյ փրկութեանն միածինն Հօր ի վեցերորդ ժամու ի վեցերորդ 

աւուր ի վեցերորդ դարուն կայր ի ջանս ցաւոցն – 98. զլոյս աստուածգիտութեանն և ի 

սիրտ ամենայն մարդկան տնգէր - 98.  գողանայ զմիտս մեր յիւրն միտելով կամս – 98. 

Պետրոս և Յոհաննէս ելանէին ի տաճարն յիններորդ ժամու աղօթիցն - 99. մեծ է 

խորհուրդ աստուածպաշտութեանն` որ ի Քրիստոս կարգեալ է - 99. 

զքահանայութեանցն ասեմ … ի մտանել ազնուականագոյն յուսոյն - 99. նստէին ի 
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խաւարի և ի ստուերս մահու: - 99. ,,Հող էիր և ի հող դարձցիս,,: - 99. Եւ եղև … 

արձակումն ի մահուանէ ի կեանս, և մուտք կենաց ճանապարհին ի ծառն մենաց: – 

100. լուսաւորեցան ջրովն կենդանութեան բղխեցելոյն յԵրուսաղեմէ, և խաղացելոյն ի 

կեանս յաւիտենից – 100. և ի նմին ժամու կատարեցան ամենայն գրեալքն ի յօրէնսն ի 

մարգարէսն: - 100. որով կարասցուք յամենայն ժամ պտղաբեր մտօք կալ առաջի նորա 

- 100. զոր յաջորդն յայտ առնէ յասելն – 100. «Կէս նորա ի ծովն որ առաջին». ի հին 

ժողովուրդն, որ ակն ունէին մխիթարութեանն Երուսաղեմի` օրինադիրք և … ,,Եւ կէս 

նորա ի ծովն որ յետոյ,,. ի նոր ժողովուրդս - 100. յարոյց զսկզբանէ զմեռեալսն` որ 

յԱդամայ  մինչև ի գալուստն երկրորդ - 101. մի’ մատնիջիք ի փորձութիւն» - 102. 

զմեղօք զանպատուեալ զբնութիւնն հրեշտակս առնէ ի մարմնի, փոխադրելով յորդիս 

լուսոյ և յորդիս տուընջեան – 102. յորժամ ելեալ ի լեառն հանէր զգիշերն ի գլուխ 

յաղօթս աստուծոյ - 102. քանզի յաղօթելն ոչ ասաց թէ եդ ծունր – 102. կայր յաղօթս. և 

անդ … հրամայէ յասելն` եթէ – 103. ,,Հանէր զգիշերն ի գլուխ յաղօթսն աստուծոյ,,: - 

103. և ես իմոցս զնոյն հրամայեցի` նորին հրամանացն հետևել, և առաքելական 

կանոնացն հնազանդել ի հաճոյութիւն կամացն աստուծոյ: - 103. արտաքուստ ի ներքս 

ի գերեզմանն աղաղակելով ողբերգագին  ձայնիւ, թէ ,,Արի’ տէր, օգնեա’ մեզ … զի 

խոնարհ եղեն մինչ ի հող անձինք մեր, և յերկիր կցեցան մեջք մեր,,: - 103. 

«Թագաւորեսցէ տէր յաւիտեան, աստուած քո Սիովն, ազգէ մինչև յազգս»  - 103. Ի 

գիշերի համբարձե՛ք զձեռս ձեր ի սրբութիւն – 103. այլ աւուրցն ի կարգն ելանեն – 104. 

որպէս և գրեալ է` … ի պրակս Առաքելոցն – 104. զոր յայլ ի ժամս աղօթիցն ըստ կարի 

մերում ցուցաք – 104. վստահանալով  ի շնորհս Հոգւոյն սրբոյ, աղօթիւք ձերովք բուռն 

հարցուք զբանէն գիտութեան - 104. և լիցի այս ո՞րպէս, եթէ ոչ աղօթիւք ձերովք տացին 

բան ի միտս մեր - 104.  թէ զի՞նչ խորհուրդ ունի ի յերրորդ ժամուն ժողովել ի գաւիթ 

եկեղեցւոյն – 104. և զմեզ զարթոյց յօրհնութիւնս անմարմնոցն – 104. որ խաչեցաւն 

վասն մեր ի ժամուս յայսմիկ ի պատարագ Հօր ընդունելի - 105. որ կոչեաց երեքկին 

սրբասացութեամբն ի մի լոյս կենդանի – 105. ,,Ելին ի Հօրէ եկի յաշխարհս,, - 106. 

զբոլոր զտիեզերս հնազանդեցուցանել ընդ առաքելական քարոզութեամբն` ի Քրիստոս 

Յիսուս ի  տէրն մեր – 106. Յիշատակարան ի գիրս կանոնաց – 107. Ազդարարութիւն 

ժամահարին զգաբրիելեան փողոյն ունի զօրինակ. և դիմելն ի տեղի աղօթիցն` 

զհաւաքումն ահեղ  ատենին – 109. այլ մեզ յայլ ինչ մի’ լիցի պարծել ըստ Առաքելոյ, 
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բայց միայն ի խաչ տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի - 113. շուրջ արկեալ է ի 

գլխաւորական աղօթս առաւօտի - 113. և աղերսեմք ի բարեխօսութիւն առ այն – 113. 

մաղթեն … յերկինս հանգստեան արժանաւորել – 113. Տէր պահեսցէ զմուտ քո 

ծննդեամբ յաշխարհ – 113. միջնորդէ … կատարել ի բարի զաղօթնս – 114. աղաչէ յիշել 

յաղօթսն զպաշտօնեայսն – 114. Յիշեա’ զամենայն հաւատացեալս ի քեզ – 114. որք 

յերկնային հրաւիրեալ են ի բնակութիւն մարդկան տարակարծ խոհականութեամբ – 

115. Ուրանօր և զիս աստուածային Հոգին վերակարգեաց յաթոռ սրբոյն Գրիգորի ի 

կաթողիկոսութիւն աշխարհիս Հայոց – 115. զժամանակն և զպատճառն ի սոյն յայս ի 

ներքս ածեալ յաւելաք – 116. որ ընդ ինքեան ն ի վեր տանի գանձ զտնանկ ստացողին 

զսիրտ - 116. որոյ բարեգթութեամբ և ի հանդերձեալսն ի նոյն վստահանամ վայելել ի 

փառս - 116. 

 համարձակապէս յերկաքանչիւրցն յիշէին զհասարակականսն. ոչ առ ի 

բաժանել զմի Որդի յերկուս որդիս - 58. բազմերջանիկ հարանցն անորոշաբար յիշել ի  

վերայ միոյ Քրիստոսի, ոչ առ ի բաժանել զմի Քրիստոս յերկուս դէմս - 59. զիւրեանցն ի 

ձեռս նոցա տային առ ի թիւրել զուղղասացութիւն: - 66. Դարձեալ թիւրահաւատք առ ի 

թիւրել յանդգնեալք զհաւատս ուղիղս: - 73. զոր և առ նմին առեալ քահանային զաղօթս 

ժողովրդեանն մատուցանէր առ աստուած, հաստատուն կալ … առ ի լինել տաճար 

մաքրութեան սրբոյ Երրորդութեանն – 89. նա տացէ ձեզ … ճաշակել ի հոգեկանս այս 

աղբիւրէ, յարասաց ունելով զբերան մտաց առ ի լնուլ սովաւ զորովայն ներքին 

մարդոյն - 116. Վասն որոյ աղաչէ` օգնական լինել տկարութեան բնութեանս` առ ի 

խորտակել զյարձակումն լլկողացն - 82. Արդ են թանց սորա առաւօտին ասացեալ 

սաղմոսքն թուով վեց. զուգաքանակ առ ի մեզ տպաւորեալ զգայարանացս: - 20. զոր առ 

ի յանդիմանութիւն  հեթանոսական  կռամոլութեանն է ասացեալ: - 35. և ամենայնքս 

մեր ըստ քեզ, ստուեր և երևութիւնք առ ի յոյսն ակնկալութիւնք: -  61. հրամայէ 

երկնային զօրացն, առ ի յօգնականութիւն փառաբանութեանն իւրեանց տեառն օրհնել 

զտէր: - 83. փոքր ինչ մասն խորհրդոյ քննել յեկեղեցւոջ, ի հնգից անտի բանիցն 

Պաւղոսի, առ ի յօգուտ ուսումնասիրաց եկեղեցւոյ մանկանց: - 81. որ զզառամացեալն 

իւր Միդիայ առաջի առնէր առ ի յօշել զմարմինն – 3. Իսկ չորքն ի նոցանէ` պարզաբար 

առ ի նուագերգութիւնսն առաքեալ - 20. Այլ այս այնքան առաջի անկեալ ձգեցաւ բանս, 
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որքան թէ զլեզուագարիցն առ ի պապանձեցուցանել զաւելաբանութիւնս - 45. հանէր 

զգիշերն ի գլուխ յաղօթս աստուծոյ, առ ի մեր վարդապետւթիւն զայն առնելով: - 102. Եւ 

եթէ առ ի վնաս մեզ է յիշել զփրկչական մկրտութեան ճառս – 13. Զարմանամ ընդ 

այսպիսի կեղակարծ և գայթ ի գայթ խոստովանւթիւն - 49. Այս է որ եկն ի խնդիր 

ոչխարին զկորուսելոյն ի հօտէն իւրմէ, թէ «Ու՞ր ես Ադամ» - 99. ոչ ինչ արգելու 

զառաջի արկեալսս ի գլուխ բերել մեզ հոգևորական ջան: - 23. և զբաղկացեալն ի 

մասանց քակտէ ապականութիւն, զայլայլութիւնն ի գործ արկանելով: - 77. ոչ կա իբրու 

թէ զնոյն ինքն զյարուցեալն անդէն և անդ ընդ աւետարանական բանին ի դէմս մեր 

բերելով, հրամայեմք - 30. ոչ կարէաք նովին կապանակցաւ ընդ իմանալիսն խառնել, և 

յայտնապէս ի դէմս մեր բերել զարարչին մեծութիւն - 41. վասն այլոց այլով իւիք 

քաջահաճութեանցն պատահմանց ի զարմացումն եկեալք` աստուածս անուանեցին - 

37. և ապա զգիշերայինն իբրև զտուընջենայինն ի լոյս բերել համարձակութիւն առեալ 

- 11. իսկ ի խաչն յերրորդ ժամուն բարձրացաւ – 97. որք զմարմինս իւրեանց ի խաչ 

հանին ... խաչակից լինելով առաջին վկային ի խաչ  ելելոյն - 89. յերրորդ ժամու ասաց 

Մարկոս ի խաչ ելանել միածին Որդւոյն աստուծոյ - 94. Եւ եթէ վասն է՞ր յայնր ժամու 

գայր ի խաչ ելանել – 96. որք զմարմինս իւրեանց ի խաչ հանին կարեօք և 

ցանկութեամբ հանդերձ – 89. զորոց երկուց աւուրցն զխորհուրդս հրամայէ ի կիր 

արկանել – 86. զորս ի ձեռն առեալ` իբրև գործեաւ իւիք աստուած զբարերարութեանն 

ի մեզ հեղու զխնամս – 45. վերստին այժմ աւասիկ ի ձեռն առնլով մարդիկ 

պատերազմին առ միմեանս - 48. ի ձեռն առնլով առաջնորդականին ... ի մարմնոյ 

անտի հնձեսցէ զապականութիւն - 69. Եւ այսպէս … ի միտ առնուլ զերկաքանչիւրս 

գրեցելոցն բանից խոհականութիւնս: - 61. Եւ ապա ի շար արկեալ թուեն 

զկատարելութիւն բնութեանս մերոյ: - 55. յորժամ ելեալ ի լեառն հանէր զգիշերն ի 

գլուխ յաղօթս աստուծոյ - 102. «Հանէր զգիշերն  ի գլուխ յաղօթսն աստուծոյ»: - 103. 

հանին զնա ի խաչ,,: - 96. 

Ի /նախդիր բացառ. հոլ. հետ / - յորժամ կամէր ինքն, յայնժամ ակնարկէր մարմնոյն 

իւրոյ յառաջ ունել զբնականսն, առ ի ճշմարտելոյ զբովանդակն ընդ ինքեան միաւորել 

զմարդկայինն զոգի և զմարմին: - 72. ախորժեսդ հեթանոսաբար առ ի մէնջ 

մեկուսանալ  - 60. պատուեցին յատուկ զպարունակեալսն առ ի նոցանէ` 
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զպատարագն և զոսկին - 45. ճշմարտեա’ զոր առ ի Փրկչէն կատարեցան 

իրագործութիւնքն - 60. գոյ հնար թուել զխիճս հեղեղատի … և ոչ զստեղծեալն առ ի քէն 

նորագիւտ բանս և իրս: - 65. Փառաւորեա’ զՈրդի քո առ ի քէն փառօքն, զոր ունէի 

յառաջ քան զլինել աշխարհի առ ի քէն»: - 78. իսկ զի՞նչ այդ` զոր ասեսդ «Փառաւորեա’ 

զՈրդի քո առ ի քէն փառօքդ» - 78.  և առ ի քէն ունէի, և յառաջ քան զլինելն աշխարհի 

ունէի: - 78. օրէնսազանցութիւն կարծելով զայս, եթէ զառ ի հնոցն թերի ինչ ըստ 

խորհրդոյն խնդրոյ` կատարելագործել ումեք հրամայէ Հոգին սուրբ: - 12. պինդ 

պահիցեմք զազատութիւն, անփոյթ առնելով զառ ի մեղացն պարգևեալ մեզ հանգիստ: 

- 18. զբոլոր զառ ի յեկեղեցւոյ զհետ հրաւիրեալ կոչէ զպատշաճեալ իւր անդամսն - 61. 

Իսկ զառ ի յերկուց բնութեանցն ասել` ոչ միայն թէ լսել ոչ կարասցես, այլ և - 65. ոչ ինչ է 

արգել զմին ասելով` յիշել և զառ ի յերկուցն - 56. Իսկ մինչ զառ ի նմանէ փառսն ունէր ի 

սկզբանէ աշխարհի - 79.  իսկ այլք զառ ի նոցանէ թողեալսն բերել և բերեալսն ի բաց 

տանել: - 16. զառ ի նոցանէ իմաստաբար ասացեալսն իբր ոչ ընդունիցիս: - 63. զառ ի 

նոցանէ ասացեալն զաղօտաբար հնչումն առեալ մարդկան` շարակապեցին ընդ 

աստուծոյ հօրի և անմահի - 89. և զառ ի նոցանէ ասացեալն զաղօտաբար զհնչումն 

առեալ ճշմարտապէս նուագեսցուք ասելով - 90. կամեցայ զբովանդակ զառ ի նոցանէն 

կանոնական սահմանեալ բան... արձանացուցանել: - 115. զառ ի փայտէն բառնայր 

զպատուհասն մեղացն Ադամայ - 98. Ու՞ր տարցուք զառ ի քէն հասեալ ի մեզ աղէտս - 

65. Ոչ եթէ զյերկուցն ասելով` հրաժարէին ասել զմին - 57. յիսրայեղեանն ազգ յառ ի 

նմանէ շինեալն եւեթ ժողովեալք ամենայն ուստեք ի խնդրել զաստուած: - 45. 

ւԻ – ւի – 28 

ԻԱւ – իաւ – 28 

ւԻԲ - իբւ – 29 

Ի ԲԱՑ - Օրինակի իմն` շինուածոց զհիմնն ի բաց առեալ, և կամ կործանումն  քաղաքի 

եղեալ` ի տապալել զպարիսպն: - 76. զի թէ և ասեմք` մի բնութիւն Բանին մարմնացելոյ, 

ոչ այդպէս խելայեղ և ջաղջախ մտածութեամբ, որպէս թէ միոյն ի միւսմէն ի բաց 

բարձեալ - 50. ոչ եկի զտուեալն ի բաց բառնալ ի սկզբանն զգոյացութեանն շնորհ - 51. 

Ընդ ձեռն որոյ ի բաց բառնալով զպատճառն … ընդ նմին բարձեալ լինի և իւրաքանչիւր 
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ուրուք նոցա գոյութիւնն - 63. ի հանուր իսկ էակացս ի բաց բարձեալ տարար զանուն 

բնութեան - 65. ամենեքին առհասարակ  եկեղեցականացն ի բաց բարձեալ եղեն 

հոգաբարձուք - 66. նա անցեալ ի բաց գնայ մղեղեալ և լուծեալ: - 18. Ո՞վ առնէր զիս 

ըստ աւուրցն առաջնոց» միանգամայն ի բաց եդեալ զքաջողջութիւն, զընչաւէտութիւն  

և զբազմորդութիւն: - 1. զկարելւոյն բուռն հարցուք` ի բաց դնելով զանհնարիցն 

մտածութիւն: - 3. Ի սմա և հասարակաց մեր բնութիւն ի բաց դիցէ զորս ի 

պատուիրանազանցութենէ եբարձ– 13. Եւ ընդ գիշերոյ շարալծեալս այս մերկանայ ի 

մէնջ զգալի լոյսս արեգական և լուսնի, ի բաց դնելով զղամպարունակ պայծառութիւնն 

- 13. զոր ի սկզբանն ի բաց հրամայեցաք դնել զսպանութեանն գործիս – 48. բանան ի 

նախահօրէն մերմէ աղխեալ դրունք դրախտին, բոցայինն ի բաց երթեալ ի նմանէ սուր 

- 13. և մեզ ի նմին պարտ է յարանալ, և չթողուլ ի բաց - 26. Այլ զոր էրն ոչ ի բաց թողլով, 

եղև` զոր ոչն էր – 50. առաջի բռնարկեալս … ի բաց թողուլ` վարկանիմ անհաւատ 

հեղգութիւնս: - 104. Եւ մեւսն … թողութեանն յուսով զբովանդակ զերկիւղին ի բաց 

լուծանէ զկապ: - 15.  որ և այժմ ոչ է ամենևին ի բաց խափանեալ - 12.  Քանզի պարտ է` 

նախ ի բաց կալ ի ծառայեցուցանօղ տեռնէ - 9. Եւ այսպէս ի գոլոյն ոչ ի բաց կալով, 

մարդկայինն և աստուածայինն այնուհետև ասին ի միաւրութենէն - 51. և 

աստուածանալով մարդս և անուանելով` ոչ երբէք զիւրն ի բաց կորոյս գոյացութիւն: - 

51. աստուստ ապա զմարդկայինն ի բաց կրճատեալ եհան ի մարմնոյն Քրիստոսի 

զբանական հոգին - 62. և զուբախութիւնն … ի բաց հալածել սպառնայր մեծն Յակոբոս 

– 69. ընդդիմամարտուցեալ ի բաց յինքենէ հալածէր զմահն և զապականութիւն - 69. չէ 

իսկ առաջիկայս մեզ զստեղծեալն եղծանել ... այլ ... հիմնացեալ զանկարգութիւնն 

քակել և ի բաց հանել յեկեղեցւոյ աստուծոյ – 23. զայնպիսիսն ի բաց մեկնեսցեն ի 

միմեանց – 27. ի գալստենէ նորոյ շնորհին զհնացեալն ի բաց մերժել յամանոյ անտի: - 

7. զնիւթն իբրև զանարգ ինչ անգոսնեալ ի բաց մղեն - 59. զյոլովս անդուստ ի բաց 

յուղարկեցաք զգործնական իմաստութիւնն: - 3. Զոր օրինակ ձի ոք նորավարժ ոչ 

կարացեալ յինքենէ զվերելակն իւր ի բաց ոստուցանել - 3. յանդգնիս աներկիւղաբար ի 

գրեցելոց անտի … ի բաց ջնջել զբանն - 66. զնոսա ի բնութենէս հալէր և ի բաց ջնջէր - 78. 

զինքն ի սպասաւորութեանն աստուծոյ արձակեալ ի բաց տանի ի լծոյ – 10. իսկ այլք 

զառ ի նոցանէ թողեալսն բերել, և բերեալսն ի բաց տանել: - 16. իսկ զանզգայ քնոյն 
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թըմբրութիւն` հաւուն յանձնեսցէ ձայնի, յինքենէ ի բաց փարատել: - 17.  քահանայն 

զօրն ի բաց փոխեսցէ – 25. 

Ի ԲԱՑ ԱՌՆՈՒԼ - Օրինակի իմն` շինուածոց զհիմնն ի բաց առեալ, և կամ կործանումն  

քաղաքի եղեալ` ի տապալել զպարիսպն: - 76. 

Ի ԲԱՑ ԲԱՌՆԱԼ - զի թէ և ասեմք` մի բնութիւն Բանին մարմնացելոյ, ոչ այդպէս 

խելայեղ և ջաղջախ մտածութեամբ, որպէս թէ միոյն ի միւսմէն ի բաց բարձեալ - 50. ոչ 

եկի զտուեալն ի բաց բառնալ ի սկզբանն զգոյացութեանն շնորհ - 51. Ընդ ձեռն որոյ ի 

բաց բառնալով զպատճառն … ընդ նմին բարձեալ լինի և իւրաքանչիւր ուրուք նոցա 

գոյութիւնն - 63. ի հանուր իսկ էակացս ի բաց բարձեալ տարար զանուն բնութեան - 65. 

ամենեքին առհասարակ  եկեղեցականացն ի բաց բարձեալ եղեն հոգաբարձուք - 66. 

Ի ԲԱՑ ԳՆԱԼ - նա անցեալ ի բաց գնայ մղեղեալ և լուծեալ: - 18. 

Ի ԲԱՑ ԴՆԵԼ - Ո՞վ առնէր զիս ըստ աւուրցն առաջնոց» միանգամայն ի բաց եդեալ 

զքաջողջութիւն, զընչաւէտութիւն և զբազմորդութիւն: - 1. զկարելւոյն բուռն հարցուք` ի 

բաց դնելով զանհնարիցն մտածութիւն: - 3. Ի սմա և հասարակաց մեր բնութիւն ի բաց 

դիցէ զորս ի պատուիրանազանցութենէ եբարձ– 13. Եւ ընդ գիշերոյ շարալծեալս այս 

մերկանայ ի մէնջ զգալի լոյսս արեգական և լուսնի, ի բաց դնելով զղամպարունակ 

պայծառութիւնն - 13. զոր ի սկզբանն ի բաց հրամայեցաք դնել զսպանութեանն գործիս 

– 48. 

Ի ԲԱՑ ԵՐԹԱԼ - բանան ի նախահօրէն մերմէ աղխեալ դրունք դրախտին, բոցայինն ի 

բաց երթեալ ի նմանէ սուր - 13.  

Ի ԲԱՑ ԹՈՂՈՒԼ - և մեզ ի նմին պարտ է յարանալ, և չթողուլ ի բաց - 26. Այլ զոր էրն ոչ 

ի բաց թողլով, եղև` զոր ոչն էր – 50. առաջի բռնարկեալս … ի բաց թողուլ` վարկանիմ 

անհաւատ հեղգութիւնս: - 104. 

Ի ԲԱՑ ԼՈՒԾԱՆԵԼ - Եւ մեւսն … թողութեանն յուսով զբովանդակ զերկիւղին ի բաց 

լուծանէ զկապ: - 15.  

Ի ԲԱՑ ԽԱՓԱՆԵԼ -  որ և այժմ ոչ է ամենևին ի բաց խափանեալ - 12.  
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Ի ԲԱՑ ԿԱԼ - Քանզի պարտ է` նախ ի բաց կալ ի ծառայեցուցանօղ տեռնէ - 9. Եւ 

այսպէս ի գոլոյն ոչ ի բաց կալով, մարդկայինն և աստուածայինն այնուհետև ասին ի 

միաւրութենէն - 51. 

Ի ԲԱՑ ԿՈՐՈՒՍԱՆԵԼ - և աստուածանալով մարդս և անուանելով` ոչ երբէք զիւրն ի 

բաց կորոյս գոյացութիւն: - 51.  

Ի ԲԱՑ ԿՐՃԱՏԵԼ - աստուստ ապա զմարդկայինն ի բաց կրճատեալ եհան ի մարմնոյն 

Քրիստոսի զբանական հոգին - 62.  

Ի ԲԱՑ ՀԱԼԱԾԵԼ - և զուբախութիւնն … ի բաց հալածել սպառնայր մեծն Յակոբոս – 

69. ընդդիմամարտուցեալ ի բաց յինքենէ հալածէր զմահն և զապականութիւն - 69.  

Ի ԲԱՑ ՀԱՆԵԼ - չէ իսկ առաջիկայս մեզ զստեղծեալն եղծանել ... այլ ... հիմնացեալ 

զանկարգութիւնն քակել և ի բաց հանել յեկեղեցւոյ աստուծոյ – 23. 

Ի ԲԱՑ ՄԵԿՆԵԼ - զայնպիսիսն ի բաց մեկնեսցեն ի միմեանց – 27.  

Ի ԲԱՑ ՄԵՐԺԵԼ - ի գալստենէ նորոյ շնորհին զհնացեալն ի բաց մերժել յամանոյ 

անտի: - 7. 

Ի ԲԱՑ ՄՂԵԼ -  զնիւթն իբրև զանարգ ինչ անգոսնեալ ի բաց մղեն - 59. 

Ի ԲԱՑ ՅՈՒՂԱՐԿԵԼ -  զյոլովս անդուստ ի բաց յուղարկեցաք զգործնական 

իմաստութիւնն: - 3. 

Ի ԲԱՑ ՈՍՏՈՒՑԱՆԵԼ -  Զոր օրինակ ձի ոք նորավարժ ոչ կարացեալ յինքենէ 

զվերելակն իւր ի բաց ոստուցանել - 3. 

Ի ԲԱՑ ՋՆՋԵԼ - յանդգնիս աներկիւղաբար ի գրեցելոց անտի … ի բաց ջնջել զբանն - 66.  

զնոսա ի բնութենէս հալէր և ի բաց ջնջէր - 78. 

Ի ԲԱՑ ՏԱՆԵԼ -  զինքն ի սպասաւորութեանն աստուծոյ արձակեալ ի բաց տանի ի լծոյ 

– 10. իսկ այլք զառ ի նոցանէ թողեալսն բերել, և բերեալսն ի բաց տանել: - 16.   

Ի ԲԱՑ ՓԱՐԱՏԵԼ - իսկ զանզգայ քնոյն թըմբրութիւն` հաւուն յանձնեսցէ ձայնի, 

յինքենէ ի բաց փարատել: - 17. 
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Ի ԲԱՑ ՓԱԽԵԼ  - քահանայն զօրն ի բաց փոխեսցէ – 25. 

Ի ԲՈԼՈՐ ՍՐՏԷ - Յոյժ տենչալի էր ինձ   ... զբարեաց զհետ երթալ … ի բոլոր սրտէ առ 

համօրէն մարդիկ զխաղաղութիւնն ունել խնդրելով: - 48. 

ԻԲՐ - ի փրկութենէ անձանցն ծանուցեալք առ իւրեանս զփրկիչն, իբր առ երկին ի 

հնոցն վերաձայնեալ կոչէին զարարածս յօրհներգութիւն նմա, ըստ նմին և մեք` իբր 

անդամք մարմնոյ նորա … մեծագոչ հնչմամբ աղաղակեմք - 19. և խնդրէ անդուստ իբր 

ի ծանրակիր ինչ բեռանց զերծանել - 21. զառ ի նոցանէ իմաստաբար ասացեալն ի՞բր 

ոչ ընդունիցիս: - 63. համբառնամք զմտաւորական աչս իբր ծառայ առ տէր – 113. 

ԻԲՐԵՒ / նախադր. / - զոր իբրև մաքուր հայելեաւ առ իս զփրկչականն ձգելով դիմի  

զնմանութիւն - 2.  մինչ զի կարել ասել ինձ զյայն ժամու պատահիցն, իբրև զայլմէ 

պատմելով – 2. Իսկ մեզ իբրև հայրասիրաց ոմանց որդւոց … տեսանել արժանի է, և ի 

բարեկարգութիւն ածել: - 8. «Ծագեսցեն իբրև լուսաւորք յերկնի» - 14. որ և զի նոյն ինքն 

Հոգւոյն սրբոյ առհաւատչեայն վստահացուցանէ զմեզ, իբրև ի գերազանցեալս ոմանս և 

յաստուածաբնակս ի  նոսա մերձենալ և ապաւինել - 43. զորս ի  ձեռն առեալ` իբրև 

գործեաւ իւիք աստուած զբարերարութեանն ի մեզ  հեղու զխնամս: - 45. Այլ և 

կենդանականն որ ի մեզ հաւատ, սրեալ իբրև օձի խօսարանացն իւրեանց սրով 

սատակել սպառնացեալ - 46. «Որ ասէ զմարմինն առնելի առ անեղն աստուած 

միաւորութեամբ աստուածային և երկրպագեալ, ևս զերկրախումբն իբրև մի անառնելի 

աստուած, երանեալ եղիցի»: - 52. կարծեաց Եւտիքէս առաջին յերկնից բերեալ, և 

յաստուածային բնութենէն հայթայթեալ Քրիստոսի մարմինն, և  իբրև ընդ խողովակ 

զնոյն անցուցեալ ընդ մէջ կուսին – 62. ուստի կապեալ իբրև շղթայիւք ի խորս 

անգիտութեանն անգանէր - 85. Եւ ապա յաղքատութիւն բնութեանս նայեցեալ, իբրև 

ծանրակիր բեռամբ մեղացն ըմբռնեալք – 95. կայր իբրև ջերման հիւանդութեամբ – 87. 

սոյն օրինակ և մարդն առաջին, պարփակեալ ի միջօրէի իբրև ի մէջ գիշերի կայր ի 

տարակուսի - 98. կարգեցան աղօթքն, իբրև օգնականութիւնք մարդկային բնութեանս 

ընդդէմ հակառակամարտ զօրութեանն – 98. երուսաղեմացիքն … զօր միաշաբաթին 

պայծառացուցանեն գիշերապաշտութեամբ իբրև Յակովբայ հրամայելով նոցա - 103. 
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 զոր ... արժան էր յիշել իբրև զմեծագործ և զբազմերախտ ի Քրիստոսէ պարգևեալ 

մեզ աւանդ - 7. Զի՞նչ զսոսա անուանեցից. հովիւս հօտավատնի՞չս, եթէ գազանս 

կեղեքիչս խաշանց. զկուսանացն իբրև զերկրորդականացն առնելով` տխուր և 

անկատարելագործ հարսանիս – 11. և ապա զգիշերայինն իբրև զտուընջենային ի լոյս 

բերել համարձակութիւն առեալ - 11. Եւ իբրև զբուժիչ ախտից հոգւոյ և մարմնոյ` 

ամենեքեան անդուստ վայելեալք, ցնծալից լինէին: - 12. յետոյ ապա իբրև զվեհագոյն` 

գերաստիճանեալն ի նոցանէ եպիսկոպոսն: - 20. զայնպիսիսն հրամայեմք ամենևին 

հատանել և արտաքս ընկենուլ իբրև զժանտ ախտ յանդամոց եկեղեցւոյ Քրիստոսի: - 

33. ահա գտաւ որոգայթ իբրև զվարմ հաւորսաց ձգեալ ի մէջ ժողովրդեան ազգի իւրոյ - 

34.  Են ոմանք ի նոցանէ, որոց տեսեալ զարիւնարբուս … իբրև զախտաբոյժս և 

զցաւահալածս մեծարեալ զնոսա աստուածս անուանեցին – 36. եղեն գարշելիքն իբրև 

զսիրեցեալս»: - 41. որ կարօղն է խարշել իբրև զփուշս ագարակի զհեթանոսական 

բոյսն – 46. զնիւթն իբրև զանարգ ինչ անգոսնեալ ի բաց մղեն - 59.  Ընդէ՞ր լինիս իբրև 

զջուր հոսեալ ընդ զառ ի վայր` անդրէն ոչ կարացեալ դառնալ. կամ իբրև զկարկուտ 

հատեալ յամպոց` առ հալելն հուպ լինելով - 60. «Լցցի, ասէ, երկիր գիտութեամբ 

տեառն իբրև զջուրս բազումս - 65. որ իբրև զձի ընդ քիրտն մտեալ՝ ոչ կասես յընթացից 

քոց – 65. ելանէին առ յիմարութի՞ւն … դնելով զխաւարն իբրև զլոյս – 67. զինքեամբ 

ծախեսցէ զչարութիւնն իբրև զմոմ հուր, և կամ իբրև զգոլոշի արեգակն - 75. Եւ ապա 

քահանայական աղօթքն հայրաբար  զփրկեալսն իբրև զորդիս լուսոյ կենաց 

մատուցանէ առաջի Հօրն - 83. վասն ի՞նչ պատճառի իբրև զթերի իմն խորհրդով զայլոց 

մարգարէիցն ի վերայ բերելով օրհնութիւն ձայնեն – 83. պաշտամունք մեր` սովաւ 

իբրև զանուշահոտ խնկոց բուրմունս յընդունելութիւն աստուծոյ մատուցանին - 90. 

զոր … միածին Որդին աստուծոյ զանարատ մարմինն ի հաճոյս Հօր պատարագեաց 

իբրև զանուշահոտ խնկոց բուրմունս - 96. բղխեսցէ ջուր կենդանի յԵրուսաղէմէ» ի 

խաչելոյ մարմնոյն արիւն և ջուր. մինն իբր և զմարդոյ, և միւսն  առաւել քան զմարդոյ: - 

100. 

ԻԲՐԵՒ / շաղկապ /  - կարգեցան ի ժամուն յայնմիկ աղօթք իբրև արժանի լինել մեծի 

առաւօտի լուսոյ ծագմանն - 92.  Բայց մի ի վերայ վազեսցեն պարզաբար ասացելոցս 
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բանորսակացն դրժողութիւնք. իբրև թէ զի ամենայն ուրեք աստուած, ապա ամենայն 

գոյքս պաշտելիք - 45. 

ԻԲՐԵՒ ԹԷ – տես` ԻԲՐԵՒ / շաղկապ / - 45. 

ԻԲՐ ԹԷ - Եւ մի’ համառեսցիս` անհաւատութեան խորհրդովք ի վայր անկեալ. իբր թէ 

անհնար է աստուծոյ յամենայնսս լինել ի նմանէ գոյացելոցս տեսակս - 44. 

ԻԲՐՈՒ - յորոյ վերայ զաստուածորդին հոգւոյ ակամբ տեսանեմք նստեալ, իբրու ի 

վերայ աթոռոյ բարձու և վերացելոյ - 105. Յաղագս որոյ ապա հաւանեալ իմ այսոքիւք` 

իբրու թէ ձայնիւ կոչողին զիս աստուծոյ – 2. Իսկ յետ ընթեռնլոյ զաւետարանն, իբրու 

թէ զնոյն ինքն զյարուցեալն անդէն և անդ ընդ աւետարանական բանին ի դէմս մեր 

բերելով, հրամայեմք միմեանց - 30. Բայց մի’ զամենայն զմարդկական կարիսն ի միում 

շարի հարեալ ընդ մի համարիցիս. իբրու թէ նմանապէս ամենեցուն զբնաւորելն սոցա 

առ մեզ վարկանելով - 75. 

ԻԲՐՈՒ ԹԷ - Յաղագս որոյ ապա հաւանեալ իմ այսոքիւք` իբրու թէ ձայնիւ կոչողին 

զիս աստուծոյ – 2. Իսկ յետ ընթեռնլոյ զաւետարանն,  իբրու թէ զնոյն ինքն 

զյարուցեալն անդէն և անդ ընդ աւետարանական բանին ի դէմս մեր բերելով, 

հրամայեմք միմեանց - 30. Բայց մի’ զամենայն զմարդկական կարիսն ի միում շարի 

հարեալ ընդ մի համարիցիս. իբրու թէ նմանապէս ամենեցուն զբնաւորելն սոցա առ 

մեզ վարկանելով - 75. 

ԻԳ – ւԻգ – 29. 

ԻԳԱԿԱՆ - զարական և զիգական անդամն նոյնաձևաբար ստեղծեալ պաշտեցին - 35. 

Ի ԳԼՈՒԽ ԲԵՐԵԼ - ոչ ինչ արգելու զառաջի արկեալսս ի գլուխ բերել մեզ հոգևորական 

ջան: - 23. 

Ի ԳՈՐԾ ԱՐԿԱՆԵԼ - քանզի բոլորն ի մասանց բաղկանայ. և զբաղկացեալն ի մասանց 

քակտէ ապականութիւն, զայլայլութիւնն ի գործ արկանելով: - 77. 

ւԻԴ – ւիդ – 29. 
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Ի ԴԷՄՍ ԲԵՐԵԼ – Իսկ յետ ընթեռնլոյ զաւետարանն, իբրու թէ զնոյն ինքն զյարուցեալն 

անդէն և անդ ընդ աւետարանական բանին ի դէմս մեր բերելով, հրամայեմք միմեանց - 

30. ոչ կարէաք ... ոչ կարէաք  … յայտնապէս ի դէմս մեր բերել զարարչին մեծութիւն - 

41. 

Ի ԴԷՊ - տեսանեմք յերրորդ ժամու զշնորհս Հոգւոյն սրբոյ հեղեալ յառաքեալսն, 

զհեռացեալն յԱդամայ ի բնութենէս` յաղագս ոչ ի դէպ ժամու ճաշակմանն: - 97. 

Ի ԴԷՊ Է – Առ որս ի դէպ է ասել. եթէ – 6. զորս ի դէպ է անսին խոստովանել զնոսա 

ծնունդս – 9. որ մանաւանդ անհաւատիցն` քան թէ մեզ ի դէպ էր ըմբռնիլ հիացմամբ - 

44. Զնոյն և մեզ ի դէպ է ասել – 45. 

Ի ԴՈՒՐՍ - զձայնն ևեթ բերանովքն ի դուրս առաքեն: - 38. 

ԻւԵ – իւե – 30. 

ԻԶ – իզ – 32. 

Ի ԶԱՐՄԱՑՈՒՄՆ ԳԱԼ - վասն այլոց այլով իւիք քաջահաճութեանցն պատահմանց ի 

զարմացումն եկեալք` աստուածս անուանեցին - 37. 

ԻԷ – ԻԷ – 32. 

ԻԸ – իը – 32. 

ԻԹւ – իթւ – 32. 

Ի ԼՈՅՍ ԲԵՐԵԼ - և ապա զգիշերայինն իբրև զտուընջենայինն ի լոյս բերել 

համարձակութիւն առեալ - 11. 

Ի ԽԱՉ ԲԱՐՁՐԱՆԱԼ – իսկ ի խաչն յերրորդ ժամուն բարձրացաւ: - 97. 

Ի ԽԱՉ ԵԼԱՆԵԼ - որք զմարմինս իւրեանց ի խաչ հանին ... խաչակից լինելով առաջին 

վկային ի խաչ ելելոյն - 89. քանզի յերրորդ ժամու ասաց Մարկոս ի խաչ ելանել 

միածին Որդւոյն աստուծոյ - 94. Եւ եթէ վասն է՞ր յայնր ժամու գայր ի խաչ ելանել – 96. 

Ի ԽԱՉ ՀԱՆԵԼ - որք զմարմինս իւրեանց ի խաչ հանին - 89. 
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Ի ԽՈՆԱՐՀ - որ կոչեաց երեքկին սրբասացութեամբն ի մի լոյս կենդանի, ոչ ևս ի 

խոնարհ գթել ըստ որումն անկաւն – 105. 

Ի ԾԱԾՈՒԿ – ասեն. Արևիկ, Լուսիկ. և ի ծածուկ զօդային և զվերնոտ դևսն կոչեն ըստ 

Մանեայ և Սիմովնի կախարդի մոլորութեանցն: - 38. և ի ծածուկ ընդ ինքեան 

յարահիւսեալ  ջանալով. զայն միայն գտեալ անձին յաղթութիւն - 46. 

Ի ԿԻՐ ԱՐԿԱՆԵԼ - զորոց երկուց աւուրցն զխորհուրդս հրամայէ ի կիր արկանել – 86. 

Ի ՀՆՈՒՄՆ – ցուցաւ` թէ ի հնումն և ի նորումս կամք եղեն աստուծոյ  յանշունչ նիւթս 

լինել - 45. Զայս … ի հնումն գուշակեալ Մովսիսի - 91. 

Ի ՀՈՂ ԴԱՌՆԱԼ - ,,Հող էիր և ի հող դարձցիս,, - 99. 

Ի ՁԵՌՆ / նախադր. / - այսոքիկ … ի վերայ եկեալ գտանին, ի ձեռն այնոցիկ` որք 

զմանկունսն ի մկրտութիւնն մերձեցուցանիցեն: - 10. և չորք և վեց գումարին ի տասն, 

որ է առաջին կատարեալ թիւ ի միակէն սկսեալ … և զուգաթիւ ի ձեռն Մովսիսի 

տերունեան աւանդեալ օրինացն: - 23. ի ձեռն այնորիկ յիշատակել զառ ի փրկչէն վասն 

մեր Յորդանան զմկրտութիւն: - 32. Այլ եթէ մեռանել հասցէ ի վերայ այնոցիկ ի ձեռաց 

հեթանոսաց, մի’ հրաժարեսցէ - 32. ի ձեռն այսորիկ միւսանգամ զարդարեսցի 

գեղեցկագունութեամբ յօրինեալ պատկերն - 42. եթէ ոչ զմեզ խնդրէր` ի ձեռն մերոյ 

պատկերիս կենագործելով զմեզ, և յիւր միաբանութիւնն և նմանութիւն կատարեալ 

պատկերին կոչիցէ զմեզ,,: - 74. Սոյնպէս և ի սմին տեղւոջ լուաւ ի ձեռն աւազակին – 

99. զանդրէն զդարձումն նշանակէ ի ձեռն երկնաւոր հովուապետին: - 104. 

Ի ՁԵՌՆ ԱՌՆՈՒԼ - զորս ի ձեռն առեալ` իբրև գործեաւ իւիք աստուած 

զբարերարութեանն ի մեզ հեղու զխնամս – 45. ի բաց հրամայեցաք դնել 

զսպանութեանն գործիս, վերստին այժմ աւասիկ ի ձեռն առնլով մարդիկ 

պատերազմին առ միմեանս - 48. ի ձեռն առնլով առաջնորդականին ... ի մարմնոյ 

անտի հնձեսցէ զապականութիւն - 69. 

ԻՄ - և զարդարեալ հրճուէի … և շնորհացն պսակաւ փառաւորեալ գլխոյ իմոյ, և 

զառաջնորդականին իմոյ կախեալ զպարանոցէ զոսկետեսակ քառամանեկին 

զգեղեցկութիւն:  - 1. Եւ նախ նորին ստէպ ստէպ Հոգւոյն ուղխից վտակօք ոռոգանէր 
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զարգաւանդ երկիր մտաց իմոց – 2. որ ոչ զառ յինքենէն ևեթ բաւականանայր 

շտեմարանել յիմումս ոգւոջ զբարին – 2. ձգեալ բերէր զիս կապանօք սիրոյ իւրոյ, 

սաստելով յականջս խորհրդոցն իմոց - 2. «Մինչև արբից զդա, ասէ, ընդ ձեզ նոր 

յարքայութեան Հօր իմոյ»: - 7. ի պատուիրանապահութենէն իմմէ զչարեալ, եկն ի 

խարդախել և ի խաբել զիս – 61. Լարս ձդեցին որոգայթ ոտից իմոց. շուրջ զշաւղօք 

իմովք եդին ինձ գայթակղութիւն»: - 21. «Ուղղեսցին, ասէ, աղօթք իմ որպէս խունկ 

առաջի քո. համբարձումն ձեռաց իմոց պատարագ երեկորի,,:  - 21. Լոյս տուր տէր 

աչաց իմոց: - 29. ,,Աստուած լուր աղօթից իմոց, ունկն դիր բանից բերանոյ իմոյ,, - 30. և 

ասիցեն, խորհուրդ իմ ինձ և իմոցն,, - 40. ոչ եկի զտուեալն ի բաց բառնալ … այլ 

զաստուածատեսակագոյնս զիմ ի վերայ նորուն հաստատել: - 51. մեծն Գրիգոր ասէր 

Նազիազու, թէ` զերիս գոյութիւնսն ոչ իմոյ իմանալ ժողովման – 62. ,,Կերպարանէ 

զօտարին բովանդակ յինքեան զիմ բերելով հանդերձ իմովքն – 75. ոչ եթէ ես յիմոց 

անտի փոփոխեցայ, այլ – 79. զարմանային հաւատային բարեբանէին ըստ արժանի 

իմոց փառացն - 79. Մի’  հայեսցին առ այս` զոր տեսանես այժմ, այլ զոր ինչ ընդ ձեռն 

այսորիկ լինելոց է մշտնջենականի փառացն իմոց մեծութիւն: - 79. յանարգանաց 

անտի իմոց վերստին գտանել զոր կորուսին մարդիկ զփառս - 79. թերևս և զիմս ոչ 

յիշեաց Քրիստոս աստուած զբազմութիւն յանցանացս - 81. մերժեցեր և յետս ընկեցեր 

զամենայն զբանս բերանոյ իմոյ» - 82. ի սկզբանէ կենաց իմոց թշնամիք ի դրախտին 

հակառակամարտ զօրութիւնքն. և «Բազումք ասէին զանձնէ իմմէ թէ չիք փրկութիւն 

սորա առ աստուած իւր,,: – 82. ,,Լոյս տուր, տէր, աչաց իմոց – 87. «Տէր աստուած 

փրկութեան իմոյ, ի տուէ կարդացի, և գիշերիս առաջի քո» - 89. ,,Լար ձգեցին որոգայթ 

ոտից իմոց – 95. «ՈՒղեղ եղիցին աղօթք իմ որպէս խունգ առաջի քո, և զհամբարձումն 

ձեռաց իմոց պատարագ երեկորին,, - 96. “Հեռի եղեր ի փրկութենէ իմմէ վասն բանից 

յանցանաց իմոց”: - 99. ես իմոցս զնոյն հրամայեցի – 103. Եւ ընկալեալ զայս ջան՝ 

նախկին, վասն հոգեկանաց իմոց զարմին – 116. զուսումնասիրաց անձանց իմով 

աշխատութեամբ սիրով կամեցայ հանգուցանել զբազմախոյզ խնդիրս: - 116. 

ԻՄԱՆԱԼ - ըստ երկաքանչիւրոցն իմացեալ դատողութեանց` զմի և զնոյն յայտնէ 

ճշմարտութեանն իրակութիւն: - 17. որով մարթեմք իմանալ թէ յետին ժամանակ է,, - 

34. զհրեշտակացն իմանամք շուրջ կացեալ ի սպասաւորութեան բազմութիւն: - 40. «Ոչ 
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ի մարմնոյ բնութիւն փոխաբուսեալ Բանին … այլ ի յատկութեան ըստ բնութեան 

երկաքանչիւրոյ մնացելոյ և իմացելոյ - 51. չարապէս զմին իմացեալ ասէին, երկակի 

ասացուածով զբանիցն իւրեանց յօրինէին զառաջարկութիւն - 56. Արդ ո՞րպէս զսոսա 

իմասցուք – 58. ոչ իմանալով` թէ յաղագս առ երկնայինն միաւորութեան որ յերկրէն էր` 

ասիւր այս այսպէս: - 62. մեծն Գրիգոր ասէր Նազիազու, թէ` Զերիս գոյութիւնսն ոչ իմոյ 

իմանալ ժողովման – 62. Որպէս վայել է աստուծոյ քաղցնուլ՝ զքաղցն իմանամ – 67. 

Իսկ զցանկութիւն` յորոց ցանկացաւն հրաժարեցուցեալն պտղոյ` իմանամ: - 68. որ 

ըստ բնութեանն է ասացեալ և իմանի - 62. 

ԻԻՄԱՆԱԼԻ - իմանալի լուսոյն ճառագայթիւք զսրտին խնդրեն լուսաւորել զաչս: - 22. 

որով իմանալի հոգին միջնորդէ ըստ զգայարանացն – 22. ոչ կարէաք նովին 

կապանակցաւ ընդ իմանալիսն խառնել – 41. նիւթականաւն զզգալին 

զուարճացուցանէ, զի «Եւղ զուարթ առնէ» ասէ մարգարէն. և իմանամք զիմանալին որ 

ի մեզ զօրացուցանելով. ,,Հրամայեա, ասէ, աստուած զօրութիւն քում` զօրացուցանել 

զոր հաստատեցեր ի մեզ,,: - 43. լուցմունք ճրագացն … իմանալի լուսովն առաջնորդել 

ի հանդերձեալ կեանսն: - 96. 

Ի ՄԱՍԻՆ - յո՞րում մասին կամ յո՞րում պահու հանդերձեալ է լինել յարութիւն – 102. 

ԻՄԱՍՏ - սուտ համարեսջիր լինել զքոյինդ ջաղջախ և սխալականդ խորհրդոց 

իմաստ, և մի զաստուածայինն անսուտ գիր: - 60. զոր ոչ օտար քան թէ Հոգւոյն սրբոյ 

իմաստիւքն վարկանիմ երանելի հարցն մերոց զեօթն գողաբայսն կանոն անուանեալ – 

84. ի փապարաց ձորոց առաջնորդեաց  աշտիճանօք ի վեր ելանել ի բարձրագոյն 

յիմաստն - 97. Որ նկարագրի խորհուրդ իմաստիցն աշակերտացն տեառն – 104. 

ԻՄԱՍՏԱԲԱՐ - զառ ի նոցանէ իմաստաբար ասացեալսն ի՞բր ոչ ընդունիցիս: - 63. 

ԻՄԱՍՏԱՍԷՐ – Քանզի երկուքս ի սոցանէ իմաստասէրք անուանին - 20. զերկոսին 

զնոսա ասեմ սուրբս` զՍահակ և զՄաշդոց … զմեծն իմաստասիրաց և զհռչակեալն 

ընդ տիեզերս – 66. Նորին տեառն Յովաննիսի Իմաստասիրի Յաղագս կարգաց 

եկեղեցւոյ Քրիստոսի – 81. Նորին տեառն Յովաննիսի իմաստասիրի Հայոց 

կաթողիկոսի Վասն մեծի աւուր միաշաբաթին – 101. Հատուածք բանից Յովհաննու 

իմաստասիրի ի հաւաքմանց յաղագս կարգաց եկեղեցւոյ - 107. Յոհաննու 
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իմաստասիրի սակս գիշերային ժամու– 109. Նորին տեառն Յովհաննու իմաստասիրի 

Յիշատակարան – 115. 

ԻՄԱՍՏԱՍԻՐԱԿԱՆ - զիս աստուածային Հոգին վերակարգեաց յաթոռ սրբոյն 

Գրիգորի ... Յովհաննէս նուաստագոյն յիմաստասիրականաց խմբից - 115.      

ԻՄԱՍՏԱՍԻՐԵԼ – իմաստասիրեսդ և ասես, թէ – 64. 

ԻՄԱՍՏՆԱՆԱԼ – որք խրատեալք, և ոչ իմաստնացեալք … չոգան ղօղեցին յոլորտս 

ուրեք աշխարհիս մերոյ: - 39. 

ԻՄԱՍՏՈՒԹԻՒՆ - զյոլովս անդուստ ի բաց յուղարկեցաք զգործնական 

իմաստութիւնն: - 3. դնելով յիմաստութեանցն մերոց պարսատիկս, ուղղաձիգ 

արարեալ ջաղխեսցուք  զվեհագոյն և զգերակացեալն ի նոսա չարապաշտութեանն 

անդամ: - 46. ի քեզ են ծածկեալ ամենայն գանձք իմաստութեան - 79. որոց 

իմաստութիւնն իւրեանց առաջնորդեաց նոցա առ մոլորութիւնն - 79. 

ԻՄԱՍՏՈՒՆ - «Տիրեսցէ … ծառայն իմաստուն` տերանց անմտաց»: - 9. ըստ որում 

իմաստունն Սողոմոն, ի Զգօնութեան խրատուն յորդորէ - 84. 

ԻՄԱՑՈՒԱԾ  - Եւ այսպէս լուսաւորագոյն իմացուածով կարասցես ի միտ առնուլ  

զերկաքանչիւրս գրեցելոցն բանից խոհականութիւնս: - 61. 

Ի ՄԷՋ – որք յամուսնութիւն անդր գայցեն, ոչ տանելով օրինաց հաւատացելոց 

յեկեղեցիս ի մէջ ժողովրդոց - 10. ոչ գիտէք յորում ժամու տէրն ձեր գայցէ. յերեկորեա՞յ, 

թէ ի մէջ գիշերի - 16. ահա գտաւ որոգայթ իբրև զվարմ հաւորսաց ձգեալ ի մէջ 

ժողովրդեան ազգի իւրոյ - 34.  «Ի պտղոյ ծառոյն` որ ի մէջ դրախտին, մի’ ուտիցես – 68. 

Եթէ ընդէ՞ր ի մէջ գիշերին հինգ սաղմոսիւքն նախ երգեն - 82. որ մախանօք չարին ի 

մէջ հնոցի կենցաղիս դատապարտեալ մարմնով  - 95. որ քարոզեցաւ ի սրովբէից 

ձայնէ ի մէջ մարդկան – 90. Յորոց կայ աստուած ի մէջ աստուածոցն – 94. սոյն օրինակ 

և մարդն առաջին, պարփակեալ ի միջօրէի իբրև ի մէջ գիշերի կայր ի տարակուսի - 98. 

ընդունիցիս զոգիս մեր անխարդախ կանխել առ քեզ ի մէջ գիշերոյ և առաւօտի – 114. 

Ի ՄԷՋ ԲԵՐԵԼ - և ոչ միով իւիք կամին ճառս ի մէջ բերել – 12. 
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Ի ՄԻԱՍԻՆ - զպսակն ի գլուխ կապել յառաջեալք, ի միասին ընթանալով փառացն և 

անարգութեանն: - 9. Իսկ այժմ ի տղայութեան հասակի այսոքիկ միանգամայն ի 

միասին ի վերայ եկեալ գտանին - 10. զոր ի վեցն յունուարի ի միասին տօնել սովոր  է 

աշխարհս մեր - 12. ի միասին հրաւիրեալ գումարեաց զմեզ աստուածային 

տեսչութեանն հրաման - 23. աւետիքն և ծնունդն և մկրտութիւն Քրիստոսի ի միասին 

առեալ տօնախմբին - 30. Ուրանօր ի միասին ընթացեալ կուտեցան ամենայն ուստեք – 

39. զի այս զերկոսին ի միասին գրեթէ զրկեսցէ - 52. Ի միասին եկին բնութիւնքն – 57. ոչ 

կարէր ի միասին ընդ գոլոյն  բաղկանալ - 67. 

Ի ՄԻՋԻ - Այլ այժմ բազում ժամս ի միջի կատարեմք ընդ մարմնաւորականն և ընդ 

հոգևորական սեղանն, և ութօրեայ մկրտիմք: - 6. Զի զանճառելի խոստացելոց կենացն 

յղանայ ի միջի մերում զճշմարտութիւն: - 13. զորս ի միջի անդ յիշէ իսկզբանն և 

կատարածի – 16. որ զհանդերձեալ խոստացելոց բարութեանցն յիշէ նա ի միջի մերում 

- 101. 

Ի ՄԻՋՈՅ - ի միջոյ ամբարշտաց համարձակիմ բարեպաշտել առ քեզ աստուած- 30. 

Բայց դուք ելէք ի միջոյ նոցա և մեկնեցարուք – 45. 

Ի ՄԻՋՈՅ ԲԱՌՆԱԼ - եթէ անունն ի միջոյ բարձցի, ապա  և  Բանն – 56. 

Ի ՄԻՏ ԱՌՆՈՒԼ - Քանզի այնքան նրբեն նուաղեցուցանեն նոքա ... որքան ի զօրութենէ 

բանից նոցա ի միտ առնուլ է: - 49. Եւ այսպէս լուսաւորագոյն իմացուածով կարասցես 

ի միտ առնուլ զերկաքանչիւրս գրեցելոցն բանից խոհականութիւնս: - 61. 

Ի ՆԱԽՆՈՒՄՆ - որով իւիք զքահանայսն և զթագաւորսն ի նախնումն աստուածեղէն 

Հոգին յանցնիւրսն շարժէր ներգործութիւնս: - 43. 

Ի ՆԱՆԻՐ – ի նանիր է և յոյս փրկութեան մերոյ: - 49. 

Ի ՆԵՐՔՈՅ / մակբայ /  - ??? 

Ի ՆԵՐՔՍ - Զոր դանդաղիմ ասել … յոլովագոյնս ի ներքս յեւղն կոչել զշնորհն - 7. այլ 

միայն առ մկրտութիւն աւազանին վաղվաղեալ` ի ներքս արկանեն: - 8. փեսայն ընդ 

ինքեան ի ներքս ի լուսեղէնն տանի յառագաստ  զհարսնացեալն իւր եկեղեցի -13. 
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Զսկիզբն և զվախճան ի ներքս ածելով, զբովանդակ զնորայն նշանակէ մասունս լինել 

արթնութեանն: - 16.  զքնոյն հրաման ի ներքս ածեալ յաւելոյր - 17. ի ներքս ածելով լոյս 

... իմանալի լուսոյն  ճառագայթիւք  զսրտին խնդրեն լուսաւորել զաչս: - 22. Պարտ և 

արժան է զերախայիցն ձեռնադրութիւնն և զօծումնն … առ դրունս մկրտարանին 

կատարել, և ապա տանել ի ներքս - 27. դևն չարասէր և ճշմարտատեաց ի ներքս մտեալ 

դարանէր – 37. իւրաքանչիւրոցն ախտից դևն ի ներքս ընթացեալ, բնակարան իւր 

զկռոցն առնէր զմեհեանս – 40. և աստուած ի ներքս եկեալ դադարի – 40. և հաւատամք 

ընդ նմին ի ներքս գալ աստուածային զօրութեանն: - 43. զի մի’ արդեւք ի կուսէն 

ասելով` զմերս յիշեցուցեալ ի ներքս ածիցեն բնութիւն: - 49. և ոչ գիտես թէ մարմին 

ասելով` յերկոսին ի ներքս ըմբռնիս յորոց փախչիսդ: - 53. խաւարազգած ոք ի ներքս 

յառեալ նայիցի հոգւոյն ակամբ - 61. ոչ միայն թէ որդեհայրութիւն ի ներքս ածեալ 

մուծանես - 62. եթէ ոչ աստուածութեամբն միաւորես, օտար ապաքէն ի ներքս ածես 

բնութիւն - 62. Արդ յայտ է, եթէ ըստ բնութեան և նախ քան զյանցանելն այսոքիկ, և ոչ 

յետամտականաբար ի մեղացն ի ներքս անկեալ ի բնութիւնս - 68. դու զանբնականսն ի 

ներքս մղես – 73. փոխանակ այնոցիկ զանվայելչագոյնսն ի ներքս ածէ զորպիսութիւնս 

- 55. արտաքուստ ի ներքս ի գերեզմանն աղաղակելով ողբերգագին ձայնիւ, թէ - 103. 

զժամանակն և զպատճառն ի նոյն յայս ի ներքս ածեալ յաւելաք - 116.    

 ԻՆՉ - որպէս ի ծաղկահոտ գինի` սպունգ ինչ թացեալ, այնպէս լցեալ ուռճանայր ի 

նմանէ բանական իմ ոգի - 2. ինչ անօթով և ի ձեռն գայցէ, կատարեն զկարգն: - 5. առ 

հարկի ի սկզբանն յումեքէ երագազրաւելի ինչ ցուցեալ եղև գործ: - 5. «Եթէ թղփատիք, 

ասէ, Քրիստոս ինչ ձեզ ոչ օգնէ» - 6. եթէ զառ ի հնոցն թերի ինչ ըստ խորհրդոյն խնդրոյ` 

կատարելագործել ումեք հրամայէ Հոգին սուրբ: - 12. դուն ինչ ի վերայ սորա ասացից - 

14. ընտրեցին ոմանք զայս ինչ և զայս դնել երեկորեացդ այդոցիկ, և զայս ինչ և զայս 

բառնալ - 16. խնդրէ անդուստ իբր ի ծանրակիր ինչ բեռանց զերծանել - 21. մեզ ի նմին 

պարտ է յարանալ, և չթողուլ ի բաց, և չառնել նորաձևս ինչ: - 26. Եթէ ոք խաչ արասցէ 

փայտեայ, և կամ յինչ և իցէ նիւթոյ – 32. որ ինչ միանգամ ի տարերցդ  յերկնէ և յերկրէ 

գեղեցիկ ինչ առ երեսս հանդիպեցաւ` աստուածս անուանեցին - 35. այսմիկ որպէս 

մեծագունի ինչ և նորոյ … հասանել կարծեցին - 39. Ուրանօր ի միասին ընթացեալ 

կուտեցան ամենայն ուստեք, որպէս անգեղք աշխարհաց ի նեխաշաղիղ ինչ գեշ - 39. 



437 
 

Բայց է և ոչ սուղ ինչ և զոր առ միմեանս ունիցին նոքա զթշնամութիւն - 47. Բայց 

կարծեմ զայլ ինչ երկնել մտաց ձերոց` այսպէս կեղծաւրելովդ: -  49. «Միութիւն 

խոստովանիմ, և ոչ քայքայումն ինչ   - 52. զի՞նչ այլ ինչ թուիցիս ասել – 53. ոչ եթէ 

յարարածական բնութենէն ինչ յինքն խառնեաց - 54. զի՞նչ այլ ինչ բնութիւն յարգանդի 

կուսին գոյանայր: - 55. այլ ինչ սոյնպիսիք յայլոցն ասացեալ եղեն: - 57. և ոչ դարձեալ 

ըստ  հասարակականացն ինչ ասացեալ բան` զմիութիւնն յերկուս բաժանէ միութիւնս 

- 58.  ըստ  բնութեան ինչ բարբառել հասանէր - 58. այնու ոչ եթէ զաստուածութիւնն ինչ 

թշնամանեաց – 59. զնիւթն իբրև զանարգ ինչ անգոսնեալ ի բաց մղեն - 59. Քանզի 

բազում ինչ անյայտութիւն և տարակուսանք յաւետարանականսն գտանի ձայնս և 

յառաքելականս – 61. այլք յահեկականացն զմի մի ինչ ի սատանայական ուսմանցն 

բարձեալ տարան շահս – 64. տեսանես զմարդկային ինչ ուրուք ճառել զՔրիստոսի 

կրիցն – 66. նոյն ինքն քաղցն ոչ է այլ ինչ, եթէ ոչ ապականութիւն - 67. որք են ոչ այլ ինչ, 

այլ բնաւորականք և բնութիւնք մարդկային կազմածիս - 70. այնու ոչ եթէ 

զաստուածային ինչ թշնամանեաց – 72. էր ինչ որ ըստ մեզ, և էր ինչ որ ոչ ըստ մեզ – 

73. որպէս թէ առաջի կայցէ բանիս` տունկ ինչ ի տնկագործողէն իւրմէ  խլեալ - 77. Զոր 

օրինակ` քար ինչ ի բարձուստ ուստեք հոլովեալ … ասասցէ  - 77. Ապա  չեն ինչ 

զարմանք եթէ մեղաւորաց և անարժանից  թողուցանէ աստուած փոքր ինչ մասն 

խորհրդոյ քննել յեկեղեցւոջ - 81. վասն զի՞նչ պատճառի իբրև զթերի իմն  խորհրդով 

զայլոց մարգարէիցն ի վերայ բերելով օրհնութիւն ձայնեն 83. վասն ի՞նչ պատճառի 

զընդ երից մանկանցն հանապազ երգեն ի գիշերին - 85.   ոչ գտանեմք այսպիսի ինչ 

ասացեալ - 103. այլ մեզ յայլ ինչ մի’ լիցի պարծել ըստ առաքելոյ - 113. 

  ոչ մի ինչ իրօք զորոգայթս զայս փշրել կարիցեմ - 21. ոչ ինչ արգելու զառաջի 

արկեալսս ի գլուխ բերել մեզ հոգևորական ջան: - 23. Զի որոց ի կամակորութենէ 

ախորժելի եղև բանսարկուին գալ ի բարեկամութիւն, ոչ ինչ են զարմանք – 35. ոչ ինչ 

են պէտք դերանուանութեամբ զայնոսիկ … նշանակել - 37. Ոչ ինչ պակաս և առ 

Սողոմոնիւ գեղեցկակերտեալք ի տեղիս տեղիս տաճարք - 45. ի գերազանց և ի 

սքանչելի միաւորութենէն ոչ ինչ է արգել միութեան` զամենայնսն խոստովանել ի 

Քրիստոս - 51. Ոչ ինչ է վատթարագոյն թերևս և զնայն զմտաւ ածել – 75. որ ինչ 

միանգամ ի տարերցդ յերկնէ և յերկրէ գեղեցիկ ինչ առ երեսս հանդիպաւ` աստուածս 
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անուանեցին - 35. և որ ինչ միանգամ մեզ հրաժարելիք` մեծարելիք նոցա: - 41. առ որ 

ինչ երթալոցն էր զկնի մահուն, մակաձայնելով զայն ասէր: - 77. Մի’  հայեսցին առ այս 

զոր տեսանես այժմ, այլ զոր ինչ ընդ ձեռն այսորիկ լինելոց է մշտնջենականի փառացն 

իմոց մեծութիւն: - 79. Ապա չեն ինչ զարմանք եթէ մեղաւորաց և անարժանից  

թողացուցանէ աստուած փոքր ինչ մասն խորհրդոյ քննել յեկեղեցւոջ - 81. Բայց ես ոչ 

փոքր ինչ վարկանիմ վկայութիւն առնուլ ասացելոցս ի մէնջ - 103. 

ԻՆՔՆ - Յայնժամ բոլորովին ես ինքն էի լուսատեսիլ յաստուածայնոյ թափանցանաց 

լինելոյ նշուղից - 2. որ ոչ զառ յինքենէն ևեթ բաւականանայր շտեմարանել յիմումս 

ոգւոջ զբարին – 2. ձի ոք նորավարժ ոչ կարացեալ յինքենէ զվերելակն իւր ի բաց 

ոստուցանել - 3. Եւ սուրբն մեր Լուսաւորիչ փայտեղէն ընդ ինքեան շրջեցուցանէր, 

ասեն, սեղան - 5. Քանզի և նոյն ինքն Քրիստոս վէմ անուանեցաւ - 7.  զինքն ի 

սպասաւորութեանն աստուծոյ արձակեալ ի բաց տանի ի լծոյ – 10. զի անճանաչօղք 

բարեացն անձինք` հակառակացն ամենայն իրօք բանայցեն յինքեանս տեղի: - 11. և ոչ 

միով իւիք կամին ճառս ի մէջ բերել, կապելով ամենևին զինքեանս ընդ ընթերցուածոցն 

հրաման - 12. Քրիստոս զմահ խափանեաց, ընդ ինքեան ի մեռելութենէ զմարդկայինն 

վերածելով բնութիւն: – 13. և փեսայն ընդ ինքեան ի ներքս ի լուսեղէնն տանի 

յառագաստ  զհարսնացեալն իւր եկեղեցի -13. Եւ նախ քան զայլսն` զառանձնական 

զիւր ինքեան զիսկագոյնն և զհարազատագոյնն, առանց որոյ ոչ անուն և  ոչ փառք առ 

սա ասասցին - 14. իսկ զանզգայ քնոյն թըմբրութիւն` հաւուն յանձնեսցէ ձայնի, յինքենէ 

ի բաց փարատել: - 17.  Այլ և զօրինադրեալս մեզ զայս ինքեամբ յանձն էառ կատարել 

Քրիստոս - 17. որ զղջմանն հրով զինքն հալել գիտիցէ - 19. Իսկ ապա յետ այսորիկ 

զհրեշտակայինն ձայն միաբանաբար նուագել. որպէս թէ ապաշխարութեամբ զինքն 

մաքրեալ - 19. հանեալ կարգեաց զինքն մտօք ընդ զուարթնոցն պարակցութիւնս – 20. 

պարտ է … զբոլոր գոյացելոցս ընդ ինքեան հնչեցուցանել ձայնից տեսակս: - 20. Իսկ 

երեկորին աղօթիցն հաւաքումն այսպիսաբար յինքեան ունելով զեկուցանէ մեզ միտս - 

21. առողջս և անարատս ինքեան յօրինեաց մարմին - 23. սրբեսցէ զինքն 

ապաշխարութեամբ – 24. այլ պարկեշտութեամբ և աղօթիւք արժանի առնել զինքեանս 

պսակին օրհնութեան - 25. մի’ ընքեամբ յանդգնեսցի օրհնել քահանայն: - 26. Արժան է 

... և արժանաւոր առնել զինքն մեղսաքաւիչ և կենդանարար խորհրդոյն - 27. իբրու թէ 
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զնոյն ինքն զյարուցեալն անդէն և անդ ընդ աւետարանական բանին ի դէմս մեր 

բերելով, հրամայեմք միմեանց - 30. հրամայեցաք  ... արգելուլ զինքեանս ի գործոյ – 33. 

Բայց ամպարշտագոյն գեր զասացեալսս` այս էր հեթանոսականացն, ինքն անձին 

իւրում երկրպագու և պաշտօնարար լեալ. զի որ առ ընկերսն մոլորեցաւ 

աստուածութեան կարծեօք ինքն իւր ինքեան խոնարհեալ երկրպագէ յիմարաբար: – 

36. զինքն արարած խոստովանիւր լինել: - 36. կռապաշտիցն, ընդ ձեռն երևելի 

անդրեացն առ ինքն ձգեալ, ընդունէր  զերկրպագութիւնն: Յորմէ գտանէին եղեալ  դիցն 

երկրպագուք ոչ  միայն տարրապաշտք, այլ և դիւապաշտք. առնլով ի նոցանէ դիւացն 

պաշտօն, և տալով զինքեանս փոխարէն ընդ ծառայութեան: - 37. Եւ կամ զնոյն ինքն 

զՔամովսայն և զԱստարտայն անկեալ զգարշելի կուռսն ողոքեն: - 38. զանգէտս ի 

հաւատացելոց յինքեանս հնարին յանկուցանել: - 38. Ոչ գիտեն` թէ ո’րպէս հոտոցն 

անկարածածկելիք են, ընքեամբ առ հոտոտելիսն բերեալ, բուրմունքն – 38. մանաւանդ 

թէ և ինքն զինքն դատապարտէ անզգամն - 39. ,,Որ հաւատայ յիս, ասաց ինքն, զմահ մի 

տեսցէ – 40. ինքեան կամօք և ծառայեցուցանէ ի ստեղծեալն զնիւթն – 42. աստուստ և 

կերպարանին այլայլեալ տգեղանայր ձև, զբազում ախտից և ցանկութեանց յինքեանս 

երևեցուցանելով և շաղախմունս: - 42. ինքն եկն – 42. Որոց երկրպագեալ, ոչ 

յերկուանամ` նմին ինքեան բազմեցելոյն ի նոսա Քրիստոսի զերկրպագութիւնն 

մատուցանել  - 42. որ և զի նոյն ինքն Հոգւոյն սրբոյ առհաւատչեայն վստահացուցանէ 

զմեզ - 43. նիւթականաւն զզգալին զուարճացուցանէ, զի «Եւղ զուարթ առնէ» ասէ 

մարգարէն. և ինքեամբ զիմանալին որ ի մեզ զօրացուցանելով - 43. այնոքիւք միայն 

տնօրինել, որովք կամեսցի ինքն - 44. Մի’թէ յանշունչ քարանց կոփեալ պնակի՞տքն 

զայսոսիկ առնելով, եթէ ո՞չ ինքնին աստուած` որ ի նոսա միաւորեալն էր - 45. զնոյն 

ինքն պատուեալ լինի զՔրիստոս – 45. Եւ այս է … ի նոցանէ վտանգ. բանիւ առ ընկերն 

մղել և ձեռամբ առ ինքն յանգուցանել. օսոխին վիրօք խարել զսիրտն, և ի ծածուկ ընդ 

ինքեան յարահիւսեալ  ջանալով - 46. Արդ զմեզ յառաջ կոչէ նա ինքն – 46. ինքն իսկ 

Բանն աստուած էր` որ ընդ երկոսին անցանէր – 49. Իսկ ի կուսին ասացեալ` ինքն 

ապա, ասեն, Բանն  աստուած  մարմնացեալ լինի յարգանդի կուսին: Ըստ բնութեա՞ն 

զմարմնանալս տայք բանին … եթէ ըստ առ ինքն զառ ի մէնջն միաւորելոյ: - 49. գտաւ 

նոյն ինքն ի խոնարհութեան – 50. «Թէպէտ և վասն մեր էջ յանարգութիւն, այլ կայ 

յիւրում բնութեանն. որպէս և ինքն իսկ ասաց - 50. Եւ զայս` ինքն  Փրկիչն յայտնեաց 
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ասելով - 50. Քանզի ոչ եկն յեղծանել ստեղծօղն զստեղծեալն յինքենէ ստեղծուած, այլ - 

51. այլ ունի զինքեան զմարմինն – 51. զերեւութական միայն զձևն զինքեամբ արկաւ – 

53. ոչ եթէ յարարածական բնութենէն ինչ յինքն խառնեաց – 54. Եւ եթէ ոչ գոյութիւն ինչ 

անձնաւոր զմերս ի կուսէ ընդ ինքեան միաւորեաց Բանն, զիա՞րդ ինքն զինքն մարդ և 

որդի մարդոյ անուանեաց: - 54. ,,Որքան ինքն, ասէ, հրամայեաց` զբնութեանն 

կատարելով յինքն ընկալաւ – 54. զկատարեալ մեր բնութիւնս ի կնոջէ յինքն ընկալեալ` 

ընդ ինքեան միաւորեաց Բանն աստուած - 54. Այլ անմարմին բնութիւն աստուածային 

Բանին` զմարմնական բնութիւն ի կուսէն ընկալեալ, ընդ ինքեան միաւրեաց - 54. Բանն 

աստուած ... ընդ ինքեան միաւորեաց անճառապէս գոյութեան և բնութեան, ոչ 

յառաջագոյն գոյացեալն - 55. Ոչ ըստ ինքեան ասի մի բնութիւն և առանձնաւորութիւն. 

քան զի զայս ի Հօրէ իսկ անժամանակաբար յինքեան բերէր Բանն աստուած-55-56. Զի 

և սուրբ հարքն ... զէն անվթարելի զերկոսին զսոսա ընդ ինքեանս բարձեալ բերէին ըստ 

պիտոյիցն իրակութեան – 56. «Որով ինքն չարչարեցաւ` զփորձ առեալ կարօղ է և 

փորձանաւորացն օգնական լինել»: - 57. միթէ մարտնչիցի՞ ինքն ընդ իւր վարդապետս 

– 58. նա առնլով յինքն մեծարեաց զբնութիւնս – 60. ընդ որս ինքն անցանելով ըստ 

նմանութեան գլխոյ` զբոլոր զառ ի յեկեղեցւոյ զհետ հրաւիրեալ կոչէ զպատշաճեալ իւր 

անդամսն - 61. Հի՞մ ջանաս փոփոխել զմարդկութիւն անուանն … և կամ թէ յեղանակել 

զբանն` ոչ որպէս ինքն խնդրէ: - 61. նոյն ինքն մոլորութեան պատճառ 

ճշմարտութեանն նմա եղանի ասացուած: - 61. ինքն իսկ մերձաւրութեամբ կցորդ եղև 

նոցուն» - 61. առ նոյն ինքն վեհագոյն բնութիւնն անամօթեցար զհայհոյութեանդ քո 

ձգել բան - 63. Դու՞ք ուրեմն հովիւն քաջ ի Քրիստոսէ զինքն ասացեալն - 66. և նոյն ինքն 

քաղցն ոչ է այլ ինչ, եթէ ոչ ապականութիւն: - 67. այլ զինքեանն բերեալ երևեցոյց մեզ 

յերկնից մարմին: - 67. երբեմն առ ինքն ամփոփեալ` թողացուցանէ զմտաւոր և 

զբանական հոգին – 68. որպէս և ինքն Եսայեաւ ասէ – 68. Առաջինն զաշխատութիւն, և 

երկրորդն զհոգալն ընդ ինքեան շարամանեալ ունի: - 68. ինքեան սոքա 

ապականութիւնք իցեն – 69. Ոչ էր ինքն տրտմութիւնն մահ – 69. ի բաց յինքենէ 

հալածէր զմահն – 69. զնոյն ինքն բնաւորականս` ապականութիւն թարգմանեցեր - 70. 

Իսկ եթէ այն նմանութիւնք և օրինակք էին ճշմարտութեան, իսկ  այս նոյն ինքն 

ճշմարտութիւնն և ոչ օրինակ, ապա յայտ է ուրեմն, թէ - 71. յաղագս որոյ զնոյն ինքն 

ընքեան զմարդկային կազմածս մեղս ասացեր գոլ: - 71. Բանն աստուած ընդ ինքեան 
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անքակաբար զմերն միաւորեաց. յորժամ կամէր ինքն, յայնժամ ակնարկէր մարմնոյն 

իւրոյ յառաջ ունել զբնականսն, առ ի ճշմարտելոյ զբովանդակն ընդ ինքեան միաւորել 

զմարդկայինն զոգի և զմարմին: - 72. էր ինչ որ ըստ մեզ, և էր ինչ որ ըստ մեզ`յինքեան 

ցուցանելով տէրն – 73. առնլով յինքն զտկարութիւնն մեր և ըստ մեզ, եղեաք և մեք 

զօրութեան նորա հաղորդք - 74. և նորին արարածն ի մեղս և յապականութեան և ի 

մահու ցնդեալն` ինքեամբ ժողովեալ նոր պատկերաւ - 74. ամենայն մարդոյ փրկութիւն 

գործեսցէ, զպատկեր մերոյ կերպարանիս յինքեան ցուցանելով: - 74. հակառակորդին 

ետ զինքն ի ծառայութիւն – 74. ,,Կերպարանէ զօտարին բովանդակ յինքեան զիմ 

բերելով հանդերձ իմովքն, զինքեամբ ծախեսցէ զչարութիւնն իբրև զմոմ հուր – 75. զի 

զոր ոչ իւր ինքեան եդեալ ի բնութեանս, և ոչ հպեալ ի նոսա: - 78. Քանզի աւելորդ և 

վայրապար վարկանէր` յորոց ազատելն զմեզ խորհեցեալ` զնոյնս ինքեան 

մատուցանել - 78. Իսկ խաղաղութեան պտուղ  զնոյն ինքն ասեմ - 76. Եւ զայսց բանից 

զարմատս ինքն իսկ եկեալ ուսուցանէ մեզ տէր - 78. Կամ խոնարհագոյն քան զինքն զէշ 

նորուն մարդկեղէն բարբառովն բարբառեալ - 81. ամենևին արտաքս սահմանեալ 

զինքն ի բարձրութենէ խոնարհեցուցանողին, գոչէ քաջալերաբար – 83. և ինքն սկիզբն 

լինելութեան աշխարհի: - 84. Աստանօր ի վերայ հասեալ չարին, զանհասանելին 

ինքեան յափշտակելով զբարձրութիւնն, որում անհանդուրժելի հասանէին աղէտքն – 

85. զթագաւորական զպատկերն … զարդարէր, ինքեան ստեղծանելով զձեռամբն` 

առաւել մեծարեալ – 85. ծանեաք զնոյն  ինքն զտէր մեր Յիսուս  - 91. և ինքն Էնն  

աստուած  մերով բնութեամբս ի խաչին աղաղակէր - 99.  ինքն արդեամբք յանձին 

կալաւ կատարել - 102. Վասն զի ոչ պատգամաւոր բարբառ, և ոչ հրեշտակք, այլ ինքն 

տէր` ասելով եթէ «Ելի ի հօրէ և եկի յաշխարհս» - 106. որ ընդ ինքեան յերկնայինն ի վեր 

տանի գանձ զտնանկ ստացողին զսիրտ - 116. 

 զոր մարգարէն աւագափոխ զնա անուանէ, այս ինքն վերջին և  մահալոյծ և 

կենսառաք ձայն: - 13. յորմէ ոչ փոփոխեսցի նախահարցն հաստատեալ սահմանք. այս 

ինքն` ոչ տէրունականն աւուր զապաշխարութեանն ի վերայ ածել զնսիր - 15. Սակս 

որոյ և երկոցունց մասնաւորաբար և հարազատասցի սա, այս ինքն տուընջեան և 

գիշերոյ - 16. Այլ նա... զմի և նոյն յայտնէ ճշմարտութեանն իրակութիւն: Այս ինքն 

զերկնային զուարթնոցն բերել զնմանութիւն - 17. Իսկ զորս ի միջի անդ յիշէ իսկզբանն 
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և կատարածի, այս ինքն միջագիշերն և զհաւախօսն, զայս  գտանեմք յասացելոց աստի 

յայտնել միտս: - 17. Պարտ և արժան է զսուրբ միւռոնն, այս ինքն զեւղն 

անուշահոտութեան, հայրապետին օրհնել - 26. «Գիշերեաց կանխէ հոգի իմ առաւօտել 

առ քեզ աստուած». այս ինքն թէ ի միջոյ ամբարշտաց համարձակիմ բարեպաշտել առ 

քեզ աստուած: - 30. ասիցեն, խորհուրդ իմ ինձ և իմոցն». այս ինքն ի ձեռագործ 

արուեստէն զառաջիկայ յուսոյն խորհուրդ երաշխաւորեալ, սեպհականէ անձինն և 

իւրայոցն: - 40. Ես եկի` զի  զկեանս ունիցիք , և առաւել ևս ունիցիք». այս ինքն ոչ եկի 

զտուեալն ի բաց բառնալ - 51. զի որ ի Հօրէ անմարմին բանն էր, ի Մարիամայ սրբոյ 

կուսէն` այս ինքն ի  մարդկային բնութենէս` մարմին զգեցաւ - 51. յորոց մին ի նոցանէ` 

ի մէնջ  ընկալաւ զսկբնաւորութիւնն, այս ինքն մեղքն - 75. «Հողմ  ուր կամի, ասէ, շնչէ. 

«այս ինքն է` որ յամենայն մարդիկ մատակարարէ զիւրոյ զխորհրդոյն զզօրութիւնսն-

81. վարկանիմ երանելի հարցն մերոց զեօթն գոբաղայսն կանոն անուանեալ, այս ինքն 

է անշարժութիւն - 84. և ինքն Էնն աստուած մերով բնութեամբս ի խաչին աղաղակէր, 

զեղի եղին ասելով. այս ինքն է, «Աստուած աստուած իմ, նայեա’ց առ իս, ընդէ՞ր թողէր 

զիս» - 99. երգ նոր երգեն, միսիդի անուանելով, որ ըստ յունարէն բարբառովն 

թարգմանի, այս ինքն է` օրհնութիւն երգել: - 105.  

ԻՆՔՆԱԿԱՄ - Վասն որոյ բանից արտաքս ընկեցաւ ի կենաց տեղւոյն ինքնակամ 

ընտրութեամբ - 99. 

ԻՆՔՆԱԿԱՄՈՒԹԻՒՆ - ինքնակամութիւն ստեղծուածոյն և պատրանք բանսարկուին 

զմահն և զապականութիւնն ի մերումս յարդարեաց բնութեան: - 70. և յորպիսի՞ և 

յո՞րքանս յինքնակամութենէն սայթաքեալ եկն յանարգութիւն – 76.  յանդիմանեալ 

խոշտանկեսցեն զինքնակամութեամբ գնացեալն կամեցողքն: - 115. 

ԻՆՔՆԱՅՕԺԱՐ - ինքնայօժար ընթացիւքն ըմբռնեսցէ զառաջադրեալ զխորհուրդսն: - 

85. 

ԻՆՔՆ ԸՆՔԵԱՆ  - յաղագս որոյ զնոյն ինքն ընքեան զմարդկային կազմածս մեղս 

ասացեր գոլ: - 71. 

ԻՆՔՆԻՆ – զի տէր ինքնին եղիցի մեզ լոյս մշտնջենական - 14. 
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ԻՆՔՆԻՇԽԱՆԱԿԱՆ - բնականացն թոյլ տուեալ` զանցնիւրսն իրողութիւնս առ իւրն 

անապականապէս ազդել մարմին և հոգի ինքնիշխանական կամօք ` յորժամ և 

կամեցաւն - 73. 

Ի ՇԱՐ ԱՐԿԵԱԼ - Եւ ապա ի շար արկեալ թուեն զկատարելութիւն բնութեանս մերոյ: - 

55. 

ԻՇԽԱՆ - զբանն ածէ յասելն, եթէ «Օրհնեցէք զտէրն … եթէ ,, Թագաւորք երկրի և զօրք 

իւր, և իշխանք, և երիտասարդք, և կուսանք,, - 87. 

ԻՇԽԱՆԱԿԱՆ - զառաջին զիշխանական պատիւն յարմարագոյն է զգենուլ այնմիկ - 

19. 

ԻՇԽԱՆԱՍԱՍՏ - ոչ մեծազօրն ևեթ իւրով զօրութեամբն և կամ իշխանասաստ 

հրամանաւն զմերն տանջեաց  տանջիչս Բանն աստուած - 74. 

ԻՇԽԱՆՈՒԹԻՒՆ - քեզ Հօր և սուրբ Հոգւոյդ վայելէ փառք իշխանութիւն և պատիւ   - 31. 

Յայսմանէ մոլորեցան մարդիկ զանց առնել զմի իշխանութեամբն - 42. ,,Նստուցանէ 

ընդ իշխանութիւնս վերինս,, - 91. 

ԻՇԽԵԼ - պարտ է  … իշխել և հրաման տալ արարածոց: - 19. մի’ իշխեսցէ պաշտել 

զկարգն - 24. մի’ իշխեսցէ առանց զղջման և ապաշխարութեան հաղորդել - 24. և 

նոյնժամայն առ մկրտեալսն մերձեցուցանելով` զօրհնեալն սպառել և մի’ իշխել 

զմիանգամ օրհնեալն բազում անգամ օրհնել - 26. յայլ խորհուրդ օծման մի’ իշխեսցէ 

մատուցանել զնա: - 26. զիա՞րդ իշխես ասել զաներևոյթ  և զանմարմին անձնն Որդւոյ 

մարմնաձևապէս  անձնանալ յարգանդի կուսին - 54. 

ԻՋԱՆԵԼ – որ յերկնիցն իջեալն է – 9. զառ ի յերկնից ասեմ իջեալ կենսատուն 

կերակուր – 14. մարմնաւոր տեսլեամբ ի սկզբանն ի վերայ ազգակցին իւրոյ իջեալ 

հանգչիւր – 43.  Ոչ մարմինն յերկնից իջեալ ... այլ Բանն անեղ` յանեղագունէն իջեալ 

Հօրէ` մարմին ստացական յարգանդէ կուսին զգեցաւ: - 50. վասն մեր էջ յանարգութիւն 

– 50. ոմն զբարձրութիւն աստուածութեանն, և ոմն առ նուաստութիւն մարդկութեանս 

զիջանելն նշանակեն - 58. «Ոչ ոք ել յերկինս, եթէ ոչ որ էջն յերկնիցմ որդին մարդոյ` որ 
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էն յերկինս» - 62. որք իջանեն ի դուք,, - 83. ի գերեզման ասի իջեալ տէրն արարածոց - 

88. յորում ժամու տէրն արարածոց ի գերեզման իջեալ ասի - 95. 

Ի ՍԱԿՍ - պաշտեցին ... Որպէս հիւսիսայինքդ զձի և զշուն. զմին վասն 

երագաշարժութեան ոտիւքն ... և զմիւսն` ի գազանացն յափշտակութենէ զտէր իւր  

յապահովացուցանելոյն սակս: - 36. 

ԻՍԿ / շաղկապ / - նուաստանամ, հարցափորձեալ ի տեառնէ` թէ զիա՞րդ 

անհանճարեղագունի հասակին տուեալ զգործոցն խոհականութիւն, իսկ 

զգեղապարելն ուսեալ ներշրջանակացն … զյոլովս անդուստ ի բաց յուղարկեցաք 

զգործնական իմաստութիւնն: - 3. այլ զսեղանն փայտեղէն և շարժուն առնելով, իսկ 

զաւազանն ըստ պիտոյիցն` ըստ ժամուն և ըստ տեղեացն   … կատարեն զկարգն: - 5. 

Իսկ վասն թղփատութեան ի Պաւղոսէ ընկալաք հրաման – 6. Իսկ նախ քան 

զկտարածն յարութիւն տալ մարդկային բնութեանս – 6. Իսկ այժմ կանոնական 

սահմանաւ զմեզ պարըսպեալ զգուշացուցին նոցին աւանդապահք և ժառանգորդք, ոչ 

երթալ ի ժողովարանս - 6. Եւ Առաքեալքն ընդ Հրեայս յիւրեանց ժամանակսն զսրբոյ 

պասեքին տօնախմբեցին զօր.  իսկ ի մէնջ եթէ ոք յանդգնեսցի ընդ Հրեայս տօնել ... ընդ 

նզովիւք ի հարկէ անկեալ գտանին: - 6.  Ապա ուրեմն զայն` նորագիւտ և դեռահաւակ 

ժամանակն ստիպէր առնել այնպէս. իսկ այս`  խորհրդոյ և աստուածային 

տեսչութեանն - 6. անփոյթ առնել ծանունցն` համանգամայնցն է ի բաց բարձումն. իսկ 

թեթևագունիցն` ամենայն ժամանակ առ ձեռն պատրաստ կազմութեան - 6.   Իսկ մեզ 

… տեսանել արժանի է – 8. աւազանին օծումնն` զըստ Հոգւոյն մեզ յարմարէ վերստին 

ծնունդ. իսկ որ զկնի մկրտոթեանն է օծումն՝ զորդեգրութեանն աստուծոյ ի մեզ կոչէ 

շնորհ: - 8. Իսկ այժմ ի տղայութեան հասակի այսոքիկ միանգամայն ի միասին ի վերայ 

եկեալ գտանին - 10. ԶՀոգին սուրբ տրտմեցուցանեն … իսկ զխանտացօղն 

բարեվայելչականաց մերոց իրաց խնդացուցանելով զսատանայ … յանշնորհակալուս 

բազմերախտութեանն աստուծոյ ներհորդեսցի – 11. Զի՞նչ զսոսա անուանեցից. հովիւս 

հօտավատնի՞չս, եթէ գազանս կեղեքիչս խաշամց … իսկ զերկեակսն ի պոռնկութենէ և 

ոչ յամուսնութենէ ածելով առ զուգաւորութիւնն: - 11. զծննդեանն սիրեն ոմանք 

կատարել զտօն. իսկ յայտնութեանն խորհրդոյ` և ոչ միով իւիք կամին ճառս ի մէջ 

բերել - 12. Որ առ պատուիրանադրեալն ոչ ձգտի հասանել կանոն, նա 
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յահեկակողմանն դանդաչէ խոտորեալ ճանապարհի. իսկ որ յառաւելազանցն նկրտի 

հրամայեցելոցն հասանել, զաջակողմանն այնպիսին տենչացաւ գտանել 

զխոտորումնն: - 15. Իսկ որ յերկաքանչիւրոցն զանգիտեալ հրաժարիցէ ծայրայեղ  

խոտորմանց, միջին իմն արդարակ և անստերիւրող ճանապարհաւ բերիցին: - 15. ընդ 

անգործութիւն և ընդ բերանալուծութիւն խառնել և զքնոյն խորութիւն և 

զգինեճանութեանն որովայնամոլութիւն. իսկ ի տրտմականսն` ծանրաբեռնութեանն ի 

ներքոյ դնանիլ տկար բնութեանս – 15. Այլ որ շաբաթուս երեկոյ` կարգ պաշտաման 

սրբոյ մարտիրոսաց ի սմա կատարի. իսկ ծունր ոչ կրկնի - 15. տիւն մինչև ի նա 

յանգեալ, դադարումն ընդունի. իսկ գիշերն ի նմանէ յառաջ հաւեալ, զիւրն 

աճեցուցանէ սահման: - 15. և զայս ինչ և զայս բառնալ. իսկ այլք զառ ի նոցանէ 

թողեալսն բերել և զբերեալսն ի բաց տանել: - 16. Իսկ զորս ի միջի անդ յիշէ իսկզբանն և 

կատարածի … զայս  գտանեմք յասացելոց աստի յայտնել միտս: - 17. երեկանիրհասէրն 

զմիջագիշերն հրաւիրէ լինել իւր արթնութեան ժամանակ. իսկ այն … հարկաւորաբար 

այնպիսի հանգուցանիցէ քնով զաւելորդն իւր տքնութիւն ի հասարակ գիշերի. իսկ 

զանզգայ քնոյն թըմբրութիւն` հաւուն յանձնեսցէ ձայնի - 17. Իսկ ապա յետ այսորիկ 

զհրեշտակայինն ձայն միաբանաբար նուագել - 19. Իսկ չորքն ի նոցանէ` պարզաբար 

առ ի նուագերգութիւնսն առաքեալ - 20. երկուքս ի սոցանէ իմաստասէրք անուանին. 

իսկ զմինս` արբանեակ բանի և սպասաւոր ի խոհականութեան կոչէր Հերակղիտոս … 

Իսկ ձեռք առ հնարագիտութիւնսն հպելով, արարչականք անուանին - 20. իսկ զմինս` 

արբանեակ բանի և սպասաւոր ի խոհականութեան կոչէր Հերակղիտոս … Իսկ ձեռք 

առ հնարագիտութիւնսն  հպելով, արարչականք անուանին - 20. արեգականն լուսով 

մինչև ցայնժամ լինին պայծառացեալ. ... իսկ ապա զերկրորդն … ի ներքս ածելով լոյս 

… զսիրտն խնդրեն լուսաւորել զաչս: – 22. Իսկ զերկեակսն նոյնպէս պարտ է ըստ 

առաջին  կարգին միջնորդօք և խօսնականօք հաւանեցուցանել յիրերաց յօժարութիւն - 

27. Իսկ յորժամ պատարագ մատչի, ի սկզբունսն անդ պաշտամանն յիշել զՍուրբ 

աստուածն  - 28. Իսկ զկնի Մեսեդի և ուղղեսցին ասելոյ, քարոզել և աղօթս 

մատուցանել - 29. Իսկ կիւրակէին աւուր առաւօտինքն` այսգունի խորհրդով յօրինեալ 

բերէ զկարգն իւր: - 29. արդ գերեզմանն յընթեռնլոյ զաւետարանն յիշեալ լինի. իսկ 

զսուրբ կոյսն` ի Մեծացուսցեն ասելոյ յիշեմք: - 29. Այլ սակայն ի ծննդենէն առ 

յարութիւն զհետ երթեալ միաւորին, իսկ ի յարութենէն առ ծնունդն վերջադարձիլ 
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անկարելի զի – 29. արժան է` զկնի Փառք ի բարձանցն` յարութիւն ասել. իսկ զՍուրբ 

աստուածն ... ի վերջն անցուցանել - 30. Իսկ յետ ընթեռնլոյ զաւետարանն … 

հրամայեմք միմեանց - 30. Իսկ զայնոսիկ, զորս օրհնութեամբ և օծմամբ կատարեալ է 

...  պարտ է զնոսա պատուել և պաշտել - 32. մեք զմիայնոյ միածնի Որդւոյն աստուծոյ 

պաշտեմք զպատկեր և զնշան յաղթութեան. իսկ զհեթանոսս անհուն և անթիւ 

պաշտամամբք մոլորեցոյց սատանայ:- 35. Իսկ որք անչափաբար գիջական ախտին 

հոգ տարան` զարական և զիգական անդամն նոյնաձևաբար ստեղծեալ պաշտեցին – 

35. քաղդէացւոցն տեսեալ զտիտանեանն զայն վիթխարի և աշխոյժ, 

վաթսնականգնեան գոլով ըստ երկայնութեան հասակին, իսկ լայնութեամբն 

վեցաքանակս ունելով կանգունս - 36. սոյնպէս և ասացեալքս այսոքիկ, տղմասէրք և 

ժանտագործք առ միմեանս անպատկառացոյցք են պղծութեանն, իսկ ի մէնջ 

վրիպանուն պատրողաբանութեամբ զանխլանալ կարծեն: - 30. Իսկ զարեգակն աղաչել 

կամեցեալ, ասեն. Արևիկ, Լուսիկ - 38. Իսկ յորժամ այսմիկ … հասանել կարծեցին,  

յայնժամ ի դարանամտութեանն իւրեանց սողեալ յորջից` յաշխարհամէջս և ի 

ժողովրդաբնակս համարձակեցան յարձակել տեղիս – 39. նոցա մեհեանքն կռոցն 

ընդունարան շինեալ լինէին. իսկ եկեղեցիք բարեպաշտացն  տաճարք աղօթից և 

խնդրուածոց, և ժողովարանք – 40. Իսկ եկեղեցիք հաւատացելոց 

աստուածսիրութեանն փափաքանօք շինեցան - 40. Իսկ մեք զկենդանին և 

զկենդանացուցիչն Քրիստոս յամենայն նիւթս մարդակերպ նմանութեամբ 

նկարագրեմք - 40. Իսկ զնոցանէ ասէ – 40. Իսկ ի մէնջ «Զի՞նչ հայցէ տէր աստուած մեր, 

բայց առնել իրաւունս և  գործել զարդարութիւն»: - 41.  Այսք և որ սոցին նման` սիրելիք 

մեզ լինել հրամայեալ յաստուծոյ, իսկ ի նոցանէ ատեցեալք ... մեծարելիք նոցա: - 41. 

Իսկ մարդասէրն մեր տէր … ախտաժետացն ի վերայ բերէ զբժշկութեանն դեղս: - 41. 

Իսկ մեք զայն միայն յիւրաքանչիւրոցն բացորոշեալ պատուեմք ի նիւթոց - 42. Իսկ մեք 

այսքան յերկոցունց ի նոցանէ հեռացեալ գտանիմք - 46. Այլ ակամայ կուրութիւն 

ցանկայ` ոչ տեսեցելոցն լինել տեսօղ, իսկ կամաւոր կուրութիւն խնդրէ` ոչ լինել 

տեսեցելոցն տեսօղ- 49. Իսկ ի կուսին ասացեալ` ինքն ապա, ասեն, Բանն  աստուած  

մարմնացեալ լինի յարգանդի կուսին: - 49. Իսկ ի գերազանց և ի սքանչելի 

միաւորութենէն ոչ ինչ է արգել միութեան` զամենայնսն խոստովանել ի Քրիստոս - 51. 

քանզի արարչականն ասի միայն բնութիւն. իսկ զմարմինն` մարմին Քրիստոսի ասեմ  
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- 52. Եւ դարձեալ` զԲանն ի Հօրէ ասելով,  զՀօրն տացես նմա զբնութիւն.  իսկ 

զմարմինն ի մարդկանէ ասելով` զո՞յր ունել ասես նմա բնութիւն – 53. որ է ըստ 

բնութեան յերկուց` աստուածային և մարդկային. իսկ ըստ միաւորութեան` մի: - 54. 

Իսկ դու ասես. որ – 55. Իսկ մին ըստ բնութեան զնա ասացեալ … բացարձակ անուամբն 

ևեթ նշանակեալ լինի - 57. ընդ ձեռն որոյ ցուցեալ լինէր Աստուծոյն Բանի բնութիւն 

անեղանելի, և ի Հօրէ. իսկ մարմնոյ նորին գոյացութիւնն ի կուսէ – 57. զառաջինն ըստ 

բնութեան տրամաբանէ, իսկ զերկրորդս` ըստ միաւորութեանն բանի: - 58. անդ 

անմարմնաբար և միայն ձևացութեամբ ներգործութիւն. իսկ աստ մարմնով և հանդերձ 

ճշմարտութեամբ: - 60. յայտ է` եթէ այն նմանութիւն գործոյ. իսկ այս գործ 

ճշմարտութեամբ: - 61. Իսկ մինչ ճարտարս  զնոսա խոստովանեցեր, զառ ի նոցանէ 

իմաստաբար ասացեալսն ի՞բր ոչ ընդունիցիս: - 63. Յորժամ ընդ Հօր զնա 

աստուածաբանէիրն, ոչ շնորհեցեր նմա զկատարելութիւն ունել դիմի. իսկ այժմ 

երկուցեալ` թէ – 64. Իսկ մինչ  անձն ասես, ընդէ՞ր  հրաժարես զնա դէմ ասել - 64. ի 

մարդկանէ Պաւղոս յատկացեալ դէմ առկոչի. իսկ յանմարմնոցն` Գաբրիէլ 

առանձնացեալ դէմ անուանի - 64. Եւ արտորոշեալ ճանաչի ի նոսա դէմն այսուիկ.  Հօր 

ծնօղ գոլ. Որդւոյ ծնունդ. իսկ Հոգւոյ ելումն: - 64. այլք յահեկականացն զմի մի ինչ ի 

սատանայական ուսմանցն բարձեալ տարան շահս. իսկ դու յոյժ ագահելով` և ոչ զմի 

ոք անտուստ ի կողմանէ թողլով տենչացար - 64. Իսկ զառ ի յերկուց բնութեանցն ասել` 

ոչ միայն թէ լսել ոչ կարասցես, այլ և - 65. և ներհակքն ոչ կարեն համանգամայն ի 

միում և ի նոյն ժամանակի բաղկանալ. իսկ քաղց և ծարաւ և աշխատութիւն և 

տրտմութիւն ... ընդ ներլինելութեանն բանի առեալ լինի մարդումս - 67. Իսկ զքնոյն 

ունակութիւն բացայայտակի ի գրեցելոց անտի բանից ծանեաք - 68. Իսկ զցանկութիւն` 

յորոց ցանկացաւն հրաժարեցուցեալն պտղոյ` իմանամ: - 68. Ոչ էր ինքն 

տրտմութիւնն մահ, այլ աշխարհի տրտմութիւնն ներգործէ զմահն. իսկ որ ըստ 

աստուծոյ տրտմութիւնն է` անզղջականին հանդիպեսցի  փրկութեան:  - 69. իսկ այն որ 

աստուածային փառացն է լրումն` սեղանն, բարեբանեալ լինի, ըստ նորին իսկ 

առաքելոյ բանից - 69. Իսկ յորժամ առ պատուիրանազանցութիւնն ի վայր սողոսկեալ 

անկաւ … յայնժամ ընդ լծով մահու և ապականութեան մտեալ հնազանդիւր: - 69. իսկ 

ի պատուիրանազանցութենէն վահանընկէց լինելով մատն եղանին թշամեացն: - 70. 

Իսկ ճշմարտութիւն կոչեմ զիրն,  և ոչ զանունն միայն: - 71. քաղցնուլն և ծարաւելն, և 
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վաստակելն և ննջելն` մարմնոյն կարիք են … իսկ պոռնկութիւն և պղծութիւն և 

հակառակութիւն` այն կարիք մեղաց են: - 72. Եւ եթէ լոկ առանձինն քննիցին, կարիք 

կոչին. իսկ չափով և ըստ ժամանակի՝ օգնակաութիւն են բնութեանս: - 72. Իսկ Բանն 

աստուած ընդ ինքեան անքակաբար զմերն միաւորեաց - 72. Իսկ ոմանք 

յետամտականք ի մեզ եղեն … իսկ ոմն յարարչէն պատուհաս ընդ յանցանացն ի վերայ 

եդաւ` մահն: Իսկ ապականութիւն հետևանք ասին մահուն -  75. Իսկ մահուամբն … 

պատժեաց զմեզ – 76. Իսկ զվերջինս` հետևանս ասացաք լինել մահուն 

զապականութիւն - 77. Արդ են ծայրքն պարզաբար ասացեալ չար` և անուամբք և իրօք. 

իսկ մէջն ոչ պարզաբար և ոչ նոյնպէս - 77. Քանզի աւելորդ և վայրապար վարկանէր … 

զնոյնս ինքեան մատուցանել. իսկ ի պատուհասէ անտի ոչ հրաժարէր: - 78. Իսկ 

խաղաղութեան պտուղ զնոյն ինքն ասեմ - 78. իսկ զի՞նչ այդ` զոր ասեսդ «Փառաւորեա’ 

զՈրդի քո առ ի  քէն փառօքդ» - 78. Իսկ մինչ զառ ի նմանէ փառսն ունէիր ի սկզբանէ 

աշխարհի, այժմ ո՞ր է` զոր խնդրեսդ – 78. իսկ յորժամ արանգեալ զիս տեսին, 

գայթակղեցան վասն իմ – 79. գաղափարին մի մի գոբաղայ առ օր մի, գոլով վեցն ըստ 

վեց աւուրցս տարժանմանց. իսկ եօթներորդն զգլուխն և օր կատարման - 84. Իսկ 

զթագաւորական զպատկերն յետոյ ի պատիւ տէրութեանն իւրոյ զարդարէր – 85. Իսկ 

Ողորմեա սաղմսն ունի զնախամօրն  ազատութիւնն սրբոյ աստուածածնի ծննդեամբն 

- 86. Իսկ Մեծացուսցէն և Ողորմեացն սաղմոսն ունի զնախամօրն ազատութիւն սրբոյ 

Աստուածածնին ծննդեամբն - 86. Արդ յառաջասացեալ օրհնութիւնքն  զներկայումս և 

զարդիս ունի  զդիտաւորութիւն. իսկ Փառք ի բարձունսն զապառնեաց և 

զհանդերձելոցն օրհնութեանցն բերէր նմանութիւն – 87. Իսկ երեքշաբթին ըստ երրորդ 

ժամու խորհրդեանն կարգեալ է – 87. Իսկ հինգշաբթին ըստ իններորդ ժամու 

խորհրդեանն կարգեալ է – 88. Իսկ չորեքշաբթին ըստ վեցերորդ ժամու պաշտամանն 

խարհրդեանն կարգեալ է – 88. Իսկ ուրբաթին ըստ տասներորդ ժամու պաշտամանն 

կարգեալ է – 88. Իսկ շաբաթուն ըստ հանգստեան աղօթից խարհրդոյն կարգեալ է – 89. 

իսկ առ մեզ պայծառանայ երեքկին սրբասացութիւնն – 89. Իսկ աստ ապա եդից ի 

բանիս մերոյ տեսութիւն - 90. Իսկ յարձակ աւուրսն քրիստոսեանն ոչ մատչի 

պատարագն – 91. Իսկ ի տուընջեանն որոշեալ սահմանք աղօթից այս ըստ յանցման 

ժամուն նախահօրն հեշտասիրութեանն և մեղանացն- 94. Իսկ յերրորդ ժամու աւուրն 

կարգել զժամս աղօթիցն - 94. Իսկ վեցերորդ ժամուն կարգեալ աղօթքն … ճաշակեաց 
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Քրիստոս զքաղցն ընդ ղեղի խառնեալ - 94. Իսկ  յիններորդ ժամուն կարգեալ զաղօթսն, 

այս վասն անդարձ խոստովանութեանն մեղանացն Ադամայ - 95. Իսկ ի տասներորդ 

ժամուն, յորում ժամու տէրն արարածոց ի գերեզման իջեալ ասի – 95. Իսկ աստանօր 

մեզ վերստին դառնալի է ի կարգն առաջին - 96. իսկ յորժամ Եմմանուէլս մերով 

բնութեամբ զծանրութիւն մեղաց մերոց բառնայր … բարձրանայր ի դիտին - 96. իսկ 

Յովաննէս ժամ վեցերորդ ասէ. ոչ  զժամ խաչելութեանն, այլ զժամ ձաղանացն` որ ի 

հրէիցն. իսկ ի խաչն յերրորդ ժամուն բարձրացաւ – 96-97. Որ առաջին միջօրեայն եղև 

նսեմ նախնի մարդոյն յանցանօքն. իսկ երկրորդ Ադամս յերկնից գոլով … արձակեաց 

զտիեզերս ի բանդէ - 99. Իսկ այժմ յաստուածային գիշերիս ոչ գտանեմք այսպիսի ինչ 

ասացեալ - 103. Իսկ գիշեր ոչ եթէ զժամանակն ասէ, այլ զհրէական անհաւատութիւնն 

առակէ - 104. իսկ առաջի բռնարկեալս ի վեր է քան զմեր կարողութիւնս - 104. Իսկ 

ալելուն նշանակեաց պատրաստ գտանել առ ի վերուստ ազդեցեալն ձայնին ահարկու 

և հիացուցանող անշարժ գիտել ընդ արևելս - 105.  Իսկ քահանայն միջնորդէ աղօթիւք 

առ կենացն անմահից յոյսն Քրիստոս - 114. Իսկ նա համառօտելով ասէ, Յիշեա’ 

զամենայն հաւատացեալս ի քեզ, և փրկեա’ յիւրաքանչիւր վտանգից և ի 

փորձութեանց, զի - 114.  

 Իսկ եթէ ասիցէ ոք  ի հարցասիրաց  և ի լսասիրաց, է՞ր աղագաւ քարեղէն և ոչ 

փայտեղէն հրամայեցաւ կանգնել մեզ սեղան: Նախ զի … զնիւթս զայս տեսանեմ 

եղեալ - 7.  Իսկ եթէ յամառեալ ի նմին որկորըստութեան յամեսցէ, լուծցի՛: - 24. Իսկ եթէ 

ո՞վ ոք ի բազմացն իցէ կամ գիշերն այն, կամ գիշերոյն այնորիկ ժամ, յորում զմեզն է 

հանդերձեալ նորոգել Քրիստոս, այս ծածկեալ է յամենեցունց - 16. Իսկ եթէ ոք գտցի 

զայս արարեալ, պսակն անվաւեր լիցի – 24. Իսկ եթէ ոք հակառակեալ ընդդիմասցի 

մերում հրամանիս … թէ ուխտաւոր է` լուծցի, և թէ աշխարհական` որոշեսցի: – 25. Իսկ 

եթէ ոք հակառակեսցի ... եպիսկոպոսն լուծեալ եղիցի ի պատուոյնմն - 26. Իսկ եթէ ոք 

ոչ այսպէս արասցէ, այլ որպէս … քահանայն լուծցի յիւրմէ պատուոյն- 27.  Իսկ եթէ ոք 

ոչ այսպէս, այլ յառաջ խանծեսցին և պղծեսցին առ իրեարս, զայնպիսիսն ի բաց 

մեկնեսցեն ի միմեանց - 27. Իսկ եթէ ոչ առնուցուն յանձն մեկնել ի միմեանց, յետ տասն 

ամի ապաշխարութեան` ողորմութեամբ և արտասուօք արժանաւորեսցին խառնել 

յեկեղեցի աստուծոյ: - 27. Իսկ եթէ զմի և զնոյն Քրիստոս յերկուց խոստովանեսցիս 
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ասել բնութեանց … ընդէ՞ր զարհուրիս և զայրանաս - 53. Իսկ եթէ իրաւապէս և 

բարեպաշտաբար զերկոսին լսես, ոչ ինչ է արգել զմին ասելով՝ յիշել և զառ ի յերկուցն – 

56. Իսկ եթէ այն նմանութիւնք և օրինակք էին ճշմարտութեան, իսկ այս նոյն ինքն  

ճշմարտութիւնն և ոչ օրինակ, ապա յայտ է  ուրեմն, թէ ճշմարտութիւն էր և  երևումնն - 

71. 

ԻՍԿ / եղանակավոր բառ. / - Քանզի և արդարև իսկ սովաւ զյաւիտենական կենացն առ 

մեզ երաշխաւորեալ տեսանեմ բարութիւնս: - 7. զոր մանաւանդ թէ և յառաջագոյն իսկ 

արժան էր յիշել իբրև զմեծագործ և զբազմերախտ ի Քրիստոսէ պարգևեալ մեզ աւանդ - 

7. պատշաճագոյն իսկ առ յարմարութիւն խնդրոյս` զնիւթս զայս տեսանեմ եղեալ - 7.  

զոր և տեսաք իսկ առ մերով ժամանակաւս: - 7. և չէր իսկ հնար միով մարդով ըստ 

միում գործոյ, և ըստ միում ժամանակի` զբովանդակն իւր կամս տնօրինել աստուծոյ ի 

մարդիկ: - 12. թերևս չէր իսկ մկրտեալ Քրիստոսի: - 12. հանդերձ յոտանաւորութեամբ 

առանց ծունր կրկնելոյ կատարել զասացեալսս, ըստ նորին իսկ տեառն հրամանի - 17. 

թուի թէ ի սմին իսկ ի գիշերիս յայսմիկ յօրինակ մեզ վարդապետելով զայս առնէր - 17. 

չէ իսկ առաջիկայս մեզ զստեղծեալն եղծանել հակաճռութեամբ տարօրէն 

սովորութիւն - 23. Ոչ է պարտ զաւազանն յայլ իմեքէ նիւթոյ պատրաստել … այլ 

աւազան քարեղէն հաստատել ի նմին իսկ յեկեղեցւոջն - 26. Այլ յամենայն իսկ 

ութօրեայսն խառնել պատշաճ վարկանիմ ընդ ծննդեան աւետարանսն զմկրտութեան 

աւետարանսն - 32. Եւ կամ որպէս առ նոսին իսկ … կատուապաշտութիւնն է մեծարգի 

եղեալ - 36. զի  արդարև իսկ կռեմք և կոփեմք  … զեկեղեցիս - 39. որպէս և ուսան իսկ 

առնել կարկանդակս տիկնոջ երկնից – 41. Նոյնպէս յերկրի առ փայտն աղաղակել 

վարդապետէր …քո իսկ ծնեալ է զմեզ - 41. քանզի ի նմանէ իսկ և եղեալք և 

պահպանեալք այնպէս - 41. Եւ նոցուն իսկ չարաչար ասացուածոցն զինուք զնոսին 

սատակեսցուք - 46. ինքն իսկ Բանն աստուած էր` որ ընդ երկոսին անցանէր – 49. 

որպէս և ինքն իսկ ասաց – 50. ,,Մի բնութիւն զաստուածայինն իսկ ասեմ – 52. Ապա 

եթէ ճշմարտութիւն, որպէս և իսկ է ... զիա՞րդ իշխես ասել զաներևոյթ  և զանմարմին 

անձնն Որդւոյ մարմնաձևապէս անձնանալ յարգանդի կուսին - 54. զայս ի Հօրէ իսկ 

անժամանակաբար յինքեան բերէր Բանն աստուած - 56. Իսկ մին ըստ բնութեան նա 

ասացեալ` որպէս և ասէքդ իսկ, բացարձակ անուամբն ևեթ նշանակեալ լինի - 57. ինքն 
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իսկ մերձաւրութեամբ կցորդ եղև նոցուն» - 61. Արդ զիա՞րդ դու մոլրեցար` կամ ոչ իսկ 

ասել դէմ և առանձնաւորութիւն երեքանձնական զօրութեանն - 64. ի հանուր իսկ 

էակացս ի բաց բարձեալ տարար զանուն բնութեան - 65. Իսկ այն որ աստուածային 

փառացն է լրումն` սեղանն բարբառեալ լինի, ըստ նորին իսկ առաքելոյ բանից – 69. և 

զմերն իսկ առաջի արկանելով բնաւորականս` թուղացուցեալ  մարմնոյն կրել  զիւրսն: 

- 70. արժան իսկ է զառաւելազանցս զայս չար մարդկայինս ազին` յոլովագունիւք 

հրապարակել բանիւք  – 76.  զառաջինն մեր իսկ գտեալ և անձին մատուցեալ զմեղսն - 

77. Եւ զայսց բանից զարմատս ինքն իսկ եկեալ ուսուցանէ մեզ տէր - 78. նա և 

համարձակիմ իսկ ասել` եթէ ընդ աջմէ Հօր նստեալք: - 86. որով հաշտեցաւ իսկ 

արարիչն ընդ արարածոց իւրոց - 90. զի թէ չէր ծնեալ` և թաղէր իսկ ոչ - 103. և մեզ 

առկայասցի այս, զի ոչ ժամ իսկ է -113. 

ԻՍԿԱԳՈՅՆ – զառաւելագոյնն ի մէնջ պահանջէ պատիւ: Եւ նախ քան զայլսն`  

զառանձնական զիւր ինքեան զիսկագոյնն և զհարազատագոյնն  - 14. 

ԻՍԿԱԿԱՆ - զոր ի Հօրէ ունէր զիւր զիսկական բնութիւնն – 52. 

ԻՍԿԱԿԻՑ – որ իսկակիցն էր Հոգւոյն – 81. 

ԻՍԿ ԵԹԷ - Իսկ եթէ ասիցէ ոք  … է՞ր աղագաւ քարեղէն և ոչ փայտեղէն հրամայեցաւ 

կանգնել մեզ սեղան: Նախ զի … զնիւթս զայս տեսանեմ եղեալ - 7.  Իսկ եթէ յամառեալ 

ի նմին որկորըստութեան յամեսցէ, լուծցի: - 14. Իսկ եթէ ո՞վ ոք ի բազմացն իցէ կամ 

գիշերն այն, կամ … այս ծածկեալ է յամենեցունց - 16. Իսկ եթէ ոք գտցի զայս արարեալ, 

պսակն անվաւեր լիցի – 24. Իսկ եթէ ոք հակառակեալ ընդդիմասցի մերում հրամանիս 

… թէ ուխտաւոր է` լուծցի – 25. Իսկ եթէ ոք հակառակեսցի ... եպիսկոպոսն լուծեալ 

եղիցի ի պատուոյն - 26. Իսկ եթէ ոք ոչ այսպէս, այլ յառաջ խանծեսցին և պղծեսցին առ 

իրեարս, զայնպիսիսն ի բաց մեկնեսցեն ի միմեանց - 27. իսկ եթէ ոչ առնուցուն յանձն 

մեկնել ի միմեանց, յետ տասն ամի ապաշխարութեան` ողորմութեամբ և արտասուօք 

արժանաւորեսցին խառնել յեկեղեցի աստուծոյ: - 27. Իսկ եթէ ոք ոչ այսպէս արասցէ … 

քահանայն լուծցի՛ յիւրմէ պատուոյն - 27. Իսկ եթէ զմի և զնոյն Քրիստոս յերկուց 

խոստովանեսցիս ասել բնութեանց … ընդէ՞ր զարհուրիս և զայրանաս - 53. Իսկ եթէ 

իրաւապէս և բարեպաշտաբար զերկոսին լսես, ոչ ինչ է արգել զմին ասելով՝ յիշել և 
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զառ ի յերկուցն – 56. Իսկ եթէ այն նմանութիւնք և օրինակք էին ճշմարտութեան, իսկ 

այս նոյն ինքն  ճշմարտութիւնն և ոչ օրինակ, ապա յայտ է  ուրեմն, թէ ճշմարտութիւն 

էր և  երևումնն - 71. 

Ի ՍԿԶԲԱՆԷ - Ի սկզբանէ կենաց իմոց թշնամիք ի դրախտին հակառակամարտ 

զօրութիւնքն – 82. 

ԻՍԿԻԶԲՆ - Այսքանք և այսպիսիք յիսկզբանն առ իս աստուծոյ նախախնամութեանն 

մեծութիւն: - 3. զորս ի միջի անդ յիշէ իսկզբանն և կատարածի - 16. որպիսի՞ պատուով 

յիսկզբանն յաստուծոյ ստեղծաւ բնութիւնս - 76. 

Ի ՍՊԱՌ - Մի՛թողուր տէր զժողովուրդս քո, և մի՛ մատներ ի սպառ վասն անուան քո - 

31. 

ԻՍՐԱՅԷԼ, ԻՍՐԱՅԷՂ – Եսայիասն ասէ. «Տէր աստուած Իսրայելի, ի ծագաց երկրի  

արուեստս լուաք - 40. ուրախ եղև նոր Իսրայէղ յարարիչն իւր - 87. արդ ես խնդրեցից, 

ասէ, զխաշինս իմ ի ձեռաց հովուացն  Իսրայեղի»: - 12. որ և այժմ ոչ է ամենևին ի բաց 

խափանեալ, թէպէտ և խանգարիչն Իսրայեղի տզօր և կնատ զօրեղութեամբն նկրտի 

խափանել: - 12. զոր առ հովիւսն Իսրայէղի յաստուծոյ պատգամաւորեալ բարբառի - 

11. 

ԻՍՐԱՅԵԼԵԱՆ, ԻՍՐԱՅԵՂԵԱՆ - «Կե’ր մանր զմատեանդ զայդ» պատգամատարդ 

հրաւիրեալ լինել իսրայելեան ազին: - 2. այլ յիսրայեղեանն ազգ յառ ի նմանէ շինեալն 

եւեթ ժողովեալք ամենայն ուստեք ի խնդրել զաստուած: - 45. 

Ի ՎԱՂՆՋՈՒՑ ՀԵՏԷ - Այլ զոր ասեմս, այս նախնական սովորութիւն ի վաղնջուց հետէ 

նախահաւեալ - 12. 

Ի ՎԱՅՐ ԱՆԿԱՆԵԼ - Եւ մի համառեսցիս` անհաւատութեան խորհրդովք ի վայր 

անկեալ - 44. 

Ի ՎԱՅՐ ԹՈՂՈՒԼ - զի որ զժողովրդեանն աստուծոյ ի վայր թողու զծառայութիւն, 

աստուծոյ ոչ ծառայէ: - 10. 

Ի ՎԱՅՐ ԿՈՐԾԱՆԵԼ - Երիքովի ի վայր կործանէին պարիսպքն ի տապանակէն: - 44. 
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Ի ՎԱՅՐ ՍՈՂՈՍԿԵԼ - առ պատուիրանազանցութիւնն ի վայր սողոսկեալ անկաւ - 69. 

Ի ՎԱՅՐ ՎՏԱՆԳԵԼ - Ընդ խաւար զխաւարայինսն կատարելով ծանակութիւնս ի 

պարսկական մայրապականութեանցն վայր վտանգեալ խրին խոհերս: - 38. 

Ի ՎԱՅՐ ՔԱՐՇԵԼ - և ոչ տայ թոյլ մնալ նմա յայլայլութեանն յայնմիկ, այլ ի վայր 

քարշեալ` անցնիւրցն մատուցանէ զնա յորոց բաղկացաւն տարերց – 77. 

Ի ՎԵՐ - յերկինս ի վեր առաքել զփառաբանութիւն յերեկորեայ – 17. «Զի մի’ արմատ 

դառնութեան ի վեր երևեալ նեղիցի - 33. այժմ … ի վեր բղխեցեր: - 53. Զիա՞րդ … առ 

կատարելութիւն ի վեր ընթանայր աճմամբ հասակի - 54. այս երկուք գեղեցկագոյն 

հաւատոյ ոտիւք առ ճշմարտւթիւնն ի վեր կանգնեալ ոչ հաստատիս - 54. Երրորդ 

ժամու աղօթից խորհուրդս  ի վեր է քան մեր կարողութիւնս - 96. որ ընդ ինքեան 

յերկնայինն ի վեր տանի գանձ զտնանկ ստացողին զսիրտ - 116. 

Ի ՎԵՐԱՅ / նախադր. / - յառաջագուշակ եղեալ Եսայեայ ի վերայ ամենայն 

հեթանոսաց - 7. որ սիրէ միշտ բացափայլութեամբ ի վերայ մեր զպարգևականն իւր 

ծագել ձիրս – 11. Որպէս և ի վերայ փրկչին յօրինակ մեզ` Հայր յերկնից աղաղակէր - 9. 

Զոր ի սուրբ քառասներորդս պահոցն առանձնաբար ի վերայ նոցա կատարելով` 

արտաքոյ ժողովրդանոցին յետոյ ապա արժանի լինէին ընդունել զլուսաւորութիւն - 9. 

Եւ որ ծանրագոյնն է քան զայսոսիկ, անարգանս ածելով ի վերայ խորհրդոյ իրին: - 10. 

ի վերայ ջուրց զքսան և զութերորդն նուագելով յաւուրդ յայդմիկ սաղմոս, կցուրդ 

ասելով «Ձայն տեառն ի վերայ ջուրց» ... օրհնէին զջուրն - 12. Զմէ՞ և Հայր և Հոգին 

սուրբ ի վերայ  ջուրցն նմա վկայեալք` ոմն ձայնիւ և ոմն երևմամբ, զէակցութիւն յայտ 

առնելով: - 13. Եւ զի սահմանաւ դուն ինչ ի վերայ սորա ասացից, սա է  նախագոյակ 

լուսոյն ծնօղ - 14. ,,Անկաւ ի վերայ երեսաց իւրոց – 17. իբր անդամք մարմնոյ նորա, ի 

վերայ մեր և ի մեզ բերելով զգլուխն, մեծագոչ հնչմամբ աղաղակեմք - 19. անօրէնք 

յարեան  ի վերայ իմ - 21. մարդասիրեսցէ ի վերայ նոցա: - 24. Ոչ է արժան զսեղանն, 

յորոյ վերայ պատարագն Քրիստոսի մատչի, փայտեղէն կանգնել – 26. Այլ եթէ մեռանել 

հասցէ ի վերայ այնոցիկ ի ձեռաց հեթանոսաց – 32. Պարտ և արժան է յայտնութեանն 

աւուր` կատարել զջրոյն օրհնութիւն ի վերայ ջուրց - 32. որք ի վերայ երկրի 

զերկնայնոցն հանդիսանան կատարել վարս – 39. ի վերայ լերանց և բլրոց հրամայէր 
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զոհել – 41. Իսկ մեք զայն միայն յիւրաքանչիւրոցն բացորոշեալ պատուեմք ի նիւթոց. 

յորոց վերայ զնմանութիւն պատկերին Քրիստոսի և խաչին իւրոյ ձևացուցանիցեմք: - 

42. ի սկզբանն ի վերայ ազգակցին իւրոյ իջեալ հանգչիւր – 43. զնոսին սատակեսցուք, 

աւար առնլով և գերելով զհպարտացեալ նոցա խորհուրդս ի վերայ գիտութեանն 

աստուծոյ - 46. ոչ եկի զտուեալն ի բաց բառնալ ի սկզբանն զգոյացութեանն շնորհ, այլ 

զաստուածատեսակագոյնս զիմ ի վերայ նորուն հաստատել: - 51. Արդ այսպէս 

բազմերջանիկ հարանցն անորոշաբար յիշել ի վերայ միոյ Քրիստոի - 59. ի նորին 

վերայ էութեանն ոչ հասցէ փառացն մեծութիւն – 60. և կամ զաստուածութեան կարծիս 

բերել ի վերայ արարածոյս – 65. չար մշակքն ի վերայ բարի սերմանն որոմնացանուք 

լինել հանդիսանային - 66. «Էարկ, ասէ, աստուած թմբրութիւն ի վերայ Ադամայ – 68. 

արար … զանիծիցն բարձումն ի վերայ փայտին - 74. Ի վերայ ամենայն տեղւոյ ել – 74. 

բազումք յարեան ի վերայ իմ,,: - 82. յոլովք կան եօթներեակք ի վերայ այլոց աւուրց 

շրջագայից - 84. շարակապեցին ընդ աստուծոյ … ոմանք միասնական սուրբ 

Երրորդութեանն, և  այլք ի վերայ Որդւոյ միայն զայն վարկանելով - 90. Քրիստոս եկաց 

ի վերայ խաչին ի բժշկութիւն վիրաց նորա: - 94. անօրէնք յարեան ի վերայ իմ – 95. 

խաւար կալաւ ի վերայ երկրի – 98. բարձր բարբառով ի վերայ խաչին աւանդեալ զոգին 

յինն ժամուն, արձակեաց զտիեզերս ի բանդէ - 99. Փրկեաց զմեզ, թագաւորելով  

համաշխարհական ի վերայ ամենայն տիեզերաց: - 103-104. յորոյ վերայ 

զաստուածորդին հոգւոյ ակամբ տեսանեմք նստեալ, իբրու ի վերայ աթոռոյ բարձու և 

վերացելոյ - 105. պարգևեաց ինձ ի վերայ երկրի տէրւթիւն ընդ ամենազօր իւրոյ 

տէրութեամբն – 116. 

Ի ՎԵՐԱՅ / մակկբայ / - Եւ պատճառ ոչ ունիմ ասել, զանփո՞յթն առնելոյ զառաջնոցն 

այսպիսի խառնաբնդոր և եղծագործ սովորութեանց ... եթէ հիւանդութեանց ի վերայ 

անկումն … զայս ի նոսա և յաստուած թողլի է: – 8. նոցա հարցմամբ ի վերայ ոչ բերեն  

զերդմունս - 8. այսոքիկ միանգամայն ի միասին ի վերայ եկեալ գտանին - 10. 

զանազանութիւն հասակացն և ժամանակացն այլաձևապէս ի վերայ բերել հրամայէ 

զկարգ և զդիր աւուրցն և կանոնաց - 10. ոմանք … ջանան խափանումն ի վերայ բերել – 

12. և մեւսն աւարտ ի վերայ եկեալ` բովանդակի: - 15. զուարթագին իրօք ի վերայ 

ելանել  ողբալեացն` պատուոյն սորա է առաւելութիւն - 14. ոչ տէրունականն աւուր 



455 
 

զապաշխարութեանն ի վերայ ածել զնսիր - 15. վասն որոյ և ի վերայ բերէ, թէ – 22. ի 

վերայ եկեալ ծուղութեանն քուն` յափշտակել համարձակութիւն տայ զհօտս հանդերձ 

հովուաւն աներևոյթն գազանի – 23. պարտ և արժան է ... վիրաւորեցելոցն 

զբարեգործութեանն հրաման տալով ի վերայ բերել սպեղանիս - 24. զշնացելոց կանոն 

և սահման ի վերայ դիցեն: - 27. պարտ է զայնպիսին խոշտանկել, և ծանր պատուհաս ի 

վերայ ածել  - 33.  ախտաժետացն ի վերայ բերէ զբժշկութեանն դեղս: - 41. Եւ մի՛ 

գայթագղիր տարակուսեալ, ի լռելն և ոչ ցասմամբ ի վերայ հարկանիլ հայհոյչացն և 

թշնամանողաց - 44. Բայց մի ի վերայ վազեսցեն պարզաբար ասացելոցս 

բանորսակացն դրժողութիւնք - 45. Ոչ արտաքուստ ի նմա բերելով զքնոյն իրակութիւն, 

այլ բնաւորականին ըստ պիտոյիցն ի վերայ անկեալ կրից: - 68. Զայս ասաց, և ի վերայ 

եբեր ասելով – 72. և վիրաւորեցելումն ի վերայ բերելով զողջութիւն՝ ծառայեցուցանել 

զծառայեցուցիչն հրամայեաց ծառայեցելոյն: - 75. ոմն յարարչէն պատուհաս ընդ 

յանցանացն ի վերայ եդաւ` մահն: - 75. Արդ է ապականութիւն բոլոր իրի քակտութեան 

պատճառ` այլայլութեամբ ի վերայ հասեալ – 77. զպատուհասն ի վերայ ընկէց 

աստուած զմահն: – 77. վասն ի՞նչ պատճառի իբրև զթերի իմն խորհրդով զայլոց 

մարգարէիցն ի վերայ բերելով օրհնութիւն ձայնեն - 83. զոր յայսմ վայրի զօրհնութիւն 

զայլոց մարգարէիցն ի վերայ բերելով, որ նշանակէ զութերորդ  դարուն զխորհուրդն – 

84. Աստանօր ի վերայ հասեալ չարին – 85. որ յոլով մեղկութեամբ ի վերայ հասանէ – 

98.   և ի վերայ բերէ, թէ «Արթո’ւն կացէք - 102. և ի վերայ բերեալ, եթէ ,,Նա 

զհիւանդութիւնս մեր բառնայ,, - 105. 

Ի ՎԵՐԱՅ ԱԾԵԼ - Յորմէ ոչ փոփոխեսցի նախահարցն հաստատեալ սահմանք. այս 

ինքն ոչ տէրունականն աւուր զապաշխարութեանն ի վերայ ածել զնսիր - 15. պարտ է 

զայնպիսին խոշտանկել, և ծանր պատուհաս ի վերայ ածել  - 33.   

ԻՎԵՐԱՅ ԱՆԿԱՆԵԼ - ոչ արտաքուստ ի նմա բերելով զքնոյն իրակութիւն, այլ 

բնաւորականին ըստ պիտոյիցն ի վերայ անկեալ կրից: - 68. 

Ի ՎԵՐԱՅ ԲԵՐԵԼ – ոմանք … նոցա հարցմամբ ի վերայ ոչ բերեն  զերդմունս - 8.   

զանազանութիւն հասակացն և ժամանակացն այլաձևապէս ի վերայ բերել հրամայէ 

զկարգ և զդիր աւուրցն և կանոնաց - 10. ոմանք և վայելչագունից սովորութեանց 



456 
 

ջանան խափանումն ի վերայ բերել – 12. պարտ և արժան է ... և վիրաւորեցելոցն 

զբարեգործութեանն հրաման տալով ի վերայ բերել սպեղանիս - 24. այլ 

ախտաժետացն ի վերայ բերէ զբժշկութեանն դեղս: - 41. Զայս ասաց, և ի վերայ եբեր 

ասելով – 72. և վիրաւորեցելումն ի վերայ բերելով զողջութիւն՝ ծառայեցուցանել 

զծառայեցուցիչն հրամայեաց ծառայեցելոյն: - 75. վասն ի՞նչ պատճառի իբրև զթերի 

իմն խորհրդով զայլոց մարգարէիցն ի վերայ բերելով օրհնութիւն ձայնեն - 83. զոր 

յայսմ վայրի զօրհնութիւն զայլոց մարգարէիցն ի վերայ բերելով, որ նշանակէ 

զութերորդ  դարուն զխորհուրդն, և օրն զդարուն – 84. և ի վերայ բերէ, թէ «Արթո’ւն 

կացէք - 102. և ի վերայ բերեալ, եթէ ,,Նա զհիւանդութիւնս մեր բառնայ,, - 105. 

Ի ՎԵՐԱՅ ԳԱԼ – Իսկ այժմ ի տղայութեան հասակի այսոքիկ միանգամայն ի միասին ի 

վերայ եկեալ գտանին - 10. և մեւսն աւարտ ի վերայ եկեալ` բովանդակի: - 15. ի վերայ 

եկեալ ծուղութեանն քուն` յափշտակել համարձակութիւն տայ զհօտս հանդերձ 

հովուաւն աներևոյթն գազանի – 23. 

Ի ՎԵՐԱՅ ԴՆԵԼ  - զշնացելոց կանոն և սահման ի վերայ դիցեն: - 27. իսկ ոմն յարարչէն 

պատուհաս ընդ յանցանացն ի վերայ եդաւ - 75. 

Ի ՎԵՐԱՅ ԵԼԱՆԵԼ - զուարթագին իրօք ի վերայ ելանել  ողբալեացն` պատուոյն սորա 

է առաւելութիւն - 14. 

Ի ՎԵՐԱՅ  ԸՆԿԵՆՈՒԼ - զպատուհասն ի վերայ ընկէց աստուած զմահն: – 77. 

Ի ՎԵՐԱՅ ՀԱՍԱՆԵԼ - Արդ է ապականութիւն բոլոր իրի քակտութեան պատճառ` 

այլայլութեամբ ի վերայ հասեալ – 77. Աստանօր ի վերայ հասեալ չարին – 85. որ յոլով 

մեղկութեամբ ի վերայ հասանէ – 98.  

Ի ՎԵՐԱՅ ԱՐԿԱՆԵԼ - Եւ մի՛ գայթագղիր տարակուսեալ, ի լռելն և ոչ ցասմամբ ի 

վերայ հարկանիլ հայհոյչացն և թշնամանողաց - 44. 

Ի ՎԵՐԱՅ ՎԱԶԵԼ - Բայց մի՛ ի վերայ վազեսցեն պարզաբար ասացելոցս 

բանորսակացն դրժողութիւնք - 45. 
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Ի ՎԵՐ ԱՌՆՈՒԼ - Աստանօր փարումն Հոգւոյն սրբոյ օրինակաւ խնկոցն ի Հօրէ 

բուրեալ, զամենեսեան ի վեր առնլովն ուստի անկանն - 105. 

Ի ՎԵՐ ԵԼԱՆԵԼ - ի փապարաց ձորոց առաջնորդեաց  աշտիճանօք  ի վեր ելանել ի 

բարձրագոյն յիմաստն - 97. 

Ի ՎԵՐ ՀԱՅԵԼ - յորոյ վերայ զաստուածորդին հոգւոյ ակամբ տեսանեմք նստեալ  … 

բարձր բարբառ արձակեալ` ի վեր հայելով ուղղութեամբ – 105. 

Ի ՎԵՐՈՅ - գեր ի վերոյ մարդկայնոյս համբառնային բնութեան: - 37. 

Ի ՎԵՐՈՒՍՏ - Պարտ և արժան է ի գիշերապաշտաման զկանոնացն զհետ բերել զչորս 

զայս քարոզութիւն. Վասն ի վերուստ խաղաղութեան, Վասն ի գիշերի - 30. Իսկ 

ալելուն նշանակեաց պատրաստ գտանել առ ի վերուստ ազդեցեալն ձայնին ահարկու 

և հիացուցանող անշարժ գիտել ընդ արևելս – 106. 

Ի ՏԵՂԻՍ ՏԵՍԻՂ - Ոչ ինչ պակաս և առ Սողոմոնիւ գեղեցկակերտեալք ի տեղիս 

տեղիս տաճարք - 45. 

ԻՐ / Ք /  - մեծութիւն առաջի անկեալ իրաց` զփոքումբքն զանց առնել և անտեսել 

վարդապետէ: - 6. Եւ որ ծանրագոյնն է քան զայսոսիկ, անարգանս ածելով ի վերայ 

խորհրդոյ իրին: - 10. իսկ զխանտացօղն բարեվայելչականաց մերոց իրաց  

խնդացուցանելով զսատանայ … յանշնորհակալուս բազմերախտութեանն աստուծոյ 

ներհորդեսցի – 11. անճանաչօղք բարեացն անձինք` հակառակացն ամենայն իրօք 

բանայցեն յինքեանս տեղի: - 11. ազատ յամենեցունց յայսցանէ տրտմագին և 

տաժանաւոր իրաց` զուրախացուցանողն զմեզ հաւատամք գոլ զերկիր: - 14. 

զուարթագին իրօք ի վերայ ելանել ողբալեացն` պատուոյն սորա է առաւելութիւն - 14. 

բոլոր գոյացելոցն տեսակք` հարկաւորին ամենայն իրօք ընդ մեզ - 19. ոչ մի ինչ իրօք 

զորոգայթս զայս փշրել կարիցեմ - 21. զոր արարեալ է վասն նորին իրի սրբոյն 

Սահակայ Հայոց կաթողիկոսի - 31. համագործութիւն իրի յանդիմանակաց եղեալ, ոչ 

կարօտանայ անուանակոչութեան: - 37. Զի ուրանօր աստուած յայտնեալ ամենայն 

իրօք և հրեշտակացն իմանամք շուրջ կացեալ ի սպասաւորութեան բազմութիւն: - 40. 

յայնժամ պատուեալ երևի իրն – 60. ոչ անգոյք են անուանքն, կամ միոյ դիմաց, մինչ զի 
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լինել ճոխութիւնն մեր անուամբք, այլ ոչ իրօք: - 63. Գոյ հնար թուել զխիճս հեղեղատի 

… և ոչ զստեղծեալն առ ի քէն նորագիւտ բանս և իրս: - 65. Իսկ ճշմարտութիւն կոչեմ 

զիրն – 71. Արդ որպէս իր էր երևելն ի կնոջէ, իր ուրեմն էին և ներգոծեալքն ի նմանէ և 

կրիցեալքն - 71.  յայտ է` թէ հաւասարապէս բնակչացն թոյլ տուեալ` զանցնիւրսն 

իրողութիւնս առ իւրն ապականապէս ազդել մարմին և հոգի ... ոչ անուանն և ձևոյն 

ևեթ, այլ առաւել իրացն - 73. որ ապականէ զիրն – 76. Արդ է ապականութիւն բոլոր իրի 

քակտութեան պատճառ – 77. Արդ են ծայրքն պարզաբար ասացեալ չար` և անուամբ  և 

իրօք - 77. 

ԻՐԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ - և ճշմարտեա’ զոր առ ի Փրկչէն կատարեցան իրագործութիւնքն 

- 60. 

ԻՐԱԿՈՒԹԻՒՆ - զմի և զնոյն յայտնէ ճշմարտութեանն իրակութիւն: - 17. սուրբ հարքն 

... զէն անվթարելի զերկոսին զսոսա ընդ ինքեանս բարձեալ բերէին ըստ պիտոյիցն 

իրակութեան – 56. սակայն առ մի և նոյն առեալ իրակութիւն զնոյն երկոքին 

ակնարկեսցեն: - 64. Ոչ արտաքուստ ի նմա բերելով զքնոյն իրակութիւն, այլ 

բնաւորականին ըստ պիտոյիցն ի վերայ անկեալ կրից: - 68. 

ԻՐԱՒԱՊԷՍ - որ իրաւապէսն դատի - 18. եթէ իրաւապէս և բարեպաշտաբար 

զերկոսին լսես - 56. որ իրաւապէսն դատիւր - 76. 

ԻՐԱՒԱՑԻ - զնոյն զմարգարէին առ քեզ բարբառեալ իրաւացի է - 64. 

ԻՐԱՒԱՑՈՒՑԱՆԵԼ - զծարաւելն իրաւացոյց խոնարհութեանն ծախեցելոյ – 73. 

նոյնպէս և զարտօսրն իրաւացոյց – 73. 

ԻՐԱՒՈՒՆՔ - Իսկ ի մէնջ «Զի՞նչ հայցէ տէր աստուած մեր, բայց առնել իրաւունս և  

գործել զարդարութիւն»: - 41. առնէ իրաւունս զրկեցելոցս - 103. 

ԻՐԵՐԱՅ – որք միանգամ հաղորդք եմք միմեանց առ աստուած խոստովանութեամբն 

և նախագահութեամբ, այլ և սիրով առ իրեարս եռացեալք - 23. յառաջ խանծեսցին և 

պղծեսցին առ իրեարս - 27. Իսկ զերկեակսն նոյնպէս պարտ է ըստ առաջին  կարգին 

միջնորդօք և խօսնականօք հաւանեցուցանել յիրերաց յօժարութիւն - 27. զմանուկն ի 
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ձերբաձգութենէ առ իրեարս չարամահ առնելով ... յաղանդապետական կարգեալ 

պատուի մեծարեն: - 38. և իրերաց գոլ ասեն զմեզ ձայնակիցս և համախոհակս: - 46. 

ԻՐՈՂՈՒԹԻՒՆ - զնիւթս զայս տեսանեմ եղեալ. որպէս թէ զանյողդողդ և  

զանշարժահիմն փրկութեան մերոյ իրողութիւն՝ կարծրագոյն և դժոխաշարժելի 

գործարանաւ տնօրինել: - 7. այսպէս մեծագոյն է սա և մեծամեծաց իրողութեանց 

պարունակօղ - 14. մի կեղակարծելի ումեք թուիցի իրողութեանն իւրոյ գործ - 43. 

բնականացն թոյլ տուեալ` զանցնիւրսն իրողութիւնս առ իւրն անապականապէս 

ազդել մարմին և հոգի ինքնիշխանական կամօք - 73. 

ԻՒՂ - զիւղոյն սրբոյ ասեմ - 7. զիւղոյն սրբոյ ասեմ զհեղումն … Եւ ամենայն ուրեք առ 

ամենեսին պարգևաբաշխ Հոգին իւղովս այսուիկ զիւրն գտանի կատարեալ խորհուրդ: 

- 43. նկատեմք օծեալ իւղովն զփրկութեանն գործարանս - 43. 

ԻՒՐ / ստացական դերանուն / - Յառաջին կենցաղն իւր և ի գալն յաթոռ 

հայրապետութեան - 1. մեծն Յովբ ասէր երբեմն յիւրում բանսն - 1. հանգոյն արեգական 

ի խորս ուրեք ընդ յստակութիւն ջուրցն առաքելով զիւր ճառագայթսն: - 2. լիացուցանել 

զագահութեանն իւրոյ ինև ջանայր զուսումնասիրութիւն - 2. աստուածայինն շնորհ 

անդրէն ձգեալ բերէր զիս կապանօք սիրոյ իւրոյ – 2. Զոր օրինակ ձի ոք նորավարժ ոչ 

կարացեալ յինքենէ զվերելակն իւր ի բաց ոստուցանել – 3. զակամայ սանձիցն 

բռնադատութիւն դժոխակամութեանն իւրոյ եդեալ` գործիցէ քաջ հլութեան ասպարէզ: 

- 3. որ զզառամացեալն իւր Միդիայ առաջի առնէր առ ի յօշել զմարմինն – 3. ցուցեալ 

եղև գործ: Որպէս Քրիստոսի սովորական սեղանաւն ի  վերնատանն կատարել 

զխորհուրդ մարմնոյ և արեան իւրոյ - 5. անդանօր և իւրումն հիմն ձգեաց նորոյ ուխտի: 

- 6. Այլ ոչ եթէ Հոգին սուրբ փոփոխեալ գտանի յիւրմէն խորհրդոյ - 10. նա յիւրմէ 

կամակորութենէ փոքրկացուցանել ջանայ զպատուական ամուսնութեանն 

մեծախորհրդութիւն – 10. որ սիրէ միշտ բացափայլութեամբ ի վերայ մեր 

զպարգևականն իւր ծագել ձիրս – 11. առ իւրն երագոտնագոյնս ընթասցի ցանկութիւնս 

- 11. զմարմնապարար  սեղանովն զիւրն տարածեսցէ բազուկս: - 11. յութ եկեղեցիսն 

իւրեանց երթալով` զնոցին տեղեացն և զկանոնն կատարեն – 12. և չէր իսկ հնար միով 

մարդով ... զբովանդակն իւր կամս տնօրինել աստուծոյ ի մարդիկ: - 12. Ի սմին աւուր և 
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զերկրորդն իւր խոստացեալ է առնել Քրիստոսի յաշխարհ զգալուստն – 13. փեսայն 

ընդ ինքեան ի ներքս ի լուսեղէնն տանի յառագաստ զհարսնացեալն իւր եկեղեցի - 13. 

 

 

 

Սա է առ երկս զիւրն կոչօղ ճարտարապետ - 14. յիրաւի ըստ գերակայ իւրում 

ճոխութեանն` զառաւելագոյնն ի մէնջ պահանջէ պատիւ: Եւ նախ քան զայլսն`  

զառանձնական զիւր ինքեան զիսկագոյնն և զհարազատագոյնն - 14. խնդրէ ընդունել 

զպատիւն իւր – 15. գիշերն … զիւրն աճեցուցանէ սահման: - 15. Զի երեկանիրհասէրն 

զմիջագիշերն հրաւիրէ լինել իւր արթնութեան  ժամանակ. իսկ այն … հարկաւորաբար 

այնպիսի հանգուցանիցէ քնով զաւելորդն իւր տքնութիւն ի հասարակ գիշերի – 17. 

,,Անկաւ ի վերայ երեսաց իւրոց – 17. փրկանաւորեաց զմեզ արեամբ միածնին իւրոյ – 

21. զանապական մարմինն իւր ի հաճոյս Հօրն Որդին միածին պատարագեաց: - 21. 

զոր պատուական արեամբն իւրով փրկեալս ազատեաց - 23. համարձակեսցի մատչել 

ի կարգն իւր և ի  հաղորդութիւնն: - 24. սուրբ Լուսաւորիչն ... առաքելաբար հրաման 

ետ կատարել իւրոց վիճակելոցն – 25. Արժան է զհիւանդացն զձէթ քահանային օրհնել 

ըստ իւրում աղօթիցն - 26. իւրով կամակարութեամբ և ծուլութեամբ անարգեսցէ 

զօրէնս … քահանայն լուծցի յիւրմէ պատուոյն - 27. դէպ եղև ասել աւետարանչին 

Յովհաննու յիւրումն կաթողիկէի - 34. ահա գտաւ որոգայթ իբրև զվարմ հաւորսաց 

ձգեալ ի մէջ ժողովրդեան ազգի իւրոյ - 34.  ինքն անձին իւրում երկրպագու և 

պաշտօնարար լեալ – 36. զկենդանիս ի պատիւ առեալ պաշտեցին ... Որպէս 

հիւսիսայինքդ զձի և զշուն. զմին վասն երագաշարժութեան ոտիւքն ... և զմիւսն` ի 

գազանացն յափշտակութենէ զտէր իւր յապահովացուցանելոյն սակս: - 36. յոյր ձեռս 

միասինն որդի իւր աւանդեաց: - 38. սիրէ առ համանմանիսն իւր հասանել վրիպեալն ի 

ճշմարտութենէն: - 39. ինքն զինքն դատապարտէ անզգամն, յիւրոց տանջեալ 

խորհրդոց: - 39. բնակարան իւր զկռոցն առնէր զմեհեանս – 40. ի ձեռագործ 

արուեստէն զառաջիկայ յուսոյն խորհուրդ երաշխաւորեալ, սեպհականէ անձինն և 

իւրայոցն: - 40. Տարրատռփութեան դևն ստիպէ զիւրսն հնազանդեալս … երկիր 
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պագանել – 41. ի նոցանէ և  զխնդիրն իւր յանձն առնու ընտրել: - 42.  յորոց վերայ 

զնմանութիւն պատկերին Քրիստոսի և խաչին իւրոյ ձևացուցանիցեմք – 42. որ ի 

սկզբանէ արար զմարդն ըստ պատկերի իւրում և ըստ նմանութեան – 42. Եւ ամենայն 

ուրեք առ ամենեսին պարգևաբաշխ Հոգին իւղովս այսուիկ զիւրն գտանի կատարեալ 

խորհուրդ: - 43. մի՛ կեղակարծելի ումեք թուիցի իրողութեանն իւրոյ գործ, մարմնաւոր 

տեսլեամբ ի սկզբանն ի վերայ ազգակցին իւրոյ իջեալ հանգչիւր, առհաւատչեայ 

զայնպիսաբար երևելն աշխարհի կամեցեալ գործել աներևութապէս իւրոյ գալստեանն 

- 43. յիւրն ընկալաւ զայս գոյացութիւն – 49. ,,Առաքեաց  աստուած զորդին իւր – 49. 

«Թէպէտ և վասն մեր էջ յանարգութիւն, այլ կայ յիւրում բնութեանն - 50. և 

աստուածանալով մարդս և անուանելով` ոչ երբէք զիւրն ի բաց կորոյս գոյացութիւն: - 

51. զնոյն միաւորեալ ընդ իւրումն դիմի և բնութեան – 51. առ իւրն միաւորեաց 

կատարելութիւն Բանն որ ի Հօրէ - 51. այն է … ըստ անճառ միաւորութեան Բանին ընդ 

իւրով մարմնի: - 52. և խառնեաց զմարմինն ընդ իւր աստուածութեանն» - 52. յիւրումն 

մնալով` զերևութական  միայն զձևն զինքեամբ արկաւ - 53. զոր ի Հօրէ ունէր զիւր 

զիսկական բնութիւնն – 52. Արդ զիա՞րդ անձնաւորեցաւ ի կուսին անձն Որդւոյ. 

թողլո՞վ զիւր գոյութիւնն` յայլու՞մ գտաւ գոյութեան - 53. անհնար է անսուտն  

աստուծոյ ստութեամբ իւիք կեղծաւորել ի  գործս իւր - 54. յաղագս այնր իւրացոյց իւր 

մարմին - 59. Ընդ իւրում աստուածութեանն միացոյց զբնութիւնս մեր – 59. յայնժամ 

պատուեալ երևի իրն, յորժամ առ հոմատեսակն իւր ասասցի - 60. զբոլոր զառ ի 

յեկեղեցւոյ զհետ հրաւիրեալ կոչէ զպատշաճեալ իւր անդամսն - 61. յաղագս նորին 

տրտմէր ընդ իւրն միայն անտուն ամայութիւն և զրկանս: - 68. և զմերն իսկ առաջի 

արկանելով բնաւորականս` թուղացուցեալ մարմնոյն կրել զիւրսն: - 70. և ետ յորժամ 

ախորժեաց բնութեանն զիւրն կատարել: - 70. Ապա ուրեմն ըստ օրինի մարմնոյն իւրոյ 

… մերն կրէր կիրս - 70. յայնժամ ակնարկէր  մարմնոյն իւրոյ յառաջ ունել զբնականսն-

72. յայնժամ զգայր իւրոց կարեացն: - 72. յայտ է` թէ  … զանցնիւրսն իրողութիւնս առ 

իւրն անապականապէս ազդել մարմին և հոգի ինքնիշխանական կամօք - 73. Մեռաւ 

ըստ մեզ` թաղման տալով զիւրն մարմին - 74. որովք իւրումն զմեզ ընտանեցուցանէր 

բնականաց: - 74. և յիւր միաբանութիւնն և նմանութիւն կատարեալ պատկերին կոչիցէ 

զմեզ,,: - 74. ոչ մեծազօրն ևեթ իւրով զօրութեամբն և կամ իշխանասաստ հրամանաւն 

զմերն տանջեաց տանջիչս Բանն աստուած, այս է  զմեղսն և զապականութիւն և զմահ, 
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այլ  մարմնով իւրով որ ի մէնջ - 74. զոր կատարեաց իւրով մարմնով հնազանդ լիեալ 

Հօր մահու չափ – 75. չափէ զամենայն իւրովք չարչարանօքն` արուեստիւ 

մարդասիրութեանն, որպէս թէ ունիցի գիտել իւրովքն զմերս”:  - 75. ոչ ի մէնջ և ոչ 

յարարչէն յարեալ եղև ի բնութիւնս, այլ որս գտեալ և  կերակուր արարեալ իւր զընդ 

մահուամբ անկեալսն - 76. Սորին աղագաւ ոչ տուեալ թոյլ ապականութեանն առ իւրն 

մերձենալ մարմին՝ որ կենագործելն եկն զմեզ Բանն աստուած, որ հանդերձեալն էր 

քակել զսա ի մեռանելն իւրում: - 76. զիա՞րդ եղև փոյթ արարչին մերոյ ... արեամբ 

խաչին իւրոյ ազատել զմեզ միանգամայն ի մեղաց և յապականութենէ - 76. Օրինակ 

իմն. որպես թէ առաջի կայցէ բանիս` տունկ ինչ ի տնկագործողէն իւրմէ խլեալ - 77. 

յաղթանակ հակառակորդին գտեալ զսա խաբէութեանն իւրոյ հանդիսի: - 77. զոր ոչ 

իւր ինքեան եդեալ ի բնութեանս, և ոչ հպեալ ի նոսա: - 78. Զոր օրինակ բժիշկն 

արբուցանել զդեղն հիւանդին հանդերձեալ` արասցէ իւրով ճաշակմամբն հաւատալի - 

78. «Որ արարն զերկոսին մի, և զմիջնորդն ցանկոյն քակեաց զթշնամութիւնն ի 

մարմնի իւրում,,: - 78. որ յամենայն մարդիկ մատակարարէ զիւրոյ զխորհրդոյն 

զզօրութիւնսն - 81. յանարժանսն ցուցանէ զիւր զբարերարութիւնն վասն բազմաց 

օգտի: - 81. համարձակութիւն հայցէ ի բանալ բերանոյ իւրոյ - 82. «Զկամս  երկիւղածաց 

իւրոց առնէ տէր - 82. չիք փրկութիւն սորա առ աստուած իւր»: - 82. որ պսակելոցն է 

զկամարարսն իւրով ողորմութեամբն: - 83. թագաւորական զպատկերն յետոյ ի 

պատիւ տէրութեանն իւրոյ զարդարէր – 85. ուստի կապեալ իբրև շղթայիւք ի խորս 

անգիտութեանն անգանէր, աստուած իւր յօրինելով զկործանիչն - 85. սակայն ոչ 

կարաց ժուժկալել իւրում պատկերին – 86. ապա … զեզն,      զանմահ իւր Որդին և 

զԲանն տայ ի զենումն և փրկութիւն աշխարհի, յոր և կոչէ ի հարսանիս երկնաւոր 

Որդւոյն իւրոյ զտիեզերս: – 86. «Օրհնեցէք զտէրն յերկրէ վիշապք և ամենայն խորք» … 

Թագաւորք երկրի և զօրք իւր, և իշխանք – 87. ուրախ եղև նոր Իսրայէղ յարարիչն իւր - 

87. ի գերեզման ասի իջեալ տէրն արարածոց, և իւրով անապական մահուամբն 

զապականութիւնն մեզ շնորհելով – 88. և աղաչէ զի յապագայսն անփորձ պահեսցէ 

զեկեղեցի իւր մինչև ի գալուստ միածնի իւրոյ – 89. որով հաշտեցաւ իսկ արարիչն ընդ 

արարածոց իւրոց - 90. յանդիման լինել մեզ կայ առաջի բեմին Քրիստոսի. զի ընկալցի 

իւրաքանչիւր ոք իւրով մարմնովն - 94. նոյնպէս և Քրիստոսիւն ամենեքեան 

կենդանասցին յիւրաքանչիւր յիւրում կարգի: - 94. տէրն արարածոց ի գերեզման իջեալ 
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ասի և իւրով անապական մահուամբն զանապականութիւնն մեզ շնորհելով - 95. Եւ 

ապա զմտաւ ածեալ` եթէ ոչ իւրով զօրութեամբ կարէ զորոգայթն զայն մերժել յիւրմէ, 

եթէ ոչ երկնայնոյ Հօրն գթացեալ փրկեսցէ զմեզ պատուական մարմնով և արեամբ 

միածնին իւրոյ - 95. զոր կատարեաց յայսմ ժամու ի կենարար չարչարանս իւր - 96. 

զտարերց ապականութիւնն ... խաղացուսցէ իւրով մաքրողական չարչարանօքն: - 96. 

զպատուհան տանն իւրոյ բանալով, ընդ արևելս ընդդէմ Երուսաղէմի աղօթէր - 97. Եւ 

աստուածազան խոնարհութեամբն իւրոյ պայծառութիւն առնէր իւրոց արարածոց - 98. 

որ … գողանայ զմիտս մեր յիւրն միտելով կամս – 98. Այս է որ եկն ի խնդիր ոչխարին 

զկորուսելոյն ի հօտէն իւրմէ  - 99. և ընդ իւր յուսով յարոյց զսկզբանէ զմեռեալսն - 101. 

նոյնպէս և ի նմին աւուր խոստացաւ առնել զիւր զմիւսանգամ զգալուստն - 101. որ 

հաճեցաւն բնակիլ յորովայնի նորա, և խաչին իւրով սրբով փրկել զմեզ: - 113. որ 

պարգևեաց ինձ ի վերայ երկրի տէրւթիւն ընդ ամենազօր իւրոյ տէրութեամբն – 116. 

ԻՒՐ / անձնական դերանուն / - Բերելով տարացոյց իւրեանցն սխալանաց տղայապէս 

և անփորձաբար - 5. Եւ Առաքեալքն ընդ Հրեայս յիւրեանց ժամանակսն զսրբոյ 

պասեքին տօնախմբեցին զօր - 6. որք … կարօղ էին անձամբք իւրեանց  լսել - 9. 

միանգամայն անկեալք տարագրեցան ի կամաց հրամանատուին և յիւրեանցն 

պատուոյ: - 10. որ ակն ունիցին տեառն իւրեանց - 17. ի փրկութենէ անձանցն 

ծանուցեալք առ իւրեանս զփրկիչն ... կոչէին զարարածս յօրհներգութիւն նմա - 19. 

Արժան է  ... պատարագ մատուցանել ... ըստ սահմանելոյ սրբոց հարանցն յամենայն 

ժողովս իւրեանց: - 25. պարտ է … և յեկեղեցւոյն և ի քահանայիցն օրհնութենէ 

ընդունել զնշան զուգաւորութեան իւրեանց: - 27. բերէ զկարգն իւր: - 29. Եւ ըստ 

իւրաքանչիւրոցն զաղօթսս զայսորիկ հանգստիւքն իւրեանց: Տէր աստուած 

մշտնջենաւոր. Հանգիստ, Շնորհատու բարեաց: - 31. գտին չարութեանն իւրեանց զէն - 

34. և ի հմտութիւն ածեալ նոցուն ստուերագիր առասպելապատում մատենիցն 

զհամբակացն իւրեանց  խմբաւորութիւն: - 35. նախատել զմեզ յանդգնին պղծալիցն 

իւրեանց շրթամբք – 35. հաճոյ թուեցաւ նոցա ի մեռանելն, զմարմինս իւրեանց  

գազանաց և թռչնոց ծախել տալ` քան թէ ընդ երկրաւ  ծածկել - 36. որ առ ընկերսն 

մոլորեցաւ աստուածութեան կարծեօք ինքն իւր ինքեան խոնարհեալ երկրպագէ 

յիմարաբար: - 36. որոց յաղթահարելն զմիմեանս` օգնականութեան սպասաւորութիւն 
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առնել է իւրեանց ստացողաց: - 36. Եւ կամ որպէս առ նոսին իսկ, զորոց բանս, 

կատուապաշտութիւնն է մեծարգի եղեալ` կերակուր իւրեանց  զկերակրոցն 

ապականիչս առնելոյ աղագաւ: - 36. և սորա խաւար չարապաշտութեանն զբոլոր 

տիեզերս ընդ իւրեաւ կալեալ կուրացոյց:  – 36. որք զձի և զշուն ընտրեցին իւրեանց 

լինել աստուածս - 37. զանդամս  մարմնոց իւրեանց ի լիճսն սուզանելով, զձայնն ևեթ 

բերանովքն ի դուրս առաքեն: - 38.  ի դարանամտութեանն իւրեանց սողեալ յորջից` 

յաշխարհամէջս և ի ժողովրդաբնակս համարձակեցան յարձակել տեղիս – 39. և 

զանուանն իւրեանց զաղտախինս  յանդգնեցան կախել զայնցանէ - 39. յայսպիսեօքն 

անամօթին փոխել զամպարշտութեանն իւրեանց  զմաղձ - 39. ,,Ամաչեսցեն 

ամենեքեան՝ ոյք երկիրպագեն կռոց, և ոյք պարծին ի դրօշեալս իւրեանց,, - 40.  «Մտին 

ի Բեղբեքովր, և օտարացան յամօթ իւրեանց - 40. «Զոհեցին զուստերս և զդստերս 

իւրեանց դիւաց - 41. առ իւրեանցս գրգռին պաշտօնեայս – 41. Այլ և կենդանականն որ 

ի մեզ հաւատ, սրեալ իբրև օձի խօսարանացն իւրեանց սրով սատակել սպառնացեալ - 

46. երկակի ասացուածով զբանիցն իւրեանց յօրինէին զառաջարկութիւն - 56. 

Նմանակի սմա և այլ սուրբ հարքն զիւրեանցն արձանացուցին խոստովանական բան: 

- 58. Աստուստն ապա և Մանի և Մարկիոն կենդանասցին` զկնի այնքան ամաց` 

տեսանելով  զքեզ իւրեանց եղեալ զարմ: - 61. զնա ունին միայն իւրեանց բվնութիւն: - 

65. զթիւրութեանն արտահալած առնելով զաւանդիչս, զիւրեանցն ի ձեռս  նոցա տային 

- 66. բառնալ բերել զմարգարէականն ի գլուխս իւրեանց վայասացութիւն: - 67. ոգին 

ունի պատեալ զիւրև կարիս յարարչէ բնութեանն ընկալեալ - 72. ոչ եթէ 

բռնազբօսութեամբ զփրկչականն զիւրեամբք ածել կարէին զմարմինն - 72. 

զամենայնսն իւր ընտանեցոյց զմերսն բնականս – 74. որոց իմաստութիւնն իւրեանց 

առաջնորդեաց նոցա առ մոլորութիւնն - 79. հրամայէ երկնային զօրացն, առ ի 

յօգնականութիւն փառաբանութեանն իւրեանց տեառն օրհնել զտէր: - 83. որդիք 

Սիովնի … ցնծացան ի թագաւորն իւրեանց – 87. որք զմարմինս իւրեանց ի խաչ հանին 

– 89. ,,Նա փրկեսցէ զժողովուրդ իւր ի մեղաց իւրեանց,,: - 91. ոչ համարեցան զքեզ 

աստուած առաջի իւրեանց» - 95. որ ակն ունիցին տեառն իւրեանց – 102. զորս եկեալ 

տէրն իւրեանց գտանիցէ արթուն – 102. երուսաղեմացիքն … զօր միաշաբաթին 

պայծառացուցանեն գիշերապաշտութեամբ իբրև Յակովբայ հրամայելով նոցա, 
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յառաջին իւրեանց պատրիարգէն -  103. հանդիպէին ի նաւարկութեան իւրեանց ի 

տիբերական ծովուն – 104. 

ԻՒՐԱՑՈՒՑԱՆԵԼ - յաղագս այնր իւրացոյց իւր մարմին` որ վշտանալն կարէ: - 59. 

ԻՒՐԱՔԱՆՉԻՒՐ - աղօթքն  և քարոզութիւն և օծմունքն` բաժանաբար ըստ 

իւրաքանչիւրոցն վայելէ լինել խորհրդոյ: - 8. ըստ իւրաքանչիւր հաւատոցն բանից 

ընթերցուածս յաստուածային գրոց հանգոյն  միմեանց զուգեալ և եդեալ է: - 9. չէ իսկ 

առաջիկայս մեզ զստեղծեալն եղծանել հակաճառութեամբ տարօրէն սովորութիւն, այլ 

կանոնական սահմանադրութեամբ ըստ իւրաքանչիւր գլխոց` զհիմնացեալ 

զանկարգութիւնն քակել - 23. այս յիւրաքանչիւր կամս թողեալ լիցի - 25. Պարտ և 

արժան է զսուրբ միւռոնն … հայրապետին օրհնել. և իւրաքանչիւրոց եպիսկոպոսացն 

միանգամ - 26. զՓառս ի բարձունսն պաշտել. ապա ըստ իւրաքանչիւր աւուր 

զկցուրդսն - 28. Եւ ըստ իւրաքանչիւրոցն զաղօթսս զայսոսիկ հանգստիւքն իւրեանց. 

Տէր աաստուած մշտնջենաւոր. Հանգիստ, Շնորհատու բարեաց: - 31. և սորա խաւար 

չարապաշտութեանն զբոլոր տիեզերս ընդ իւրեաւ կալեալ կուրացոյց:  Ըստ 

իւրաքանչիւր լեզուաց այլաձևելով զնորա զանուն – 36. Եւ յիւրաքանչիւրոցն անուն 

երդմունս կատարել զառածանին - 38. իւրաքանչիւրոցն ախտից դևն ի ներքս 

ընթացեալ, բնակարան իւր զկռոցն առնէր զմեհեանս – 40. ի նոցանէ ամենաչար դևքն 

ըստ իւրաքանչիւրոց ախտիցն վերակացութեան զպաշտելութիւնս պահանջեն: - 40. 

Իսկ մեք զայն միայն յիւրաքանչիւրոցն բացորոշեալ պատուեմք ի նիւթոց - 42. Եւ 

այսուիկ որոշեալ լինին նոքա ի հոմատեսակ յիւրաքանչիւրոցն նիւթոց - 43. 

իւրաքանչիւրոցն նոցա չարափառութիւն յոյժ աննմանիք են միմեանց - 47. Պարտ է զմի 

աստուածութիւնն պահել, և զերիս դէմսն խոստովանել, և կամ զերիս գոյացութիւնս. և 

զիւրաքանչիւրօք հանդերձ յատկութեմբ: - 63. իւրաքանչիւր առանձնաւորեալքն ի 

տեսակին` դէմ անուանի – 64. որոց և անուանն` յիւրաքանչիւրսն համբերեալ - 73. 

ամենեքեան կենդանասցին յիւրաքանչիւր յիւրում կարգի: - 94. փրկեա’ յիւրաքանչիւր 

վտանգից – 114. 

 և զնոյն նովին ամանօք առ մի ըստ միոջէ մկրտեալսն իւրաքանչիւր ումեք 

վերստին օրհնել: - 7. իւրաքանչիւր ոք սոքա` առ միմեանս բարեփառագունին 
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առաջնորդեսցեն մտաց: - 56. Ոչ ծանօթութիւնքն յիւրաքանչիւր ումեքէ բարձեալ լինի - 

63. բարձեալ լինի և իւրաքանչիւր ուրուք նոցա գոյութիւնն – 63.աղօթեն .. յարութեանն 

մեռելոց. և զուարթաթռիչ լուսով ճեպեալք ի հանդիպումն ամպովք երևեցելոյն, և 

հատուցանողին իւրաքանչիւր ումեք զարժանն - 92. ընկալցի իւրաքանչիւր ոք իւրով 

մարմնովն - 94. 

ԻՒՐԱՔԱՆՉԻՒՐ ՈՔ – տես՝ ԻՒՐԱՔԱՆՉԻՒՐ – 7, 56, 63, 63, 92, 93 

ԻՒՐԵԱՆՑԱՅԻՆՔ - փոխանակ անխարդախ կաթինն հրապոյրս պղտո՞րս 

իւրեանցայոցս արբուցին համազանց - 66. 

Ի ՔԷՆ Է ՏԷՐ ԱՂԲԵՒՐ ԿԵՆԱՑ – զՓառս ի բարձունսն պաշտել. ապա … 

Երկուշաաբթւոյն Լոյս տուր տէր աչաց իմոց:  Երեքշաբթւոյն, Ի քէն է տէր աղբեւր 

կենաց: - 28.   
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                                                Լ 

 

ւԼ – ւլ – 33. 

ԼւԱ – լւա – 33. 

ԼԱՅՆՈՒԹԻՒՆ - քաղդէացւոցն տեսեալ զտիտանեանն զայն վիթխարի և աշխոյժ, 

վաթսնականգնեան գոլով ըստ երկայնութեան հասակին, իսկ լայնութեամբն 

վեցաքանակս ունելով կանգունս - 36. 

ԼԱՐ – Լարս ձգեցին որոգայթ ոտից իմոց – 21. ,,Լար ձգեցին որոգայթ ոտից իմոց – 95. 

ԼւԲ – լւբ – 33. 

ԼԵԱՌՆ  - և դարձեալ «Ի լեռնէ վէմ առանց ձեռին հատեալ», գուշակէր զնա Դանիէլ -7. 

ելեալ ի լեառն զգիշերն ամենայն ի գլուխ զաղօթսն հանէր: - 17. որ ինչ միանգամ ի 

տարերցդ … առ երեսս հանդիպեցաւ. աստուածս անուանեցին. զաստեղս, զլերինս – 

35. յՈղոմպիոս լերին գետնաթաւալ և փրփրերախ դիւին խոնարհեալ երկիր 

պագանեն: - 38. և ի վերայ լերանց և բլրոց հրամայէր զոհել – 41. Քանզի 

աստուածորդւովն հետևիմք ի լեառն բարձու առանձնանալ ընդ Երրորդութեանն 

փառաց - 84. հանցեն զիս ի լեառն սուրբ - 89. առաջնորդեաց աշտիճանօք ի վեր ելանել 

… ի ձիթաստանեաց  յաստուածային վարդապետութեան լեառն - 97. յորժամ ելեալ ի 

լեառն հանէր զգիշերն ի գլուխ յաղօթս աստուծոյ - 102. սակաւիկ մի յառաջ մատուցեալ 

յաշակերտացն ի ձիթենեաց լերինն, եդ ծունր - 103. 

ԼԵԶՈՒ - վարժապետ վեհագոյն ունէի ... հայր միանգամայն և հրահանգօղ հոգեկան 

վարժութեանց` զիմն Թէոդորոս, ըստ մերումս`աստուածաշնորհ` պատշաճեալ լեզուի 

– 2. իսկ զմինս` արբանեակ բանի և սպասաւոր ի խոհականութեան կոչէր 

Հերակղիտոս, զլեզու: - 20. Զի զոր լեզուով ազդմամբ` լսելեաց մատուցանէ զբանն - 21. 

որ նորին լեզուոյ և ազգի են – 28. և սորա խաւար չարապաշտութեանն զբոլոր 
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տիեզերս ընդ իւրեաւ կալեալ կուրացոյց:  Ըստ իւրաքանչիւր լեզուաց այլաձևելով 

զնորա զանուն – 36. ոչ զանգիտես և զարհուրիս` զթունալից որպէս զօձի զլեզուդ քո 

շարժել ընդդէմ նոցա - 63. զլեզուդ քո ածես զերկրաւ – 63. և խնդրուածաց նոցա լսէ”, 

տալով նոցա լեզու գիտութեան խօսել ի ժամու զբանն: - 82. Կայր լեզուն անշարժ ի 

խոստովանութիւն ապաշխարութեանն: - 98. 

ԼԵԶՈՒԱԳԱՐ - Այլ այս այնքան առաջի անկեալ ձգեցաւ բանս, որքան թէ  

զլեզուագարիցն առ ի պապանձեցուցանել զաւելաբանութիւնս - 45. 

ԼԻ - «Լի են փառօք նորա ամենայն երկիր» - 44. «Ինև, ասէ, լի են երկինք և երկիր» - 44. 

ամպարշտութեամբ լի է այսպէս ասացեալքն - 53. 

ԼԻԱՑՈՒՑԱՆԵԼ - լիացուցանել զագահութեանն իւրոյ ինև ջանայր 

զուսումնասիրութիւն - 2.  

ԼԻԲԷԱՑԻ - Արդ զիա՞րդ դու մոլորեցար … և կամ թէ ասել`  չարաչար ասել ընդ 

Լիբէացւոյն ելանել սուր - 64. 

Եւ ամենևին զամենայնն ընդ իս բերէի զհարսնական յօրինուածոյն զգեստ, պատշաճ 

լինելով յերկնայնոյն պարփակիլ փեսայի առագաստ: - 1. Յայնժամ բոլորովին ես ինքն 

էի լուսատեսիլ յաստուածայնոյ թափանցանաց լինելոյ նշուղից - 2. և գրեթէ յազդմանէ 

Հոգւոյն` զլինելոցս նախատեսեալ, զառ ի յոքունցն հաւաքեալ պատրաստէր լինել 

բազմաց պիտոյից նիւթ - 2. «Կե’ր մանր զմատեանդ զայդ» պատգամատարդ 

հրաւիրեալ լինել իսրայելեան ազին: - 2. Մինչ զի ըղձալի լինել ինձ այսօր … դառնալ 

հանդիպել մատաղագունի և անթարշամ ի մեղաց եղելոյ հասակին, եթէ պարտ է … 

զպիտանի և զընտրեալ անօթ լնուլ պատուական գանձու, վըկայք լինելով 

յարմարութեան միմեանց հանգիտաբար և ազգակցապէս:- 3. Զի կարելի է բանական 

կենդանւոյս` ամենեցուն յամենայն ժամ լինել զինչ և կամեսցի - 3. առ հարկի ի 

սկզբանն յումեքէ երագազրաւելի ինչ ցուցեալ եղև գործ: - 5. Առ սորա ի դէպ է ասել. 

եթէ ամենայնք ի Քրիստոսէ եղեալքն, ո՛վ դուք  յօրինակ մեզ  բերելի է - 5. ըստ նմին 

օրինակի լոյս եղելոյ` և դուզնաքեայ խաւարն վատթարանայ: - 6. զնիւթս զայս 

տեսանեմ եղեալ – 7. յառաջագուշակ եղեալ Եսայեայ ի վերայ ամենայն հեթանոսաց - 

7.նա եղև գլուխ անկեան,, - 7. Յաւուր յայնմիկ եղիցի, ասէ, սեղան տեառն արձան 
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կանգնեալ յերկրին եգիպտացւոց, և եղիցին ի նշան յաւիտենից,,: - 7. որովք փրկեալն 

լինիմք – 8. Ապա և աղօթքն և գործառնութիւնն ոչ ամենայն զմիոյ մատուցանէ մեզ 

փրկութեան պարգև, և ոչ մին զամենեցուն, և ոչ նմանապէս միմեանց օգտամատոյց 

մեզ լինելով – 8. Սոցա ապաքէն և աղօթքն և քարոզութիւն և օծմունքն` բաժանաբար 

ըստ իւրաքանչիւրոցն վայելէ լինել խորհրդոյ: - 8. Այս  յերեխայութեանն կարգի առ 

դուրս մկրտարանին պատշաճեսցի լինել նմա - 9. որք անպարապ լինելով ի 

մարմնամոլութեան  յղփութենէ,  հանապազափակ զդուրս խորանին աստուծոյ ընդդէմ 

եկելոց անդր ուխտաւորացն պահէին -10. այնպէս ըստգիւտ և գաղտագողի 

զյաղթութեանն առնուցուն ի գլուխ զպսակ, թագընկէց առաւել քան թէ թագառուք 

լինելով: - 11. օրէնսդրացն զպապանծելն օրէնս դնելով, բանսարկուին լինել 

կամակատար - 11. Այլ ուրեմն անտես և անլուր ճշմարտութեանն սիրէ լինել անբան 

յամառութիւն: - 13. առ երեսս առաքինութեան կեղծաւորին լինել ջատագով – 13. 

յորում հրեշտակապետացն ուժգնակի հնչեալ լինին փողոցն ձայնք - 13. տէր ինքնին 

եղիցի մեզ լոյս մշտնջենական - 13. որպէս և զերկուսս զայսոսիկ լուաք լինել 

արդարոցն բնակութիւն - 14. իսկ ի տրտմականսն` ծանրաբեռնութեանն ի ներքոյ 

դնանիլ տկար բնութեանս. մարմնասպան լինելով յաւէտ քան թէ ախտասպան – 15. 

զգիշերս այս … եղև յարուցողին զմեզ Քրիստոսի յարութեան ժամանակ: Վասն որոյ 

լինելուց է և համաշխարհականն ի նմին գիշերի յարութիւն: - 16. Քրիստոսին որ 

բացայայտեալ եղև յարութեանն ժամ: - 16. Զի երեկանիրհասէրն զմիջագիշերն 

հրաւիրէ լինել իւր արթնութեան ժամանակ – 17.  «Եղիցին, ասէ, գօտիք ձեր պընդեալք 

ընդ մէջ - 17. Որպէս թէ ազատացեալք մեք ի ծառայութենէ մեղացն զղջմանն հրով, 

ազատութեանն մերում հաղորդք լինելով - 19. և նոքա գոհացօղք և բարեբանիչք լինել 

այնմիկ, որ ազատէն զամենեսեան: - 19. և ընդ նոսա զխաղաղասիրելն առ միմեանս և  

զզուգաբնակն  լինել երգակցէ - 19. պարտ է ուսումնասիրացն և խոհականագունիցն` 

նուագարանօք քնարահարու լինել երաժշտական հոգւոյն – 20. աշխատել և խոնջեալ 

լինի մարդկայինս կազմած – 21. արեգակնն լուսով մինչև ցայնժամ լինին 

պայծառացեալ - 22. որովք առաւօտին և երեկորին աղօթք ասացեալ եղեն: - 23. և 

գտանիցիմք եղեալ պարտականք արեան անձանց և յանձնեցելոցս: - 24. պսակն 

անվաւեր լինի, և պսակադիրքն ընդ պատժօք եղիցին – 24. այս յիւրաքանչիւր կամս 

թողեալ լիցի – 25. որ յետ մկրտութեանն լինի – 26. եպիսկոպոսն լուծեալ եղիցի ի 
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պատուոյն – 26. զի ի միում տեղւոջ վայելէ լինել պսակին – 27. «Ամենայն ձեր ըստ 

կարգի և պարկեշտութեամբ եղիցի»: - 27. գերեզմանն յընթեռնլոյ զաւետարանն յիշեալ 

լինի - 29. վկայք պարտին լինել միմեանց վասն յարուցելոյն – 29. Ոչ է պարտ ամենևին 

անխտիր լինել և հաղորդութիւնս առնել ընդ հերձուածողաց - 32. որպէս տօնն 

հասարակաց է երկոցուն, հասարակաբար պարտի լինել կարդացմունքն և պաշտօնն 

– 33. Ոչ է պարտ ի չարաղանդ մծղնէիցն տեղիս ... օթել ումեք. և կամ յարել և խօսակից 

լինել - 33. գտին չարութեանն իւրեանց զէն խողխողիչ քրիստոսասիրաց անձանց, 

դաշնակից լինելով բռնակալաց – 34. որոց ի կամակորութենէ ախորժելի եղև 

բանսարկուին գալ ի բարեկամութիւն – 34. Եւ կամ որպէս առ նոսին  իսկ … 

կատուապաշտութիւնն է մեծարգի եղեալ - 36. ինքն անձին իւրում երկրպագու և 

պաշտօնարար լեալ – 36. զինքն արարած խոստովանիւր լինել: - 36. յաղծապղծից 

անուն և ի վատթարագործաց կուռքն կանգնեալ լինէին – 37. Յորմէ գտանէին եղեալ 

դիցն երկրպագուք ոչ միայն տարրապաշտք, այլ և դիւապաշտք - 37.  դիւաբնակք և 

դիւաշունչք կռոցն լինէին սպասաւորք – 37. մկնորսակացն լինելով պաշտոնամատոյց, 

յայնոցիկ մղեալ անկանին խորխորատ` որք զձի և զշուն ընտրեցին իւրեանց լինել 

աստուածս - 37. Զկայծակնահանու դիւին զգեհենին հրոյ ցայտմունս բարեբանիչք 

լինելով ընդ Յանեսի և Յամրեսի … երկիր պագանեն: - 38. Որք … բարձրահայեաց և 

երկնապիշ լինելով, երդնուն այլ ընդ այլոյ ասացեալք - 38. Ընտրեալք ի մարդկանէ և 

աստուածային բնակութեանն արժանաւոր լինել գտեալք - 39. նոցա մեհեանքն կռոցն 

ընդունարանք շինեալ լինէին – 40. միանգամայն և ի նախատպէն և ի պատկերէն 

զրկեալ լինէր յուսոյ պատկերագործն: - 40. ,,Նման նոցա եղիցին արարօղք նոցին – 40. 

և եղեն գարշելիքն իբրև զսիրեցեալս,,: - 40. Այսք և որ սոցին նման` սիրելիք մեզ լինել 

հրամայեալ յաստուծոյ - 41. քանզի ի նմանէ իսկ և եղեալք և պահպանեալք այնպէս - 

41. աստուած խաղաղութեան եղիցի ընդ ձեզ»: - 41. ագահէ այնուհետև բազմաց լինել և 

արարիչ և պաշտօնեայ: - 42. եղև պատկեր ստեղծուածոյն – 42. և ի նմանութիւն 

մարդկան գտաւ եղեալ – 42. որովք և երկնայինն փակեալ և բացեալ լինի դրունք - 43. 

Եւ այսուիկ որոշեալ լինին նոքա ի հոմատեսակ յիւրաքանչիւրոցն նիւթոց - 43. իբր թէ 

անհնար է աստուծոյ յամենայնսս լինել  ի նմանէ գոյացելոցս տեսակս - 44. ի հնումն և 

ի նորումս կամք եղեն աստուծոյ  յանշունչ նիւթս լինել - 45. «Որ յերդնու յընկալեալսն` 

երդուեալ լինի յընդունօղս նոցին»: - 45. որ պատուէ զխաչն Քրիստոսի և զպատկեր 
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նորին, զնոյն ինքն պատուեալ լինի զՔրիստոս. նոյնպէս և թշնամանելովն զնոսա, ի 

Քրիստոս լինի մեղուցեալ թշնամանիչն:  – 45. որ ըստ նմանութեան թռչնոց ճախրեն 

դիւրադարձ լինելով – 46. Եւ այս մինչև ցայս վայր եղիցի: - 47. Յոյժ տենչալի էր ինձ և 

փափաքելի, ոչ այլոց զիս, և ոչ զայլս ինձ լինել ի թշնամութեան - 48. Այլ ակամայ 

կուրութիւն ցանկայ` ոչ տեսեցելոցն լինել տեսօղ, իսկ կամաւոր կուրութիւն խնդրէ` ոչ 

լինել տեսեցելոցն տեսօղ - 49. Բանն աստուած  մարմնացեալ լինի յարգանդի կուսին: - 

49. լուծեալ եղև յայնմանէ – 49. ,,Առաքեաց  աստուած զորդին իւր, որ եղև ի կնոջէ – 49. 

«Գտանիցէք, ասէ, մանուկ պատեալ ի խանձարուրս, և եդեալ ի մսուր». և «Եղելոյ ի 

զաւակէ Դաւթի ըստ մարմնոյն» - 49. կանայք, կոյսք լերուք,, - 55. եղիցիս ի կորուստ 

անհնազանդեալ որդիդ հարանց: - 50. ,,Բանն մարմին եղև,, - 50. յորմէ լինի և ոչ մի 

բնութիւն: Այլ զոր էրն ոչ ի բաց թողլով, եղև` զոր ոչն էր – 50. Յայտնի եղև և մերն 

մեծութիւն – 50. այս է Բանն աստուած մարդ լինելով և ասելով - 51. զի այս զերկոսին ի 

միասին գրեթէ զրկեսցէ, զաստուած ի  մարդն լինելոյ, և զմարդն յաստուածանալոյ - 52. 

ևս զերկախումբն իբրև մի անառնելի աստուած, երանեալ եղիցի»: - 52. «Միութիւն 

խոստովանիմ, և ոչ քայքայումն ինչ և լուծումն այսր բնութեան յայն, կամ այնր յայս այլ 

միացեալ, մի լեալ»: - 52. Արդ մի լեալ … ըստ միաւորութեանն գոլ ասէ զերևելին և 

զաներևելին, և ոչ ըստ համագոյութեան. զի ո՞րպէս արդեւք եղիցի` որք ոչն են: - 52. 

նոյն բնաւորեալ եղև յարգանդի կուսին: - 53. «Խոստվանիմ զԲանն աստուած … ի 

պատկեր և ի ձև մարդոյ եղեալ  - 54. Այսոքիկ ամենեքին` նմանութի՞ւնք և երևո՞յթք 

թուիցին քեզ եղեալքն ի Քրիստոսէ - 54. երկուս լինեմք ասացեալ դէմս – 54. յարգանդէ 

կուսին սկիզբն էառ լինել մի բնութիւն ընդ Հօր – 55. Արիոս եղեալ գտանիս 

չարապաշտութեանն զուգաձայն: - 55. պտուղ որովայնի նորա գտաւ եղեալ,,: - 56. 

Բայց  դու թէ ասիցես` մարդ եղեալ ճշմարտապէս ի մարդկանէ զԲանն որ ի Հօրէ, 

ընդէ՞ր զանգիտես զմարդկայինն ի Քրիստոս դաւանել բնութիւն - 56. զփորձ առեալ 

կարօղ է և փորձանաւորացն օգնական լինել»: - 57. որ այլ ինչ սոյնպիսիք յայլոցն 

ասացեալ եղեն: - 57. ընդ ձեռն որոյ ցուցեալ լինէր Աստուածոյն Բանի բնութիւն 

անեղանելի – 57. Իսկ մին ըստ բնութեան նա ասացեալ … բացարձակ անուամբն ևեթ 

նշանակեալ լինի, զիա՞րդ կարասցես մարդ զնա եղեալ ասել և մեռանել - 57. որք 

զթագաւորական գահոյսն պատուոյ արժանի վարկանին լինել - 59. յորմէ առեալն եղև 

- 60. Ընդէ՞ր լինիս իբրև զջուր հոսեալ ընդ առ ի վայր … կամ իբրև զկարկուտ հատեալ 
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յամպոց` առ հալելն հուպ լինելով - 60. Սուտ համարեսջիր լինել զքոյինդ ջաղջախ և 

սխալականդ խորհրդոյ իմաստ - 60. հաւասարեալ լինին և երևմունքն – 61. Աստուստն 

ապա և Մանի և Մարկիոն կենդանասցին` զկնի այնքան ամաց` տեսանելով  զքեզ 

իւրեանց եղեալ զարմ: - 61. ընդէ՞ր զստութիւն, և ոչ հաւատս ի բանս և ի գործս 

առփորձիս ցուցանել, կամելով լինել որդի անդրանիկ ի հօրէ սատանայէ: - 61. և 

այդպէս ոչ բաժանելով ըստ դիմաց` լինիս սաբելացի - 62. թէ դու ի գիտութենէ էիր 

եղեալ – 63. Այս ի սրբոց հարանցն ասացեալ եղև. Ոչ ծանօթութիւնքն յիւրաքանչիւր 

ումեքէ բարձեալ լինի - 63. Եւ եթէ` ոչ անգոյք են անուանքն, կամ միոյ դիմաց, մինչ զի 

լինել ճոխութիւնն մեր անուամբք, այլ ոչ իրօք: - 63.  որք սրբանեակք և սպասաւորք 

եղեն Բանին աստուծոյ – 63. ընդ նմին բարձեալ լինի և իւրաքանչիւր ուրուք նոցա 

գոյութիւնն – 63. նոյն և առանձնաւորութիւն նմին եղիցի – 64. Եւ սակայն լիրբ և չար 

լինելով` զամպարշտութեանդ ոչ գիտացեր զյագուրդ – 66. չար մշակքն ի վերայ բարի 

սերմանն որոմնացանուք լինել հանդիսանային, ամենեքին առհասարակ  

եկեղեցականացն ի բաց բարձեալ եղեն հոգաբարձուք - 66. Եւ կամ զորս ի մէնջից 

աստի Հոգին սուրբ զարթոյց` լինել զկնի առաջնոյն լուսաւորիչք - 66.  վարձկանք և ոչ 

հովիւք լինելով` անփո՞յթ արարին զոչխարացն: - 66. Զի՞նչ ասէք. աստուածասէրք 

լինելով` աստուածատեցութեա՞ն յանդգնէին ցուցանել գործ – 66. Եւ սուտ լինի ըստ 

ձեզ ի կնոջէ մարդ զնա լինել գրեալն - 67. տրտմութիւն և հոգք և երկիւզ և ցասումն … 

համանգամայն ընդ ներլինելութեանն բանի առեալ լինի մարդումս - 67. զիա՞րդ 

զգուշացուցանէր. և կամ զգուշացեալ լինէր – 68. ,,Չիք ալ ոք բաց յինէն, որ գիտիցէ 

զվերջինսն` մինչչև եղեալ իցեն – 68. իսկ այն որ աստուածային փառացն է լրումն` 

սեղանն, բարեբանեալ լինի - 69. յորմէ և մեղացն եղև բողբոջ – 69. իսկ ի 

պատուիրանազանցութենէն վահանընկէց լինելով մատն եղանին թշամեացն: - 70. ոչ 

մեղք և ոչ ապականութիւնք հոգեկանացն և մարմնականացն մերոց լինել կրից – 70. 

ընդ Յակոբայ եղև կռուակից: - 71. զբնական լինել ի մարմնի զպատահումնն 

թուղացոյց,,: – 73. եղաք և մեք զօրութեան նորա հաղորդք – 74. Իսկ ոմանք 

յետամտականք ի մեզ եղեն – 75. ոչ ի մէնջ և ոչ յարարչէն յարեալ եղև ի բնութիւնս – 75. 

յորմէ վտանգեալ լինիմք` ի վախճան հասանել մեղացն, և անլուծականի 

կենդանութեան լինել սկիզբն: - 76. կործանումն քաղաքի եղեալ` ի տապալել 

զպարիսպն: - 76. և կամ զիա՞րդ եղև փոյթ արարչին մերոյ սակս մերոյն փրկութեան 
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մարդ լինել - 76. Եւ ծայրիցն` մարդն եղև գտօղ – 77. Եւ յաղագս այսորիկ եղեալն վասն 

մեր մարդ` և անուանեալն երկրորդ Ադամ մեղս ոչ արար - 77. իսկ զվերջինս` հետևանս 

ասացաք լինել մահուն զապականութիւն - 77. Եւ զի՞նչ քան զայս վեհագոյն և 

գերաշխարհիկ խաղաղութիւն, ընդ աստուածայնոյն միանալ մարդկային բնութեանս, 

և լինել մի գերագունի յաղթելով: - 78. զոր ունէի յառաջ քան զլինել աշխարհի առ ի 

քէն»: - 78. և յառաջ քան զլինելն աշխարհի ունէի: - 78. Մի’  հայեսցին առ այս` զոր 

տեսանես այժմ, այլ զոր ինչ ընդ ձեռն այսորիկ լինելոց է մշտնջենականի փառացն 

իմոց մեծութիւն: - 79. լինելովս իմ որդի մարդոյ` արժանաւորեսցին լինել որդիք 

մարդկան որդիք աստուծոյ: - 79. զորս ճառ խաչին քո ժողովեսցէ` լինել ժառանգորդ 

արքայութեան քում: - 80. որ ի վախճան ժամանակացս և ի կատարման ժամանակիս` 

մարդ եղեալ յերկրի երևեցաւ – 81. լուսատու լիցի քեզ Քրիստոս – 82. Տէր, զի՞ բազում 

եղեն նեղիչք իմ»: - 82. Վասն որոյ աղաչէ` օգնական լինել տկարութեան բնութեանս` 

առ ի խորտակել զյարձակումն լլկողացն, և ոչ անտես լինել մարդկային բնութեանս ի 

բարեգթութենէն տեառն – 82. զի երկայնօրեայք լինիցին յերկիրն բարութեանց - 83. նա 

և յութերեակսն լինէր նորոգումն ընդ Քրիստոսի յարուցեալք – 85. Այս մեծի խորհրդոյ 

խորհրդազգած եղեալ եկեղեցւոյ – 85. պատուիրէ ի կենցաղումս արթուն և զուարթուն 

լինել առաջի նորա, և մատուցանել նմա զբանաւոր զպատարագս ի հոտ անուշից, և 

արժանաւոր լինել խոստացելոց բարեացն – 85. ուսուցին մեզ գիրք սուրբք յոչնչէ լեալ 

զամենայն: - 85. Եւ այսոցիկ այսպէս եղելոց, սակայն ոչ կարաց ժուժկալել իւրում 

պատկերին` յաղթեալ ի մարդասիրութենէն Հայրն - 85. զոր և առ նմին առեալ 

քահանային զաղօթըս ժողովրդեանն մատուցանէր առ աստուած … և առաքելական 

խաղաղական քարզոութեամբն վարիլ ի կենցաղումս, առ ի լինել տաճար մաքրութեան 

սրբոյ Երրորդութեանն - 89. ուստի համարձակահայեաց լինելով մեք ի նոսա … 

նուագեսցուք ասելով – 90. Աստուած յաւիտենական, ի վախճան ժամանակիս 

հաճեցար լինել ի նմանութիւն արարածոց - 90. յայտնի եղև, զի ամենայն երեկորին և 

առաւօտին պաշտամունք մեր … յընդունելութիւն աստուծոյ մատուցանին - 90. ի 

Քրիստոս լինելոց էր ճշմարտութիւնն – 91. չլինի պէտք բարեխօսութեան Մարիամու: - 

91. յայնմ ժամու լինելոց է յարութիւն ամենայն մարդկային բնութեանց - 92. լինելոց է 

այն յառաջին ժամուն մեծի աւուրն – 92. քանզի յետ անցանելոյ ձմերանւոյն և լինելոյ 

գարնանւոյն, և հաւուցն լինելոյ մերձ յառաւօտն լիեալ ձայնք - 92. ի նմին ժամու եղև 
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ընդունել Եւայի զհրապուրանս բանսարկուին – 94. զոր հարիւր երեսուն և իններորդ 

սաղմոսն ուսուցանէ զչարչարանս փրկչին լինել – 95. «Ուղիղ եղիցին աղօթք իմ որպէս 

խունգ առաջի քո - 96. սիրէր զմահ քան զյանդիմանութիւն աստուծոյ լինել - 98. յիրաւի 

յայսմ ժամու աղօթիցս պատուիրէ արթուն լինել - 98. Ընդ իս եղիջիր այսօր ի 

դրախտին»: - 99. Եւ եղև ի նմին ժամու իններորդի արձակումն – 99. «Յաւուրն յայնմիկ 

ոչ եղիցի լոյս` այլ ցուրտ և պարզ, եղիցի օր մի … և ընդ երեկսն եղիցի լոյս - 100. և եղեն 

նոր ժողովուրդ և նոր եկեղեցի: - 100. յայսմ գիշերիս, որ հանդերձեալ է լինել 

միաշաբաթի, եղև Քրիստոսի յարուցանողին մերոյ յարութեան ժամանակ – 101. 

յո՞րում պահու հանդերձեալ է լինել յարութիւն - 101. այնպիսիքն հրեշտակք եղեալ ի 

մարմնի` զանմարմին զուարթնոցն բերեն զնմանութիւն: - 102. «Արթո’ւն լերուք, և  

անդադար աղօթս արարէք – 102. և լիցի այս ո՞րպէս – 104. և լինի այս է՞ր սակս: - 106. 

Եւ ապա սաղմոսօղքն հասարակ մաղթեն ընդ հովանեաւ  բարձրելոյն լինել – 113. այլ 

մեզ յայլ ինչ մի’ լիցի պարծել ըստ առաքելոյ - 113. զի մի’ զրկեալք ի սմանէ` զրկեսցին 

յաստուծոյ. կամ անարգ լինել ի Քրիստոսէ, յանարգաց ուրուք ձեռս արկանելով զսա: - 

116. 

 Այսորիկ աղագաւ անպատկառացոյցք սուրբ հարքն երկուց բնութեանց 

Քրիստոսի աստուածայնոյն և մարդկայնոյն լիեալք - 57. քանզի յետ անցանելոյ 

ձմերանւոյն և լինելոյ գարնանւոյն, և հաւուցն լինելոյ մերձ յառաւօտն լիեալ ձայնք - 92. 

 որոց և մեք արժանի եղիցուք հասանել խոստացելոց բարեացն - 94. կարգեցան ի 

ժամուն յայնմիկ աղօթք իբրև արժանի լինել մեծի առաւօտի լուսոյ ծագմանն – 92. 

արժանի լինէին ընդունել զլուսաւորութիւն սրբոյ աւազանին ի մեծի աւուր 

ճրագալուցի զատկին: - 9. «Արժանի լինիցիք, ասէ, զերծանել ի նեղութեանց անտի – 17. 

«Արժանի լինիցիք կալ առաջի որդւոյ մարդոյ»: - 102. Բայց այժմ առ երկոսին 

միանգամայն բաւական լիեալ, առնլով յինքն զտկարութիւնն մեր ըստ մեզ, եղաք և մեք 

զօրութեան նորա հաղորդք և ըստ նմա: – 74. Բայց արդ այսոցիկ այսքան բաւական 

լիցի – 23. որք ի սրոյն զարհուրանաց փախչելով` գահավէժք եղեալ մեռանին: - 50. դէպ 

եղև ասել աւետարանչին Յովհաննու յիւրումն կաթողիկէի - 34. զիա՞րդ եղև փոյթ 

արարչին սակս մերոյն փրկութեան մարդ լինել  - 76. զի եղիցիս ի կորուստ 

անհնազանդեալ որդիդ հարանց: - 50. յարևու փորձութեանցն մի’ խորշակահար 
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լինիցիմք – 113. ինքն իսկ մերձաւրութեամբ կցորդ եղև նոցուն» - 61. «Կցորդ լինելով 

չարչարանացն` եղեն  և փառացն նորա հաղորդք» - 78. Արդ որպէս ինձ հասու եղև, եթէ 

ամենայն տեսութիւնք մարգարէիցն պատգամացն Որդւով տնօրինեալ յօրինին - 90. 

զոր կատարեաց իւրով մարմնով հնազանդ լիեալ Հօր մահու չափ – 75. պարտ և 

արժան է ... ամրացուցանել զառողջսն … որպէս զի հնար լիցի ամենայն անձին 

Երրորդութեանն երկրպագուաց ժառանգել զերկնից արքայութիւնն ի Քրիստոս Յիսուս 

- 24. համագործութիւն իրի յանդիմանակաց եղեալ, ոչ կարօտանայ 

անուանակոչութեան: - 37. Վասն զի խորհրդական աւուրսն հրաւիրեն զմեզ առ հոգևոր 

սեղանն, յանդիման լինել ճշմարիտ պատարագին մարմնոյ և արեան միածնին տեառն 

մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի - 91.  յորում աւուր յանդիման լինել մեզ կայ առաջի բեմին 

Քրիստոսի - 94. յոյր ձեռս ոգեսպառ եղեալ սատակի – 38. ուրախ եղև նոր Իսրայէղ 

յարարիչն իւր – 87. Եւ իբրև զբուժիչ ախտից հոգւոյ և մարմնոյ … ցնծալից լինէին: - 12. 

Եւ նշանակ հաւատարմութեանն այս է մերումս բանի. զզօրութիւնսն և զնշանսն ի 

նոցանէ առ մարդիկ կատարել, դիւաց սարսել և փախստեայ լինել: - 44. Քաւ լիցի. այլ ի 

հասարակացն միայն նոքա, զորս ի ձեռն առեալ` իբրև գործեաւ իւիք աստուած 

զբարերարութեանն ի մեզ հեղու զխնամս: - 45. միթէ մարտնչիցի՞ ինքն ընդ իւր 

վարդապետս, քաւ լիցի – 58. Արդ այսպէս բազմերջանիկ հարանցն անորոշաբար յիշել 

ի վերայ միոյ Քրիստոի, ոչ առ ի բաժանել զմին Քրիսոտս յերկուս դէմս, կամ յերկուս 

որդիս, քաւ լիցի - 59. 
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ԽԱԲԵԲԱՅ - և չարաչար յուսովն զուարճանայր խաբեբայ և պատրիչն մերոյ 

նախահօր – 76. 

ԽԱԲԵԼ – եկն ի խարդախել և ի խաբել զիս – 21. որք զաչացն զհետ երթեալ խաբեցան 

– 35. ընդ բարձրութիւն հասակին հիացեալք` խաբեցան – 37. որք ի համանգամայն 

նիւթ աստուածութեանն կարծեօք խաբեալք գրաւին: - 44. 

ԽԱԲԷՈՒԹԻՒՆ - յաղթանակ հակառակորդին գտեալ զսա խաբէութեանն իւրոյ 

հանդիսի: - 77. 

ԽԱԲԿԱՆ - Այսպէս ազգի ազգի խաբկանաց բանիւք զանձինս ծածկեն - 38. 

ԽԱԹԱՐԵԼ - ծամածռեալ խաթարել զմիտս մեր խորհին կռապաշտութեան անուամբ: - 

45. 

ԽԱՂԱԼ – որք … լուսաւորեցան ջրովն կենդանութեան բղխեցելոյն յԵրուսաղեմէ, և 

խաղացելոյն ի կեանս յաւիտենից – 100. 

ԽԱՂԱՂԱԿԱՆ  - զոր և առ նմին առեալ քահանային զաղօթըս ժողովրդեանն 

մատուցանէր առ աստուած, հաստատուն կալ ... և առաքելական խաղաղական 

քարզոութեամբն վարիլ ի կենցաղումս - 89. 

ԽԱՂԱՂԱՍԻՐԵԼ - ընդ նոսա զխաղաղասիրելն առ միմեանս և զզուգաբնական  լինել 

երգակցէ - 19. 

ԽԱՂԱՂԱՑՈՒՑԱՆԵԼ – և զտարերց ապականութիւնն … խաղաղացուսցէ իւրով 

մաքրողական չարչարանօքն: - 96. 
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ԽԱՂԱՂՈՒԹԻՒՆ - երգակցէ, ասելով. “Փառք ի բարձունս աստուծոյ, և յերկիր 

խաղաղութիւն, ի մարդիկ հաճութիւն”: - 20. Պարտ … է … զհետ բերել զչորս զայս 

քարոզութիւն. Վասն ի վերուստ խաղաղութեան, Վասն ի գիշերի և ի տուընջեան -31. 

«Խաղաղութիւն արարէք, և աստուած խաղաղութեան եղիցի ընդ ձեզ»: - 41. Յոյժ 

տենչալի էր ինձ … յամենայն ժամ զբարեաց զհետ երթալ … ի բոլոր սրտէ առ համօրէն 

մարդիկ զխաղաղութիւնն ունել խնդրելով: Որպէս զի նովին և զաստուածն սիրոյ և 

խաղաղութեան ի մեզ հաւանեցուցանել հնարէաք բնակել տալ: - 48. յետոյ պտուղ 

խաղաղութեան նովաւ կրթելոցն հատուցանէ յարդարութիւն»: - 78. Իսկ 

խաղաղութեան պտուղ  զնոյն ինքն ասեմ - 76. Եւ զի՞նչ քան այս վեհագոյն և 

գերաշխարհիկ խաղաղութիւն, ընդ աստուածայնոյն միանալ մարդկային բնութեանս - 

78. Քանզի յաստուածային խաղաղութիւն ժամանեալ մարդկային բնութիւն, խորհիւր 

ազատել ի չարին վրդովմանց սուրբ եկեղեցի - 82. 

ԽԱՆԳԱՐԻՉ - խանգարիչն Իսրայեղի տզօր և կնատ զօրեղութեամբն նկրտի 

խափանել: - 12.   

ԽԱՆԾԵԼ - յառաջ խանծեսցին և պղծեսցին առ իրեարս – 27. 

ԽԱՆՁԱՐՈՒՐ - «Գտանիցէք, ասէ, մանուկ պատեալ ի խանձարուրս - 49. 

ԽԱՆՁԱՐՐԱՊԱՏԵԼ - Զիա՞րդ և տղայ երևեալ խանձարրապատեցաւ - 54. 

ԽԱՆՏԵԼ - իսկ զխանտացօղն բարեվայելչականաց մերոց իրաց  խանդացուցանելով 

զսատանայ … յանշնորհակալուս բազմերախտութեանն աստուծոյ ներհորդեսցի - 11. 

ԽԱՇՆ - Զի՞նչ զսոսա անուանեցից. հովիւս հօտավատնիչս, եթէ գազանս կեղեքիչս 

խաշանց – 11. և զխաշինս իմ ոչ արածեցին. և ցրուեցան խաշինք իմ. արդ ես 

խնդրեցից, աս, զխաշինս իմ և ձեռաց հովուացն Իսրայեղի,,:  – 11-12. 

ԽԱՉ - Քահանայից ձէթ ընդունել յԵրուսազեմէ բերեալ, խաչի ձէթ զնա անուանելով - 7. 

օծանէին զմկրտեալսն և զերախայսն, այլ և … զխաչս: - 8. խաչն մարտնչի ընդ մեր առ 

թշնամիսն - 8. Եւ քահանայիցն ի նոցանէ ընդունել, և օծանել նովաւ զսեղանս և 

զեկեղեցիս և զխաչս – 26. Պարտ և արժան է … մի՛ նուազեցուցանել, և նուազ գտանիլ ի 

շնորհաց խաչին Քրիստոսի: - 28. Եթէ ոք խաչ արասցէ փայտեայ – 32. արդարև իսկ 
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կռեմք և կոփեմք … զխաչս – 39. տեսանեմք քարեղէն կամ ոսկեղէն խաչ յօրինեալ – 42. 

յորոց վերայ զնմանութիւն պատկերին Քրիստոսի և խաչին իւրոյ ձևացուցանիցեմք: - 

42. նկատեմք օծեալ իւղովն զփրկութեանն գործարանս. զեկեղեցիս, զսեղանս, զխաչս  

- 43. պատուէ զխաչն Քրիստոսի – 45. դարձեալ խաչին և գերեզմանին և դժոխոցն, յորս 

մեք անկաք - 74. զիա՞րդ եղև փոյթ արարչին մերոյ ... արեամբ խաչին իւրոյ ազատել 

զմեզ միանգամայն ի մեղաց և յապականութենէ - 76. Անարգանս ինձ կրել առաջի կայր 

... զմահ խաչի յանձն առնուլ - 79. զորս ճառ խաչին քո ժողովեսցէ - 80. յորում ժամու 

հիւանդութիւն նախահօրն պատմի, և ի նմին ժամու բժշկութիւն վիրացն չարչարանօք 

խաչին տեառն մերայ Յիսուսի Քրիստոսի – 88. յորում ժամու ի խաչին աղաղակէր – 

88. զխաչի Քրիստոսի ճառս յինքեանս բերէ – 90. ,,Ինձ քաւ լիցի պարծել, բայց միայն ի 

խաչն տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի,, - 90. անմահացու բնութիւնդ, հաճեցար վասն 

մեր համբերել մահու խաչի - 90. և ի նմին ժամու բժշկել զյանցանսն չարչարանօք 

խաչին տէրն մեր Յիսուս Քրիտոս – 94. նոյնչափ և Քրիստոս եկաց ի վերայ խաչին ի 

բժշկութիւն վիրաց նորա: - 94. աղօթէր վասն դարձի գերութեանն, տեսանելով 

զմիածին Որդին աստուծոյ բազկատարած ի խաչին - 97. բարձր բարբառով ի վերայ 

խաչին աւանդեալ զոգին յինն ժամուն, արձակեաց զտիեզերս ի բանդէ - 99. և ինքն Էնն 

աստուած մերով բնութեամբս ի խաչին աղաղակէր - 99. այլ մեզ յայլ ինչ մի’ լիցի 

պարծել ըստ Առաքելոյ, բայց միայն ի խաչ տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի - 113. 

զխաչին երախտիքն ծանեաք – 113. որ հաճեցաւն … խաչիւն իւրով սրբով փրկել զմեզ: 

- 113. 

 յերրորդ ժամու ասաց Մարկոս ի խաչ ելանել միածին Որդւոյն աստուծոյ - 94. 

վասն է՞ր յայնմ ժամու գայր ի խաչ ելանել – 96. որք զմարմինս իւրեանց ի խաչ հանին 

… խաչակից լինելով առաջին վկային ի խաչ ելելոյն - 89. որք զմարմինս իւրեանց ի 

խաչ հանին կարեօք և ցանկութեամբ հանդերձ - 89. իսկ ի խաչն յերրորդ ժամուն 

բարձրացաւ - 97. հանին զնա ի խաչ,, - 88, 96. 

ԽԱՉԱԿԻՑ - որք զմարմինս իւրեանց ի խաչ հանին ... խաչակից լինելով առաջին 

վկային ի խաչ  ելելոյն - 89. 
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ԽԱՉԱՄԱՐՏՈՒԹԻՒՆ - որք չարեաց ի չարիս վերացեալ ելին. ի 

պատկերամարտութենէ ի խաչամարտութիւն և քրիստոսատեցութիւն - 34. 

ԽԱՉԵԼ – որ խաչեցար վասն մեր – 89. ,,Յաւոր յայնմիկ բղխեսցէ ջուր կենդանի 

յԵրուսաղէմէ» ի խաչելոյ մարմնոյն արիւն և ջուր - 100. որ խաչեցաւն վասն մեր ի 

ժամուս յայսմիկ ի պատարագ Հօր ընդունելի - 105. 

ԽԱՉԵԼԵԱԼ - ,,զՅիսուս խնդրէք զնազովրացին զխաչելեալն - 90. 

ԽԱՉԵԼՈՒԹԻՒՆ - Իսկ Յովաննէս ժամ վեցերորդ ասէ. ոչ  զժամ խաչելութեանն, այլ 

զժամ ձաղանացն՝ որ ի Հրէիցն - 97. 

ԽԱՉԵՑԱՐ - Պարտ և արժան է զԽաչեցարն երիցս անգամ զհետ բերել - 28. 

ԽԱՌՆ - զերեքսրբեանն խառն ընդ նոսա միաբանական ձայնիւ սկսանի նուագել: - 20. 

ԽԱՌՆԱԲՆԴՈՐ - Եւ պատճառ ոչ ունիմ ասել, զանփո՞յթն առնելոյ զառաջնոցն 

զայսպիսի խառնաբնդոր և եղծագործ սովորութեանց, եթէ ժամանակի կարճութիւն ... 

զայս ի նոսա և յաստուած թողլի է: - 8. 

ԽԱՌՆԱԿՈՒԹԻՒՆ - մեծն Գրիգոր ասէր Նազիազու, թէ` Զերիս գոյութիւնսն ոչ իմոյ 

իմանալ ժողովման, կամ լուծանելոյ ի միմեանս, և կամ խառնակութեան - 62. Ապա 

եթէ` բաժանի անբաժանաբար, և միաւորի որոշմամբ. ոչ զմիաւորութիւնն 

խառնակութիւն գործելով, և ոչ զբաժանումնն` օտարութիւն: - 63.  

ԽԱՌՆԵԼ - Եւ ոչ դարձեալ յառգերազանցագոյնն սոցա ումեք վերանալ ելանել, որպէս 

թէ ընդ անգործութիւն և ընդ բերանալուծութիւն խառնել – 15. սուրբ Լուսաւորիչն ... 

հրաման ետ կատարել իւրոց վիճակելոցն. որպէս և զաղն օրհնութեն յագապացն 

զենմունս խառնել – 25. յայլ ի պէտս օծման մի՛ խառնեսցէ զնա – 26. ողորմութեամբ և 

արտասուօք արժանաւորեսցին խառնել յեկեղեցի աստուծոյ: - 27. Այլ յամենայն իսկ 

ութօրեայսն խառնել պատշաճ վարկանիմ ընդ ծննդեան աւետարանսն զմկրտութեան 

աւետարանսն - 32. ոչ կարէաք նովին կապանակցաւ ընդ իմանլիսն խառնել - 41. 

խառնեաց զմարմինն ընդ իւր աստուածութեանն,,: - 52. ոչ եթէ յարարածական 
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բնութենէն ինչ յինքն խառնեաց - 54. ոչ ինչ խառնեաց ի կուսէն յանխառն 

աստուածութիւնն: - 54. ճաշակեաց Քրիստոս զքացախն ընդ ղեղի խառնեալ - 95. 

ԽԱՌՆՈՒԱԾ - Նոքա և այնքան ոչ կարացին ճանաչել զօտարոտի խառնուածն – 66. 

ուստի հրեշտակագունդ  խառնուածով` տուն առ տուն երգ առեալ ընդ վերին զօրացն 

միաւորին: - 104.   

ԽԱՌՆՈՒՄՆ - Ահաւասիկ ըստ անճառելի և անպարիմանալի խառնմանն և 

միաւորութեանն համարձակիմք ասել մի բնութիւն Քրիստոսի – 52. ես հաղորդեցայց 

նորայոցն յաղագս խառնմանն  - 75. 

ԽԱՐԴԱԽԵԼ – եկն ի խարդախել և ի խաբել զիս – 21. 

ԽԱՐԴԱԽՈՒԹԻՒՆ – Տնկալ առանց խարդախութեան զգրեցեալսն – 60. 

ԽԱՐԵԼ - Եւ այս է... մեզ ի նոցանէ վտանգ. բանիւ առ ընկերն մղել ... օսոխին վիրօք 

խարել զսիրտն - 46. 

ԽԱՐՇԵԼ - որ կարօղն է խարշել իբրև զփուշս ագարակի զհեթանոսական բոյսն – 46.  

ԽԱՒԱՐ – զի որպէս ի խաւարի և աղօտաճաճանչն է պատուեալ լոյս – 6. դուզնաքեայ 

խաւարն վատթարանայ: - 7. զլուսոյն արարիչ ի խաւարէ մեզ լոյս ծագեաց - 14. քանզի 

և հինգ անուանս ի գրոց ուսաք գոլ զտանջարանացն. հուր, արտասուս, կրճումն, 

խաւար, որդն: - 14.  որ զաղջամղջին  խաւարի արդարև բերէ զօրինակ – 30. սորա 

խաւար չարապաշտութեանն զբոլոր տիեզերս ընդ իւրեաւ կալեալ կուրացոյց: – 36. 

Ընդ խաւար զխաւարայինսն կատարելով ծանակութիւնս ի պարսկական 

մայրապականութեանցն վայր վտանգեալ խրին խոհերս: - 38. որպէս ոչ է 

հաղորդութիւն լուսոյ ընդ խաւարի – 46. որ յայտէ զխորս խաւարի – 53. ընդ  խաւար 

զճշմարտագոյնն շօշափեցեր լոյս – 62. ելանէին առ յիմարութի՞ւնն, զդառնն քաղցր 

վարկանելով, և դնելով զխաւարն իբրև զլոյս - 67. զնորինն ժառանգէր զխաւարն – 85. 

ըսդ երեկս աւուրն զլուսաւորսն ի խաւարէն փարատէր, ըստ մարգարէական ձայնին, 

նոր առաւօտ ծագելով նստելոցն ի խաւարի և յիստուերս մահու – 88.  որով 

փարատեցաւ խաւարն անգիտութեան ի կատարել ժամանակիս: - 99. նստէին ի 

խաւարի և ի ստուերս մահու: Եւ ի նմին ժամու զլուսաւորսն ի խաւարէն փարատէր 
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ըստ մարգարէական ձայնին - 99. Այս խաւար յանդիմանէր զկարծեալ ճաճանչ 

լուսաւորացն - 98. թագնաբար ընդ խաւար շրջի որոգայթադիրն – 113. 

 և խաւարն առնելով ի միջօրէի, զոր գրեալն էր ի յաւետարանին, եթէ ,,Ի 

վեցերորդ ժամէ անտի խաւար կալաւ ի վերայ երկրի մինչև ցինն ժամ աւուրն,,: - 98. 

ԽԱՒԱՐԱԶԳԱԾ - առ որ եթէ խաւարազգած ոք ի ներքս յառեալ նայիցի հոգւոյն 

ակամբ, նոյն ինքն մոլորութեան պատճառ ճշմարտութեանն նմա եղանի ասացուած:  - 

61. 

ԽԱՒԱՐԱՅԻՆ - Ընդ խաւար զխաւարայինսն կատարելով ծանակութիւնս ի 

պարսկական մայրապականութեանցն վայր վտանգեալ խրին խոհերս: - 37. 

ԽԱՒԱՐԵԼ - Ոչ կարացեալ տեսանել խաւարեալքն մտօք, թէ զինչ նմանութիւն է 

աստուածպաշտութեանս մերոյ առ բազմաստուածութիւնն հեթանոսաց - 35. 

ԽԱՓԱՆԵԼ -  Որ թէպէտ և այն խափանեցաւ – 9. թէպէտ և խանգարիչն Իսրայեղի 

տզօր և կնատ զօրեղութեամբն նկրտի խափանել: - 12. Յայսմ աւուր Քրիստոս զմահ 

խափանեաց – 13. կիզուլ կարասցէ զեւթնեակսն … և խափանել զհանգստական 

Հոգւոյն խորհուրդ – 18. «Խորհեցան խափանել, ասէ, զգնացս իմ - 21. և զանուանեալն ի  

բոլոր գոյացելոցս պատկեր արարչին խափանել կարացեալ - 76. մեղացն արասցէ 

լուծումն, և զապականութեանն խափանեսցէ զյափշտակութիւն – 76. “Խորհեցան 

խափանել զգնացս իմ ի պահպանութենէ պատուիրանին - 95. զի զձեռագիր 

յանցանացն խափանեսցէ – 96. յայսմ աւուր Քրիստոս յարուցեալ ի մեռելոց` զմահ 

խափանեաց - 101. 

  որ և այժմ ոչ է ամենևին ի բաց խափանեալ, թէպէտ և խանգարիչն Իսրայեղի 

տզօր և կնատ զօրեղութեամբն նկրտի խափանել: - 12.   

ԽԱՓԱՆՈՒՄՆ - ոմանք և վայելչագունից սովորութեանց ջանան խափանումն ի վերայ 

բերել – 12. 

ԽԵԼԱԳԱՐԵԼ - պախարակել զմեզ անամօթին, յիմարեալք և խելագարեալք յայսոյն 

անհաւատութենէ - 35. և խելագարեալ, զինքն արարած խոստովանիւր լինել: - 36. 



482 
 

ԽԵԼԱՅԵՂ - զի թէ և ասեմք` մի բնութիւն Բանին մարմնացելոյ, ոչ այդպէս խելայեղ և 

ջաղջախ մտածութեամբ - 50. 

ԽԵՂԱՆԴԱՄ - Զոր և տեսանեմք ի ծառայութիւն զեկեալսն սատանայի խեղանդամս և 

ոգեհաշմս – 41. 

ԽԵՇԵՐԱՆՔ – Նախկին մծղնէութեան պայղակենութեան խեշերանք. որք խրատեալք 

և ոչ իմաստնացեալք, ի Ներսիսէ կաթողիկոսէ, զկնի նորուն մահուանն խուսեալք 

չոգան ղօղեցին յոլորտս ուրեք աշխարհիս մերոյ: - 39. 

ԽԶԵԼ - եթէ երբէք ուրէք խորհէի արդեւք զհրամանացն  խորտակել զլուծ, և խզել 

զաշխատութեանն սամետէս .... աստուածայինն շնորհ անդրէն ձգեալ բերէր զիս 

կապանօք սիրոյ իւրոյ - 2.   

ԽԻՂՃ - այս յիւրաքանչիւր կամս թողեալ լիցի. միայն գոհանալով զաստուծոյ` առանց 

խղճի և հակառակութեան - 25. 

ԽԻՃ – Գոյ հնար թուել զխիճս հեղեղատի – 65. 

ԽԼԵԼ – Զի ամենայն տունկ, յաստուծոյ ոչ տնկեալ, խլեսցի»: - 45. որպէս թէ առաջի 

կայցէ բանիս` տունկ ինչ ի  տնկագործողէն իւրմէ  խլեալ - 77. 

ԽՂՃԵԼ - զնոյն  և բնութիւն մարդկային ոչ արդեւք խղճէիք ասել: - 53. 

ԽՄԲԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ - և ի հմտութիւն ածեալ նոցուն ստուերագիր 

առասպելապատում մատենիցն զհամբակացն իւրեանց  խմբաւորութիւն: - 34. 

ԽՆԱՄՔ - իբրև գործեաւ իւիք աստուած զբարերարութեանն ի մեզ  հեղու զխնամս: - 

45. սակայն ոչ լքանի յարարչական խնամոցն - 83. 

ԽՆԴԱԼ – զի յառաջ քան ընդ բարին խնդալ մարդկան, զուարճասցի չարաւն 

որոգայթադիր թշնամին: - 11. Որով առաւել խնդայր – 76. 

ԽՆԴԱՑՈՒՑԱՆԵԼ - իսկ զխանտացօղն բարեվայելչականաց մերոց իրաց  

խնդացուցանելով զսատանայ … յանշնորհակալուս բազմերախտութեանն աստուծոյ 

ներհորդեսցի - 11. 
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ԽՆԴԻՐ - օրէնսազանցութիւն կարծելով զայս, եթէ զառ ի հնոցն թերի ինչ ըստ 

խորհրդոյն խնդրոյ` կատարելագործել ումեք հրամայէ Հոգին սուրբ: - 12. աղօթիւք 

ձերովք տացին բան ի միտս մեր, տեղեկացեալ առաջնորդութեամբ Հոգւոյն զաղօթից 

խնդիրսն: - 104.  զուսումնասիրաց անձանց իմով աշխատութեամբ սիրով կամեցայ 

հանգուցանել զբազմախոյզ խնդիրս: - 116. 

  Այս է որ եկն ի խնդիր ոչխարին զկորուսելոյն ի հօտէն իւրմէ - 99. 

ԽՆԴՐԵԼ – ցուցանէ … պատմութիւնն` եթէ այլաձևապէս միմեանց, և որպէս զիարդ և 

ժամն խնդրէր - 5. արդ ես խնդրեցից, ասէ, զխաշինս իմ ի ձեռաց հովուացն  Իսրայեղի»: 

- 12. Բայց խնդրէ ընդունել զպատիւն իւր փրկչականս այս մեծ օր– 15. խնդրէ անդուստ 

իբր ի ծանրակիր ինչ բեռանց զերծանել - 21. ժողովք հզօրաց  խնդրեցին զանձն իմ»: - 

21. իմանալի լուսոյն ճառագայթիւք զսրտին խնդրեն լուսաւորել զաչս: - 22. խնդրէ 

կլանել՝ զորս եթուքն – 24. յիսրայեղեանն ազգ յառ ի նմանէ շինեալն ևեթ ժողովեալք 

ամենայն ուստեք ի խնդրել զաստուած: - 45.  Յոյժ տենչալի էր ինձ և փափաքելի ... 

զբարեաց զհետ երթալ … ի բոլոր սրտէ առ համօրէն մարդիկ զխաղաղութիւնն ունել 

խնդրելով: - 48. կամաւոր կուրութիւն խնդրէ – 49. Հի՞մ ջանաս փոփոխել 

զմակարդութիւն անուանն … և կամ թէ յեղանակել զբանն` ոչ որպէս ինքն խնդրէ: - 61. 

Ընդ ձեռն որոյ երթեալ հանդիպիս զոր միշտն խնդրես - 67. եթէ ոչ զմեզ խնդրէր` ի ձեռն 

մերոյ պատկերիս կենագործելով զմեզ - 74. գոգցես թէ յանգոյութիւն զգոյն խնդրէ 

ներածել: - 76. այժմ ո՞ր է` զոր խնդրեսդ - 78. Արդ խնդրեմ ի Հօրէ, զի մերկացուսցէ ի 

կարծեաց մարդկան զանհաւատութեանն անարգանս - 79. Զի՞նչ ևս խնդրես ի նմանէ - 

79. խնդրեաց յաստուծոյ զսուրբ Հոգւոյն զշնորհսն  յօգնականութիւն, առաջնորդ լինել 

յերկիր բարութեանցն - 83. ,,զՅիսուս խնդրէք զնազովրացին զխաչելեալն - 90. 

մատուցեալ խնդրեաց յաստուծոյ, եթէ – 95. և ժողովք հզօրաց խնդրեցին զանձն իմ  

հակառակամարտ զօրութեանն - 95. Եւ քարոզն միաբան խնդրել զայսոսիկ յորդորէ: - 

114. անաշխատաբար անդուստ զբանն յիւրում տեղւոջն գտցէ խնդրողն: - 116. 

ԽՆԴՐԵԼԻՆ - ի նոցանէ և զխնդրելին իւր յանձն առնու ընտրել: - 42. 
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ԽՆԴՐՈՒԾ - ընկալ բարերար և մարդասեր տէր զամենեցուն մեր աղաչանս,  

զխնդրուածս, զխոստովանութիւնս – 31. նոցա մեհեանքն կռոցն ընդունարանք շինեալ 

լինէին. իսկ եկեղեցիք բարեպաշտացն տաճարք աղօթից և խնդրուածոց – 40. 

ԽՈԶ - անդր ևս քան զխոզի գտանին զանզգայ ծննդակերութիւն: - 38. 

ԽՈԶԱԳՆԱՑ - գիրկս արկանէր և համբուրէր զդարձեալն ի խոզագնաց շաւղէ 

կռամոլութենէն - 86. 

ԽՈՀ - Ընդ խաւար զխաւարայինսն կատարելով ծանակութիւնս ի պարսկական 

մայրապականութեանցն վայր վտանգեալ խրին խոհերս: - 38. 

ԽՈՀԱԿԱՆ - յոգւոջն են եռատեսակ մասունք, խոհականն և ցանկականն և 

ցասնականն - 70. 

ԽՈՀԱԿԱՆԱԳՈՅՆ - պարտ է ուսումնասիրացն և խոհականագունիցն` նուագարանօք 

քնարահարու լինել երաժշտական հոգւոյն - 20. 

ԽՈՀԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ - հարկանեմ զանձն իմ և նուաստանամ, հարցափորձեալ ի 

տեառնէն` թէ զա՞րդ անհանճարեղագունի հասակին տուեալ զգործոցն 

խոհականութիւն – 3. իսկ զմինս` արբանեակ բանի և սպասաւոր ի խոհականութեան 

կոչէր Հերակղիտոս - 20. սուրբ հարքն ... աներկևան և անտարակարծ 

խոհականութեամբ` զէն անվթարելի … բերէին ըստ պիտոյիցն իրակութեան – 56. 

կարասցես ի միտ առնուլ զերկաքանչիւրս գրեցելոցն բանից խոհականութիւնս: - 61. 

որք յերկնային հրաւիրեալ են ի բնակութիւն մարդկան տարակարծ 

խոհականութեամբ – 115.  

ԽՈՀԵՄԱԳՈՅՆ – զի գիտասցէ խոհեմագոյնն, թէ որպիսի՞ պատուով յիսկզբանն 

յաստուծոյ ստեղծաւ բնութիւն - 76. 

ԽՈՂԽՈՂԻՉ - գտին չարութեանն իւրեանց զէն խողխողիչ քրիստոսասիրաց անձանց - 

34. 
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ԽՈՂՈՎԱԿ - կարծեաց Եւտիքէս առաջին յերկնից բերեալ, և յաստուածային 

բնութենէն հայթայթեալ Քրիստոսի մարմինն, և իբրև ընդ խողովակ զնոյն անցուցեալ 

ընդ մէջ կուսին – 62. 

ԽՈՆԱՐՀ – Արժան է … նախ զառաջաբանիցն ասել զչորեսին սաղմոսսն 

միաբանութեամբ ի թիւ` խոնարհ ձայնիւ -  28. զխոնարհս տեսանես յերկինս և յերկրի: 

- 31. փրկեա՛ զմեզ վասն անուանդ քո, զի խոնարհ եղեն մինչ ի հող անձինք մեր - 103. 

որ կոչեաց երեքկին սրբասացութեամբն ի մի լոյս կենդանի, ոչ ևս ի խոնարհ գթել – 105. 

ԽՈՆԱՐՀԱԳՈՅՆ - Կամ խոնարհագոյն քան զինքն զէշ նորուն մարդկեղէն բարբառովն 

բարբառեալ, արգելելով զմարգարէին զանօրէնութիւնն: - 81. 

ԽՈՆԱՐՀԵԼ - Արժան է ... ոչ խոնարհել յայլ ազգաց քրիստոնէից յաւանդութիւնս: - 25. 

ինքն իւր ինքեան խոնարհեալ երկրպագէ յիմարաբար: - 36. յՈղոմպիոս լերին 

գետնաթաւալ և փրփրերախ դիւին խոնարհեալ երկիր պագանեն: - 38. նախ քան 

զխոնարհելն յարգանդ կուսին` օտար գոյր բնութեանն Հօր: - 55. առ որս կամաւ և  ըստ 

կանխատեսութեան խորհրդոյ յայնոսիկ խոնարհէր տէրն - 72. 

ԽՈՆԱՐՀԵՑՈ – Արժան է … Յառաջագոյն պաշտել զԽոնարհեցո` վերաձայնութեամբ 

ըստ դասուց – 29. 

ԽՈՆԱՐՀԵՑՈՒՑԱՆԵԼ - «Խոնարհեցո’ տէր զունկն քո և լո’ւր ինձ - 21. ամենևին 

արտաքս սահմանեալ զինքն ի բարձրութենէ խոնարհեցուցանողին, գոչէ 

քաջալերաբար – 83. «Խոնարհեցո’, տէր, զունգն քո և լո’ւր ինձ - 95. 

ԽՈՆԱՐՀՈՒԹԻՒՆ - բարձրագունին ծանուցաւ խոնարհութիւն. մնալով ի 

բարձրութեան՝ գտաւ նոյն ինքն ի խոնարհութեան - 50. զոր կատարեաց … որպէս թէ ի 

տկարութեան զօրութիւն ցուցանել, և ի խոնարհութենէն գործել ճանապարհ առ 

բարձրութիւնն: - 75. և Աստուած քաւեայն զխոնարհութեան պաղատանս` 

հանապազօր երրեակ միութեանն մատուցանել արժան է ամենայն քրիստոնէից: - 86. 

Եւ աստուածազան խոնարհութեամբն իւրոյ պայծառութիւն առնէր իւրոց արարածոց - 

98. 
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ԽՈՆԱՒՈՒԹԻՒՆ - և ծարաւելն իրաւացոյց խոնաւութեանն ծախեցելոյ որ ի մարմին – 

79. 

ԽՈՆԱՒՈՒՏ - զի թէ և ասեմք` մի բնութիւն Բանին մարմնացելոյ, ոչ այդպէս խելայեղ և 

ջաղջախ մտածութեամբ, որպէս թէ միոյն ի միւսմէն ի բաց բարձեալ. և կամ լուծեալք ի 

միմեանց` որպէս խոնաւուտ բնութեանցն  - 50. 

ԽՈՆՋԵԼ – աշխատեալ և խոնջեալ լինի մարդկայինս կազմած – 21. 

ԽՈՆՋՈՒԹԻՒՆ – ծունր ոչ կրկնի, և ոչ զգործոյն ունի խոնջութիւն: - 15. 

ԽՈՇՈՐ - առաջի բռնարկեալս ի վեր է քան զմեր կարողութիւնս, յաղագս 

տգիտութեան և խոշոր բանիս - 104. 

ԽՈՇՏԱՆԳԱՆՔ - որ առ վտանգի խոշտանգանաց` մարմնանալ ասես ամենայն Բանի - 

59.  

ԽՈՇՏԱՆԿԵԼ - պարտ է զայնպիսիսն խոշտանկել - 33. յանդիմանեալ խոշտանկեսցեն 

զինքնակամութեամբ գնացեալն կամեցողքն: - 115. 

ԽՈՍՏԱՆԱԼ - Զի զանճառելի խոստացելոց կենացն յղանայ ի միջի մերում 

զճշմարտութիւն: - 13. Ի սմին աւուր և զերկրորդն իւր խոստացեալ է առնել Քրիստոսի 

յաշխարհ զգալուստն - 13. ոչ փութացուցանես հատուցանել զխոստացեալ քո 

զարքայութիւնն - 22. պատուիրէ … արժանաւոր լինել խոստացելոց բարեացն - 85. որոց 

և մեք արժանի եղիցուք հասանել խոստացելոց բարեացն - 94. որ զհանդերձեալ 

խոստացելոց բարութեանցն յիշէ նա ի միջի մերում - 101. ի նմին աւուր խոստացաւ 

առնել զիւր զմիւսանգամ զգալուստն - 101. որ խոստացեալ է ի սմին գիշերի առնել 

համաշխարհական յարութիւն: - 101.   

ԽՈՍՏՈՎԱՆԱԿԱՆ - զիւրեանցն արձանացուցին խոստովանական բան: - 58. առ 

ամենեսեան  անամօթեալդ, և ի խոստովանականս, և ի կարգս և ի կրօնս … լցեր  

զհայհոյութեանն չափ: - 65.  

ԽՈՍՏՈՎԱՆԵԼ - զորս ի դէպ է անսին խոստովանել զնոսա ծնունդս - 9. պարտ է … 

հաւատալ սրտիւ, և խոստովանել բերանով - 9. որք յիմաստ և ի բան հասեալք` կարօղ 
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էին անձամբք իւրեանց  լսել, և հաւատօք հրաժարել և խոստովանել: - 10. Պարտ և 

արժան է զերախայիցն ձեռնադրութիւնն և զօծումնն և խոստովանելն առ դրունս 

մկրտարանին կատարել - 27. զինքն արարած խոստովանիւր լինել: - 36. Եւ զի՞նչ ստել 

չարագոյն կայցէ քան զոչ խոստովանել զՔրիստոս մարմնով եկեալ – 48. իսկ ի 

գերազանց և ի սքանչելի միաւորութենէն ոչ ինչ է արգել միութեան` զամենայնսն 

խոստովանել ի Քրիստոս - 51. Ոչ ի միութենէն զերկաքանչիւրոցն ուրանամ 

զկատարելութիւն, և ոչ յաղագս երկաքանչիւրոցն կատարելութեան զմին հրաժարեմ 

ասել կատարելութիւն. միութիւն յանայլայլութեան, և անայլայլութիւն ի միութեան 

խոստովանելով: - 52. ,,Միութիւն խոստովանիմ – 52. Առ երկոսին հաւասարապէս 

ունի երանութեանս բան, երկախումբ խոստովանեալ ըստ բնութեանց - 52. թէ 

զմարմինն ճշմարտութեամբ` խոստովանէիք ունել Քրիստոսի – 53. զմի և զնոյն 

Քրիստոս յերկուս խոստովանեսցիս ասել բնութեանց - 53. ,,Խոստովանիմ  զԲանն  

աստուած յարգանդի կուսին կերպացեալ - 53. գտանիս … կատարեալ` ըստ 

երկաքանչիւրոցն դիտելով զերկուսն, ըստ միաւորութեան` մի կատարեալ, մի դէմ, և 

մի Որդի աստուծոյ խոստովանելով - 55. ոչ ինչ է արգել … ոչ մոռանալով զյերկուցն, 

խոստովանել և զմին: - 56. զի այսպէս յերկուս բնութեանց խոստովանելով, 

նշանակեսցես զնա մարդ միանգամայն և աստուած: - 57. յերկոսին 

անչարաբարոյական կամօք բարեպաշտեալ մերձենայ. զչարչարելին ըստ 

հասարակականին անչարչարելի ի միաւորութեանն խոստովանելով - 58. նա առնլով 

յինքն մեծարեաց զբնութիւնս, և դու ոչ խոստովանելովդ վատթարես: - 60. նա առնլով 

յինքն մեծարեաց զբնութիւնս, և դու ոչ խոստովանելովդ վատթարես: - 60. ե՛կ 

խոստովանեա՝ յառաջասացելոցն զքեզ մի ոք գոլ ի չարապաշտից – 60. 

խոստովանեսցիս ընդ մեզ մանաւանդ թէ ընդ հանրական կաթողիկէ եկեղեցւոյ` զմի և  

զնոյն Քրիստոս` աստուած  միանգամայն և մարդ - 60. ճարտարս զնոսա 

խոստովանեցեր – 63. որ զի և առ նոյն ինքն վեհագոյն բնութիւն անամօթեցար 

զհայհոյութեանդ ձգել բան, ոչ խոստովանելով ի միում անեղ բնութեան երիս դէմսն և 

զերիս անձնաւորութիւնսն - 63. Պարտ է զմի աստուածութիւնն պահել, և զերիս դէմսն 

խոստովանել - 63. մի գուցէ խոստովանել հասցէ ի կուսէն - 64. 
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ԽՈՍՏՈՎԱՆՈՒԹԻՒՆ - նոցա հարցմամբ ի վերայ ոչ բերեն զերդմունս, և ոչ զսրբոյ 

Երրորդութեանն խոստովանութիւն  – 8. նուագեմք զօրհնութիւն, հանդերձ 

խոստովանութեամբ և գոհաբանութեամբ ասելով  - 19. որք միանգամ հաղորդք եմք 

միմեանց առ աստուած խոստովանութեամբն և նախագահութեամբ - 23. այս է 

ճշմարիտ մարդեղութեանն և մահուանն Քրիստոսի խոստովանութիւն: - 29. ընկալ 

բարերար և մարդասէր տէր զամենեցուն մեր աղաչանս, զխնդրուածս,  

զխոստովանութիւնս – 31. Զարմանամ ընդ այսպիսի կեղակարծ և գայթ ի գայթ 

խոստովանութիւն – 49. կաղ գտանիս առ խոստովանութիւն ճշմարտութեանն - 55. 

զմին խոստովանելով յամառէին յերկուցն գալ խոստովանութիւն – 57. այս վասն 

անդարձ խոստովանութեան մեղանացն Ադամայ - 95. Կայր լեզուն անշարժ ի 

խոստովանութիւն ապաշխարութեանն: - 98. յեկեղեցւոյ աստի մատուցանի 

խոստովանութիւն սրբոյ անուան նորա – 113. 

ԽՈՍՏՈՒՄՆ - բազումք վարին ի ներկայումս, ակն ունելով առաքելական խոստմանցն 

- 92. կատարէ զխոստմունս մարգարէին - 103.   

ԽՈՏՈՐԵԼ - Ճանապարհ զարքունի գնասցես, ասէ « մի’ խոտորեսցիս, մի’ յաջ և մի’ 

յահեակ» : - 14. նա յահեկակողմանն դանդաչէ խոտորել ճանապարհի – 15. 

ապստամբութեամբ խրատուն խոտորեցաւ ի ճշմարտութենէն – 97. 

ԽՈՏՈՐՈՒՄՆ - զաջակողմանն այնպիսին տենչացաւ գտանել զխոտորումնն: - 15. 

յերկաքանչիւրոցն  զանգիտեալ հրաժարիցէ ծայրայեղ խոտորմանց - 15. 

ԽՈՐ - զոր իբրև մաքուր հայելեաւ առ իս զփրկչականն ձգելով դիմի  զնմանութիւն, 

հանգոյն արեգական ի խորս ուրեք - 2. յանյուսութեան ընկղմի խորս: - 15. որ յայտէ 

զխորս խաւարի – 53. ի խորս անգիտութեանն անգանէր - 85. «Օրհնեցէք զտէրն յերկրէ 

վիշապք և ամենայն խորք» - 87. 

ԽՈՐԱՄԱՆԿԵԼ - Այլ և խորամանկեալ գտին չարութեանն իւրեանց զէն - 34. 

ԽՈՐԱՆ - հանապազափակ զդուրս խորանին աստուծոյ ընդդէմ եկելոց անդր 

ուխտաւորացն պահէին – 11. Մերձ յասացեալսն վարկանիմ և զղևտացւոցն օրէնսն և 
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զքահանայիցն զկատարելութիւնն ութօրեայ դեգերեալ առ դուրս խորանին 

վկայութեան – 84. 

ԽՈՐԽՈՐԱՏ - ի չարաչար աղանդաց կործանին խորխորատս: - 13. յայնոցիկ մղեալ 

անկանին խորխորատ - 37. յանյուսութեան ի խորխորատ անկանէր - 98.   

ԽՈՐՀԵԼ - եթէ երբէք ուրէք խորհէի արդեւք զհրամանացն խորտակել զլուծ - 2.  

«Խորհեցան խափանել, ասէ, զգնացս իմ - 21. ծամածռեալ խաթարել զմիտս մեր 

խորհին կռապաշտութեան անուամբ: - 45. Ընդ հակառակս ելանել աստուածայնոյն 

խորհեցար գրոյ - 65. Քանզի  աւելորդ և վայրապար վարկանէր` յորոց ազատելն զմեզ 

խորհեցեալ` զնոյնս ինքեան մատուցանել - 78. յաստուածային խաղաղութիւն 

ժամանեալ մարդկային բնութիւն, խորհիւր ազատել ի չարին վրդովմանց սուրբ 

եկեղեցի - 82. “Խորհեցան խափանել զգնացս իմ ի պահպանութենէ պատուիրանին - 

95.   

ԽՈՐՀՈՒՐԴ - աստուածային շնորհ անդրէն ձգեալ բերէր զիս կապանօք սիրոյ իւրոյ, 

սաստելով յականջս խորհրդոցն իմոց - 2. ցուցեալ եղև գործ. Որպէս Քրիստոսի 

սովորական սեղանաւն ի  վերնատանն կատարել զխորհուրդ մարմնոյ և արեան իւրոյ 

- 5. ընդ երկոսեանն անցանէին խորհուրդս: - 5. հարկ է … զկնի ընթրեացն յերեկորին 

ժամու հաղորդել խորհրդոյն - 6. Ապա ուրեմն զայն` նորագիւտ և դեռահաւակ 

ժամանակն ստիպէր առնել այնպէս. իսկ այս` խորհրդոյ և աստուածային 

տեսչութեանն - 6. Դարձեալ Առաքեալքն զյոլով ժամանակս ի տաճարին զառ ի 

Քրիստոսէ նոցուն կատարէին աւանդեալ խորհուրդս - 6. զի և պատշաճագոյն իսկ առ 

յարմարութիւն խորհրդոյս` զնիւթս  զայս տեսանեմ եղեալ - 7. խորհուրդ փրկութեանն 

հրաշագործի - 8. աղօթքն և քարոզութիւն և օծմունքն` բաժանաբար ըստ 

իւրաքանչիւրոցն վայելէ լինել խորհրդոյ: - 8. Սակայն նոյն խորհուրդ նմանապէս առ 

նոսա և առ մեզ մատակարարի - 10. Այլ ոչ եթէ Հոգին սուրբ փոփոխեալ գտանի յիւրմէն 

խորհրդոյ - 10.  հրամայէ նտանել զպսակն … անարգանս ածելով ի վերայ խորհրդոյ 

իրին: - 10. սուրբ Առաքեալն ասէ, թէ ,,Խորհուրդս այս մեծ է – 10. ոչ տան թոյղ 

ամուսնացելոցն զհանդերձեալ կենացն օրինակել յանձինս զխորհուրդ - 11. իսկ 

յայտնութեանն խորհրդոյ` և ոչ միով իւիք կամին ճառս ի մէջ բերել - 12. 
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օրէնսազանցութիւն կարծելով զայս, եթէ զառ ի հնոցն զթերի ինչ ըստ խորհրդոյն 

խնդրոյ` կատարելագործել ումեք հրամայէ Հոգին սուրբ: - 12. ծածկել զհռչակեալն 

Յորդանան խորհուրդ մեզ տնօրինէ - 13. Փառաւորագունիս այսորիկ միաշաբաթուն 

աւուր` մեծ է և դժուարադիտելի յոյժ խորհուրդ: - 13. Եւ սոցա երկոցուն վախճան 

խորհրդոց` առ հանգիստ և ոչ առ տանջանսն զմեզ հրաւիրեալ ձգէ - 14. կիզուլ 

կարասցէ զեւթնեակսն … և խափանել զհանգստական Հոգւոյն խորհուրդ – 18. յորս 

պարտ է աղօթել և հըսկել ... և ոչ մարմնական  զեղխութեամբ զսուրբ աւուրցն 

խորհուրդ արհամարհել - 24. Ոչ է արժանի … զաւուրցն խորհուրդն թշնամանել – 25. ի 

նոսա կատարի աստուածային խորհուրդն - 25. յայլ խորհուրդ օծման մի իշխեսցէ 

մատուցանել զնա: - 26. Արժան է ... և արժանաւոր առնել զինքն մեղսաքաւիչ և 

կենդանարար խորհրդոյն - 27. զսոցուն խորհուրդն յառաջաբանի անդ հաւաստեաւ 

յայտնեցաք: - 28. զոր ի նոյն խորհուրդ արարեալ է երանելւոյ Յոհանայ Մանդակունւոյ 

Հայոց կաթողիկոսի: - 28. Իսկ կիւրակէին աւուր առաւօտինքն` այսգունի խորհրդով 

յօրինեալ բերէ զկարգն իւր: - 29. որք միանգամ և իցեն աստուածային խորհրդոյն 

գործարանք - 32. Սովորեցին ոմանք զկիւրակէն օր մինչև ցճաշն պատուել, և անտի 

յառաջ լուծանել զաւուրն խորհուրդ: - 33. ինքն զինքն դատապարտէ անզգամն, յիւրոց 

տանջեալ խորհրդոց: - 39. և ասիցեն, խորհուրդ իմ ինձ և իմոցն» - 40. ի ձեռագործ 

արուեստէն զառաջիկայ յուսոյն խորհուրդ երաշխաւորեալ, սեպհականէ անձինն և 

իւրայոցն: - 40. Եւ ամենայն ուրեք և ամենեսին պարգևաբաշխ Հոգին  իւղովս այսուիկ 

զիւրն գտանի կատարեալ խորհուրդ: - 43. Եւ մի համառեսցիս` անհաւատութեան 

խորհրդովք ի վայր անկեալ - 44. զնոսին սատակեսցուք, աւար առնլով և գերելով 

զհպարտացեալ նոցա խորհուրդս - 46. «Մեծ է խորհուրդ աստուածպաշտութեանն – 

49. ոչ խորհրդոյ ակամբ հայել գիտասջիք յաւետարանական ձայնն - 50. Արդ այսպէս 

շամբուշ խորհրդով բանդագուշիս - 55. ուղղապաշտութեան շաւղօք  առ խորհուրդ 

մարմնաւորութեան Բանին  վերերթալ գիտացեալք սուրբ հարքն` համարձակէին և 

զբնութեանցն արժանաւոր բարբառել բանս - 59. ուրանային զանսուտ նորա 

մարդեղութեանն խորհուրդ: - 59. Սուտ համարեսջիր լինել զքոյինդ ջաղջախ և 

սխալականդ խորհրդոյ  իմաստ - 60. մի՛ զխորհուրդ բանին առ քեզ բռնադատեալ 

թիւրեսցես: - 61. ասելոյդ քո խորհուրդ ի վաղենտինեայցն և ի մանիքեցւոցն հայի 

աղճատանս: - 65. առ որս կամաւ և ըստ կանխատեսութեան խորհրդոյ յայնոսիկ 
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խոնարհէր տէրն - 72. յանպատշաճագոյնն իմ ընկղմեցան խորհուրդս – 79. 

զհաւատոցն զգեցուսցէ խորհրդոց նոցա զփառս: - 79. Կամ զանշունչ գաւազանն 

Ահարովնի պտղաբերեալ ի խորհուրդ եկեղեցւոյ: - 81. մեղաւորաց և անարժանից 

թողուցանէ աստուած փոքր ինչ մասն խորհրդոյ քննել յեկեղեցւոջ - 81. յամենայն 

մարդիկ մատակարարէ զիւրոյ խորհրդոյն զզօրութիւնսն – 81. արտաքնոցն ասացեալն 

ի խորհուրդ եկեղեցւոյ վերաբերին – 82. զի՞նչ խորհուրդ բերեէ քարոզն – 82. վասն ի՞նչ 

պատճառի իբրև զթերի իմն խորհրդով զայլոց մարգարէիցն ի վերայ բերելով 

օրհնութիւն ձայնեն - 83.  որ նշանակէ զութերորդ  դարուն զխորհուրդն, և օրն 

զդարուն, որպէս օր միաշաբաթուն և խորհուրդքն ի նմա ութերեակք - 84. և առ 

ութերեակն ճախրել զխորհուրդն առ Քրիստոսի յարութեան օր: - 84. որ առ ութերեակն 

հանեն քրիստոսեան խորհուրդն - 84. Այս մեծի խորհրդոյ խորհրդազգած եղեալ 

եկեղեցւոյ ... պատուիրէ ի կենցաղումս արթուն և  զուարթուն լինել առաջի նորա - 85. 

զի՞նչ այսոքիկ յայտնեն խորհուրդքն – 85. ինքնայօժար ընթացիւքն ըմբռնեսցէ 

զառաջադրեալ զխորհուրդսն: - 85. զորոց երկուց աւուրցն զխորհուրդս հրամայէ ի կիր 

արկանել – 86. շնորհեցաւ ի Հոգւոյն սրբոյ  կարգեալ խորհուրդ պաշտաման եկեղեցւոյ 

օրհնութիւն երից մանկանցն - 86.  զի՞նչ խորհուրդ ունի Փառք ի բարձանցն աւուր 

աւուր այլ այլ երգք առաւօտուն – 87. ըստ աւուր ժամուցն պաշտամանցն խորհրդեանն 

կարգեալ են – 87. Երկշաբաթին ըստ առաւօտին պաշտամանն խորհրդեանն կարգեալ 

է - 87. չորեքշաբթին ըստ վեցերորդ ժամու պաշտամանն խարհրդեանն կարգեալ է – 

88. զայսպիսի փրկական տնօրէնութեան խորհուրդ ծանուցեալ մանկանց եկեղեցւոյ – 

88. Իսկ երեքշաբթին ըստ երրորդ ժամու խորհրդեանն կարգեալ է – 87. Իսկ 

հինգշաբթին ըստ իններորդ ժամու խորհրդեանն կարգեալ է – 88. Իսկ շաբաթուն ըստ 

հանգստեան աղօթից խորհրդոյն կարգեալ է - 89. արժանաւոր  ձայնիւ և սուրբ 

խորհրդով փառաւորել զմիածին Որդին աստուծոյ - 89. Եւ եթէ զի՞նչ խորհուրդ ունի 

առաւօտին աղօթքն - 92. այսմ խորհրդով բազումք վարին ի ներկայումս - 92. ըստ այսմ 

խորհրոյ կարգեալ են երեկորին պաշտօնն - 95. գտեալ լինի նախաստեղծն ի  

բանսարկուէն տրփական կերակրօքն ի ծառոյն մահաբեր և ի չար խորհուրդն - 96. մեզ 

վերստին դառնալի է  ի կարգն առաջին, և շնորհօքն աստուծոյ ըստ ժամու աղօթիցն 

զխորհուրդն բացայայտել: - 96. Եւ եթէ ի՞նչ խորհուրդ ունի երրորդ ժամու աղօթքն: 

Երրորդ ժամու աղօթից խորհուրդս  ի վեր է քան մեր կարողութիւնս, և միայն նոցա 
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յայտնի է, որոց  սուրբ Հոգւոյն շնորհքն յայտնեն զծածկեալ  զխորհուրդն: - 96. զի՞նչ 

խորհուրդ ունի վեցերորդ ժամու աղօթիցն օրհասարակին: - 97. Զիններորդ ժամուս 

զխորհուրդ տեսանեմք – 99. մեծ է խորհուրդ աստուածպաշտութեանն – 99. զի՞նչ 

խորհուրդ ունի իններորդ ժամու աղօթիցն: - 99.  Այսր խորհրդոց յիշատակք յամենայն 

ժամու կատարին - 100. Այսր խորհրդով հալածեցաւ ի մերս տապանէ ագռաւն 

մահացան - 100. Յետ այսորիկ զփառաւորագունիս այսորիկ և զհրաշալոյս ասասցուք 

զխորհուրդս – 101. Իսկ առաւօտին աղօթքն ոչ ըստ այլոց խորհրդեանն կարգեալ են - 

103. Ո ր նկարագրի խորհուրդ իմաստիցն աշակերտացն տեառն – 104. զի՞նչ խորհուրդ 

ունի երրորդ ժամուն աղօթքն  յաւուր միաշաբաթին: - 104. 

ԽՈՐՀՐԴԱԲԵՐԵԼ - ո՞րչափ ևս սռսւել որ ուղղափառ հաւատով խորհրդաբերին, ներէ 

նոցա - 82. 

ԽՈՐՀՐԴԱԶԳԱԾ - Այս մեծի խորհրդոյ խորհրդազգած եղեալ եկեղեցւոյ, ի բոլոր 

ժամանակաց լրմունս, բարեփառ հաւատով երջանկացեալ ի Քրիստոս, պատուիրէ ի 

կենցաղումս արթուն և  զուարթուն լինել առաջի նորա - 85. 

ԽՈՐՀՐԴԱԶԳԱԾ   ԼԻՆԵԼ  –  տես՝ ԽԱՐՀՐԴԱԶԳԱԾ – 85. 

ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆ - ընդէ՞ր յարձակ աւուրսն յիշատակի բարեխօսութիւն Մարիամայ 

Աստուածածնին, և ի խորհրդականս ոչ: - 91. խորհրդական աւուրսն հրաւիրեն զմեզ 

առ հոգևոր սեղանն - 91. շուրջ արկեալ է ի գլխաւորական աղօթս առաւօտի և 

խորհրդական ժամուն երրորդի - 113. 

ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ - հաւաքեսցուք ի հեղեղագնաց կենցաղոյս՝ զգայութեանցն որ ի մեզ 

զկարծրութիւն, ի հոգեկանումն պահպանելով խորհրդարանի: - 46. 

ԽՈՐՀԱԿԱՀԱՐ - յարևու փորձութեանցն մի’ խորշակահար լիցիմք – 113. 

ԽՈՐՇԱԿԱՀԱՐ ԼԻՆԵԼ – տես՝ ԽՈՐՇԱԿԱՀԱՐ – 113. 

ԽՈՐՇԵԼ - Ոչ է պարտ ամենևին անխտիր լինել և հաղորդութիւնս առնել ընդ 

հերձուածողաց. այլ խորշել ի նոցանէ - 32. 
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ԽՈՐՈՒԹԻՒՆ - ընդ անգործութիւն և ընդ բերանալուծութիւն խառնել և զքնոյն 

խորութիւն և զգինեճանութեանն որովայնամոլութիւն – 15. 

ԽՈՐՏԱԿԵԼ - խորհէի արդեւք զհրամանացն խորտակել զլուծ – 2. աղաչէ` օգնական 

լինել տկարութեան բնութեանս` առ ի խորտակել զյարձակումն լլկողացն – 82. 

ԽՈՑՈՏԷՐԼ- յիշատակ տէրունական պատուիրանին  ևս առաւել  խոցոտէր – 98. 

ԽՈՒՄԲ - միանգամայն թէ և զչարափառացն տապաստ արկանելով խումբս ... 

ուրանային զանսուտ նորա մարդեղութեանն խորհուրդ: - 59. Ուրանօր և զիս 

աստուածային Հոգին վերակարգեաց յաթոռ սրբոյն Գրիգորի ... Յովհաննէս 

նուաստագոյն յիմաստասիրականաց խմբից - 115.       

ԽՈՒՆԿ, ԽՈՒՆԳ - «Ուղղեսցին, ասէ, աղօթք իմ որպէս խունկ առաջի քո - 21. 

պաշտամունք մեր` սովաւ իբրև զանուշահոտ խնկոց բուրմունս յընդունելութիւն 

աստուծոյ մատուցանին - 90. միածին Որդին աստուծոյ զանարատ մարմինն ի հաճոյս 

Հօր պատարագեաց իբրև զանուշահոտ խնկոց բուրմունս – 95. «Ուղիղ եղիցին աղօթք  

իմ որպէս խունգ առաջի քո - 96. Աստանօր փարումն Հոգւոյն սրբոյ օրինակաւ խնկոցն 

ի Հօրէ բուրեալ - 105. 

ԽՈՒՍԵԼ – որք … զկնի նորուն մահուանն խուսեալք չոգան ղօղեցին յոլորտս ուրեք 

աշխարհիս մերոյ: - 39. 

ԽՌՈՎԵԼ – որ խռովի և տրտմի ընդ վախճան կենաց: - 72. 

ԽՐԱԽՈՍՅ – յանուն նորա խրախոյս բառնամք – 48. 

ԽՐԱԽՈՅՍ ԲԱՌՆԱԼ – տես՝ ԽՐԱԽՈՅՍ – 48. 

ԽՐԱՏ - ուստի ապստամբութեամբ խրատուն խոտորեցաւ  ի ճշմարտութենէն – 97. դու 

ստեցեր զխրատ իմ – 82. ի Զգօնութեան խրատուն յորդորէ - 84. զորոյ ի սիրտն 

ընկալաւ փափաքանօք զխրատն – 85. 
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ԽՐԱՏԵԼ - որք խրատեալք և ոչ իմաստնացեալք, ի Ներսիսէ կաթողիկոսէ - 39. Քանզի 

զոր սիրէ տէր՝ խրատէ, տանջէ զամենայն որդի – 78. Ուստի և Պաւղոս խրատեցաւ 

ասել – 90. 

ԽՐԵԼ - Ընդ խաւար զխաւարայինսն կատարելով ծանակութիւնս ի պարսկական 

մայրապականութեանցն վայր վտանգեալ խրին խոհերս: - 38. 

ԽՐՈԽՏԱՆԱԼ - և գազանաբար խրոխտանան գօշել և պատառել: - 46. 

ԽՑԱՆԵԼ - Մի զմին ասելով` զբնութեանցն խցանել կամակորեսցուք զաղբեւրս – 52. 

ԽՕՍԱԿԻՑ - Ոչ է պարտ ի չարաղանդ մծղնէիցն տեղիս ... օթել ումեք. և կամ յարել և 

խօսակից լինել -  33. 

ԽՕՍԱԿԻՑ ԼԻՆԵԼ - Ոչ է պարտ ի չարաղանդ մծղնէիցն տեղիս ... օթել ումեք. և կամ 

յարել և խօսակից լինել -  33. 

ԽՕՍԱՐԱՆ  - Իսկ չորքն ի նոցանէ` պարզաբար առ ի նուագերգութիւնսն առեալք. 

որպէս թէ ի քառից աստի գեղեցկաձայնեալ ի տեսանելեաց և ի լսելեաց, ի 

խօսարանաց և ի շօշափելեաց: – 20. Այլ և կենդանականն որ ի մեզ հաւատ, սրեալ իբրև 

օձի խօսարանացն իւրեանց սրով սատակել սպառնացեալ - 46. 

ԽՕՍԵԼ  - զոր առ եգիպտացիսն պատգամաւորեալ խօսի – 7. «Մի’ եկեսջիք, 

փոխանակ զի սուտ խօսեցայք յանուն տեառն» - 48. խնդրուածաց նոցա լսէ”, տալով 

նոցա լեզու գիտութեան խօսել ի ժամու զբանն: - 82. 

ԽՕՍՆԱԿԱՆ - Իսկ զերկեակսն նոյնպէս պարտ է ըստ առաջին  կարգին միջնորդօք և 

խօսնականօք հաւանեցուցանել յիրերաց յօժարութիւն - 27. 

ԽՕՍՕՂ - ,,Կորուսանես, ասէ, մարգարէն զստութեան խօսօսղսն,, - 61. 
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                                                      Ծ 

 

 

ԾԱԳ – ի ծագաց երկրի արուեստ լուաք – 40. 

ԾԱԳԵԼ - որ սիրէ միշտ բացափայլութեամբ ի վերայ մեր զպարգևականն իւր ծագել 

ձիրս – 11. Սա է, որ զլուսոյն արարիչ ի խաւարէ մեզ լոյս ծագեաց և ծագեսցէ: - 14. 

«Ծագեսցեն իբրև լուսաւորք յերկնի» - 14. և անընդհատաբար առ աստուած յերկինս ի 

վեր առաքել զփառաբանութիւն յերեկորեայ, և մինչ ի ծագելն արեգական: - 17. որ ի 

Մարիամայն ծագեաց փրկիչ նոցա – 87. «Ծագեա’, տէր, զողորմութիւն քո ի 

պաշտօնեայքս և յերկրպագուս ամենասուրբ Երրորդութեանդ: - 88. զլուսաւորսն ի 

խաւարէն փարատէր ... նոր  առաւօտ ծագելով նստելոցն ի խաւարի - 88.   

ԾԱԳՈՒՄՆ - Այլ նա է առաւօտ և սկիբն ծագման արեգականն արդարութեան - 92. 

կարգեցան ի ժամուն յայնմիկ աղօթք իբրև արժանի լինել մեծի առաւօտի լուսոյ 

ծագմանն – 92. 

ԾԱԽԵԼ - հաճոյ թուեցաւ նոցա ի մեռանելն, զմարմինս իւրեանց գազանաց և թռչնոց 

ծախել տալ` քան թէ ընդ երկրաւ ծածկել - 36. զծարաւելն իրաւացոյց խոնարհութեանն 

ծախեցելոյ որ ի մարմնին – 73. զինքեամբ ծախեսցէ զչարութիւնն – 75. 

ԾԱԽԵԼ ՏԱԼ - հաճոյ թուեցաւ նոցա ի մեռանելն, զմարմինս իւրեանց գազանաց և 

թռչնոց ծախել տալ` քան թէ ընդ երկրաւ ծածկել - 36. 

ԾԱԾԿԱԲԱՐ - պատրաստէր լինել բազմաց պիտոյից նիւթ, ծածկաբար զաստուածոյսն 

առ իս բարբառելով - 2.  տրտմականացն` ծածկաբար ընդ էսն անցանելով`  

անբաղայապէս հանդիպեսցի: - 11. 

ԾԱԾԿԵԼ - որոց թագաւորեցուցանել զոք կամեցեալ, նախ քան  զմարմնոյն ծածկել 

մերկութիւն զպսակն ի գլուխ կապել յառաջեալք - 9. ծածկել զհռչակեալն Յորդանան 

խորհուրդ մեզ տնօրինէ - 13. այս ծածկեալ է յամենեցունց  - 16. հաճոյ թուեցաւ նոցա ի 
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մեռանելն, զմարմինս իւրեանց  գազանաց և թռչնոց ծախել տալ` քան թէ ընդ երկրաւ 

ծածկել - 36. Այսպէս ազգի ազգի խաբկանաց բանիւք զանձինս ծածկեն - 38. շատ 

ջանացար կուրաշաւիղ իմն արահետիւք ծածկել և թագուցանել զհաւաքեալ ի քեզ 

դառնութեան մաղձ – 53. որ ծածկեն զծովս,,: - 65.  և դնելով ստութիւն ի յոյսն ձեր` ընդ 

ստութեամբն և մտեալ ծածկիք ըստ Եսայայ բանին: - 67. երեակս ի նմին ի մահուն մի 

ըստ միոջէ զօգտութեանն ծածկեաց զսերմանս - 76. ի քեզ են ծածկեալ ամենայն գանձք 

իմաստութեան և գիտութեան: - 79.որոց սուրբ Հոգւոյն շնորհքն յայտնեն զծածկեալ 

զխորհուրդն: - 96. այն ծածկեալ եղև ի մէնջ – 102. 

ԾԱՂԻԿ -  յարմատոյ անտի ասի ծաղիկն: - 56. Հարցանե՞ս զծաղկէն, արմատոյն 

անուամբ նշանակեսցի: - 56. 

ԾԱՂԿԱՀՈՏ - և որպէս ի ծաղկահոտ գինի` սպունգ ինչ թացեալ, այնպէս լցեալ 

ուռճանայր ի նմանէ բանական իմ ոգի - 2.   

ԾԱՂԿԱՔԱՂ - ի յոլովից զպայծառագոյնսն ծաղկաքաղ առնելով զշնորհաց, 

լիացուցանել զագահութեանն իւրոյ ինև ջանայր զուսումնասիրութիւն - 2. 

ԾԱՂԿԱՔԱՂ ԱՌՆԵԼ – տես` ԾԱՂԿԱՔԱՂ – 2. 

ԾԱՂՐ - ,,Ծաղր ձեր, ասէ, ի սուգ դարձցի – 69. 

ԾԱՄԱԾՌԵԼ - որ ծամածռեալ խաթարել զմիտս մեր խորհին կռապաշտութեան 

անուամբ: - 45. 

ԾԱՅՐ - Արդ են  ծայրքն պարզաբար ասացեալ չար – 77. Եւ ծայրիցն` մարդն եղև գտօղ, 

և բանսարկուն - 77. 

ԾԱՅՐԱՅԵՂ - յերկաքանչիւրոցն  զանգիտեալ հրաժարիցէ ծայրայեղ  խոտորմանց - 15. 

ԾԱՆԱԿՈՒԹԻՒՆ - Ընդ խաւար զխաւարայինսն կատարելով ծանակութիւնս ի 

պարսկական մայրապականութեանցն վայր վտանգեալ խրին խոհերս:  - 37. 

ԾԱՆՈՒՑԱՆԵԼ – Քանզի զոր մանկունքն յայժամ ի փրկութենէ անձանցն  ծանուցեալք 

առ իւրեանս զփրկիչն, իբր առ երկին ի հնոցն վերաձայնեալ կոչէին զարարածս 
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յօրհներգութիւն նմա - 19. բարձրագունին ծանուցաւ խոնարհութիւն - 50. զայսպիսի 

փրկական տնօրէնութեան խորհուրդ ծանուցեալ մանկանց եկեղեցւոյ, աղաղակեն 

գոհանալով – 88. 

ԾԱՆՈՒՑԻՉ - և այն չէին կարիք մեղաց, այլ բնութեան մարմնոյն ծանուցիչք: - 72. 

ԾԱՆՐ - Քանզի անփոյթ առնել ծանունցն` համանգամայնցն է ի բաց  բարձումն - 6. 

պարտ է զայնպիսին խոշտանկել, և ծանր պատուհաս ի վերայ ածել - 33. 

ԾԱՆՐԱԲԵՌՆՈՒԹԻՒՆ - իսկ ի տրտմականսն` ծանրաբեռնութեանն ի ներքոյ դնանիլ 

տկար բնութեանս – 15. 

ԾԱՆՐԱԳՈՅՆ - Եւ որ  ծանրագոյնն է քան զայսոսիկ, անարգանս ածելով ի վերայ 

խորհրդոյ իրին: - 10.   

ԾԱՆՐԱԿԻՐ - խնդրէ անդուստ իբր ի ծանրակիր ինչ բեռանց զերծանել - 21. Եւ ապա 

յաղքատութիւն բնութեանս նայեցեալ, իբրև ծանրակիր բեռամբ մեղացն ըմբռնեալք, 

նախկին մատուցեալ խնդրեաց յաստուծոյ – 95. 

ԾԱՆՐՈՒԹԻՒՆ - Եմմանուէլս մերով բնութեամբ զծանրութիւն մեղաց մերոց բառնայր 

- 96. 

ԾԱՆՕԹՈՒԹԻՒՆ - Ոչ ծանօթութիւնքն յիւրաքանչիւր ումեքէ բարձեալ լինի - 63. 

ԾԱՌ – աստուածս անուանեցին. զաստեղս, զլերինս, զբլուրս, զծառս – 35. հրամայէր 

զոհել, ի ներքոյ կաղնեաց և կաղամախեաց և վարսաւոր ծառոց: – 41. Ի պտղոյ անտի 

ծառն ճանաչի – 56. «Յամենայն ծառոց` որ են ի դրախտիդ, ուտելով կերիցես»: - 68. «Ի 

պտղոյ ծառոյն` որ ի մէջ դրախտին, մի ուտիցես - 68. գերեալ լինի նախաստեղծն ի 

բանսարկուէն տրփական կերակրօքն ի ծառոյն մահաբեր - 96. բևեռեալ զոտսն և 

զձեռսն յաղագս յանդուգն գնացիցն ի ծառն – 96. և եղև … արձակումն ի մահուանէ ի 

կեանս, և մուտք կենաց ճանապարհին ի ծառն մենաց: – 100. 

ԾԱՌԱՅ - Քանզի պարտ է` նախ ի բաց կալ ի ծառայեցուցանօղ տեռնէ, և յապստամբ 

ծառայէ անտի. զի «Տիրեսցէ … ծառայն իմաստուն` տերանց անմտաց»: - 9. Երանի իցէ 

ծառայիցն այնոցիկ – 17. ըստ առատ քում բարերարութեանդ արժանաւորս արա զմեզ 
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ծառայս քո անճառ լուսոյդ երկնից արքայութեանդ Յիսուսիւ Քրիստոսիւ տերամբ 

մերով - 31. ի վախճան ժամանակացս այսոցիկ զկերպարանս ծառայի էառ - 42. ունելով 

զպատկեր ծառային` զգեցաք զպատկեր երկնաւորին: - 50. ի բնութենէ Մարիամայ 

էառ ըզպատկեր ծառայի - 56. երանի է ծառայիցն այնոցիկ – 102. առ քեզ համբառնամք 

զմտաւորական աչս իբր ծառայ առ տէր – 114. 

ԾԱՌԱՅԱԿԱՆ - Եւ զայս գտեալ մեր զազատութիւն ի տեառնէն` ոչ այլով իւիք 

օրինակաւ, այլ ի ծառայական կրիցն անտի – 75. 

ԾԱՌԱՅԵԼ - աստուծոյ ոչ ծառայէ: - 10. Յայսմանէ մոլորեցան մարդիկ զանց առնել 

զմի իշխանութեամբն, և բազմիշխանութեանն ծառայել - 42. Քանզի ոգի և մարմին 

ծառայեն կարեաց – 71. ծառայեցուցանել զծառայեցուցիչն հրամայեաց ծառայեցելոյն: - 

75. 

ԾԱՌԱՅԵՑՈՒՑԱՆԵԼ - Քանզի պարտ է` նախ ի բաց կալ ի ծառայեցուցանօղ տեռնէ - 9. 

ինքեան ծառայեցուցանէ ի ստեղծանելն զնիւթն – 42. ծառայեցուցանել 

զծառայեցուցիչն հրամայեաց ծառայեցելոյն: - 75. 

ԾԱՌԱՅԵՑՈՒՑԻՉ - ծառայեցուցանել զծառայեցուցիչն հրամայեաց ծառայեցելոյն: - 

75. 

ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆ - որ զժողովրդեանն աստուծոյ ի վայր թողու զծառայութիւն, 

աստուծոյ ոչ ծառայէ: - 10. Որպէս թէ ազատեալք  մեք ի ծառայութենէ  մեղացն 

զղջմանն հրով - 19. Յորմէ գտանէին եղեալ դիցն երկրպագուք … առնլով ի նոցանէ 

դիւացն պաշտօն, և տալով զինքեանս փոխարէն ընդ ծառայութեան: - 37. Զոր և 

տեսանեմք ի ծառայութիւն զեկեալսն սատանայի խեղանդամս և ոգեհաշմս – 41. այս 

սոսկ մարդոյ է` բնականացն ի հարկի կալ ծառայութեան կարեաց: - 72. նա … 

հակառկորդին ետ զինքն ի ծառայութիւն – 74. զիա՞րդ եղև փոյթ արարչին մերոյ … 

արեամբ խաչին իւրոյ ազատել զմեզ միանգամայն ի մեղաց և յապականութենէ, և ի 

ծառայութենէ բանսարկուին բռնութեան: - 76. այսպիսի մարդասիրութեամբ 

ազատեալք մանգունք եկեղեցւոյ ի մեղաց ծառայութենէ, օրհնեն զտէր յօրհնութիւն նոր 

- 87. 
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ԾԱՐԱՒ - ,,Որքան ինքն, ասէ, հրամայեաց` զբնութիւնն կատարելով յինքն ընկալաւ. 

որքան կամեցաւն, այս է` ծննդեան ի կնոջէ, աճման հասակի … ծարաւոյ և քաղցոյ ... և 

մահու և յարութեան»: - 54. իսկ քաղց և ծարաւ ... համանգամայն ընդ ներլինելութեանն 

բանի առեալ լինի մարդումս - 67.  ոմանք ի նոցանէ բնականք ասին` ըստ բնութեան ի  

մեզ տրամադրեալք. որպէս քաղցն և ծարաւն և քունն և աշխատութիւնն - 75. 

ԾԱՐԱՒԱԲԱՐ - նա տացէ ձեզ միշտ ծարաւաբար մերձենալով ճաշակել ի հոգեկանս 

այս աղբիւրէ – 116. 

ԾԱՐԱՒԵԼ - Քաղցեաւ ըստ մարմնոյն,  ծարաւեցաւ վաստակեաց ննջեաց - 59. 

քաղցեաւ և ծարաւեցաւ օրինօք մարմնոյն: - 71. քաղցնուլն և ծարաւելն … մարմնոյն 

կարիք են - 71. ծարաւեցաւ վաստակեցաւ ննջեաց – 72. զծարաւելն իրաւացոյց 

խոնարհութեանն ծախեցելոյ – 73. 

ԾԱՒԱԼԵՑՈՒՑԱՆԵԼ – Եւ յետ այնորիկ զգոհացողական քարոզն ծաւալեցուցանէ  - 89. 

ԾԱՓԵԼ - Պարտ և արժան է ... ի գալստեանն աւուր ոստսն բառնալ, և ճոճանակս 

շարժել, զնմանութիւն բերելով մանկանցն եբրայեցւոց ծափելոյն և ոստսն 

մատուցանելոյ – 32. 

ԾԵՐՈՒԹԻՒՆ - որ զզառամացեալն իւր Միդիայ առաջի առնէր առ ի յօշել զմարմինն` 

որպէս թէ ի մեռելութենէ առ մանկութիւն զծերութիւնն փոփոխել յուսալով - 3.   

ԾԻՒՐԵԼ - Զոր և տեսանեմք ի ծառայութիւն զեկեալսն սատանայի խեղանդամս և 

ոգեհաշմս, ծիւրեալս, ծմրդեալս– 41. 

ԾՄՐԴԵԼ - Զոր և տեսանեմք ի ծառայութիւն զեկեալսն սատանայի խեղանդամս և 

ոգեհաշմս, ծիւրեալս, ծմրդեալս– 41. 

ԾՆԱՆԵԼ - Դարձեալ` սեղանն կերակրէ զմեզ, և ոչ ծնանի. աւազանն ծնանի,  այլ ոչ 

կերակրէ. խաչն մարտնչի ընդ մեր առ թշնամիսն, և ոչ ծնանի – 8. որում ծնանել 

առաջի կայցէ, զծնունդն առաջի դիցէ յղանալոյն և երկնելոյն - 9. Եւ ապա զկնի այսորիկ 

զհոգւոյն ծնանել ծնունդ յաւազանին - 9. եթէ ոչ էր ծնեալ, ոչ էր հնար և ոչ թաղել – 29. 

առ փայտն աղաղակել վարդապետէր՝հայր իմ ես դու, և քարին՝քո իսկ ծնեալ է զմեզ - 
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41. ,,Որ ի քեզ ծնանելոցդ է,, - 49. ,,Ծնաւ ր Մարիամայ սրբոյ կուսէ,,: - 50. այլ ունի 

ինքեան զմարմինն` որպէս ծնաւ ի կուսէն - 51. զնոյն բնութիւն Հօր վասն մերոյ 

փրկութեան ծնաւ մարդացեալ ի Մարիամայ սրբոյ կուսէն Հոգւով սրբով: - 55. 

Բասիլիոս ասէ. «Ծնեալն ի Մարիամայ էութիւնն ի նորա բնութենէն` ոչ էր աստուած 

բնաբար, այլ միաւորութեամբ տնօրէնութեանն - 56. Աթանաս ասէ. <<Վասն զի 

բնութիւն մարդկութեանս էր՝ որ ծնանելոցն էր, վասն այնորիկ և չարչարեալ զնա 

նշանակէ>> - 56. զի՞նչ պէտք էին աստուծոյ ծնանել ի կնոջէ - 74. Իսկ Ողորմեայ 

սաղմոսն ունի զնախամօրն ազատութիւն սրբոյ աստուածածնի ծննդեամբն, ոչ ևս 

անօրէնութեամբ յղանալ և որդիս ծնանել յանէծս - 86. ծնանի զճշմարտութիւնն: - 101. 

զի թէ չէր ծնեալ` և թաղէր իսկ ոչ – 103. ահա կոյս յղացի և ծնցի որդի – 105. 

ԾՆՆԴԱԿԵՐՈՒԹԻՒՆ - անդր ևս քան զխոզի գտանին զանզգայ ծննդակերութիւն: - 38. 

ԾՆՈՒՆԴ  - և աւազանին օծումնն` զըստ Հոգւոյն մեզ յարմարէ վերստին ծնունդ - 8. Եւ 

կամ թէ որում ծնանել առաջի կայցէ, զծնունդն առաջի դիցէ յղանալոյն և երկնելոյն. 

զորս ի դէպ է անսին խոստովանել զնոսա ծնունդս, և կամ վիժածս, և ոչ ծնուդս: - 9. 

պատշաճեսցի … ապա զկնի այսորիկ զհոգևորն ծնանել ծնունդ յաւազանին … Զկնի 

ամենեցուն, այսինքն յղութեանն և ծննդեանն և ժառանգաւորութեանն ... ճաշակել 

կերակուր - 9.  և զաստուածայայտնութեանն և զծննդեանն նորին զօր, զոր ի վեցն 

յունուարի ի միասին տօնել սովոր է աշխարհս մեր - 12. այժմ զծննդեանն սիրեն ոմանք 

կատարել զտօն - 12. Այլ սակայն  ի ծննդենէն առ յարութիւնն զհետ երթեալ միաւորին, 

իսկ ի յարութենէն առ ծնունդն վերադարձիլ  անկարելի – 30. աւետիքն և ծնունդն և 

մկրտութիւն Քրիստոսի ի միասին առեալ տօնախմբին - 30. Այլ յամենայն իսկ 

ութօրեայսն խառնել պատշաճ վարկանիմ ընդ ծննդեան աւետարանսն զմկրտութեան 

աւետարանսն – 33. ընդէ՞ր և մարմին զգեցաւ ի կուսէն  … և ծննդեամբ յառաջ եկեալ 

երևեցաւ տղայ: - 49. «Որքան ինքն, ասէ, հրամայեաց` զբնութեանն կատարելով յինքն 

ընկալաւ. որքան կամեցաւն, այս է` ծննդեան ի կնոջէ, աճման հասակի … և մահու և 

յարութեան,,: - 54. Զնորին հետ երթիցէ ծնունդն – 61. Եւ արտորոշեալ ճանաչի ի նոսա 

դէմն այսուիկ.  Հօր ծնօղ գոլ. Որդւոյ ծնունդ. իսկ Հոգւոյ ելումն: - 64. ,,Համբերեալ 

բանին ծննդեան մարմնապէս – 74. զորոց երկուց աւուրցն զխորհուրդս հրամայէ ի կիր 

արկանել. զծննդեանն ասեմ և զյարութեանն - 86. Իսկ Ողորմեա սաղմսն ունի 
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զնախամօրն ազատութիւնն սրբոյ աստուածածնի ծննդեամբն - 86. լուծաւ 

դատապարտութիւն սուրբ և աստուածածին ծննդեամբն - 86. Իսկ Մեծացուսցէն և 

Ողորմեացն սաղմոսն ունի զնախամօրն ազատութիւն սրբոյ Աստուածածնին 

ծննդեամբն: - 87. հարկաւոր համարիմ այնմ որ զյարութիւնն Քրիստոսի պատմէ, ընդ 

նմին և զծնունդն յիշել - 103. Տէր պահեսցէ զմուտ քո ծննդեամբ յաշխարհ – 113. 

ԾՆՈՂ – սա է նախագոյակ լուսոյն ծնօղ – 14. Եւ արտորոշեալ ճանաչի ի նոսա դէմն 

այսուիկ.  Հօր ծնօղ գոլ. Որդւոյ ծնունդ. իսկ Հոգւոյ ելումն: - 64. աղաչէ յիշել յաղօթսն 

զպաշտօնեայսն ըստ հոգւոյ, և մարմնաւոր զծնօղսն – 114. 

ԾՈՄԱԿԱՆ - Յորմէ ոչ փոփոխեսցի նախահարցն հաստատեալ սահմանք. այս ինքն` 

ոչ տէրունականն աւուր զապաշխարութեանն ի վերայ ածել զնսիր, և ոչ նմանօրէն սմա 

զծոմականսն դատարկացուցանել և փափկացուցանել զաւուրս: - 15. 

ԾՈՎ – Հերձանէր զծովն Մովսէս գաւազանաւն – 44. Գոյ հնար թուել զխիճս 

հեղեղատի, և զաւազ  ծովու - 65. որ ծածկեն զծովս,,: - 65. «Կէս նորա ի ծովն որ 

առաջին» - 100. ,,Եւ կէս նորա ի ծովն որ յետոյ,, - 100. ուրախութեամբ հանդիպէին ի 

նաւարկութեան իւրեանց ի տիբերական ծովուն – 104. 

ԾՈՎԱՆԱԼ  - սատանայականն ուսմունք ի մի իմն տեղի հաւաքեալ ծովացան ուղխք 

ամպարշտութեան նոցա: - 39. 

ԾՈՎԱՑՈՒՑԱՆԵԼ - Այսանակ և դու հրապուրողականդ քո բանիւք ծովացուցեր, 

ամենայն օր և ժամ և ամիս` քեզ նորաձևութեան: - 65. 

 

 

ԾՈՑ - զմարմնականն ի ծոցս մեր հատուցանէ տանջանս – 18. 

ԾՈՒԼՈՒԹԻՒՆ, ԾՈՒՂՈՒԹԻՒՆ - Իսկ եթէ ոք … իւրով կամակարութեամբ և 

ծուլութեամբ անարգեսցէ զօրէնս և զկարգ ամուսնաւորութեանն - 27. զորս 

ծուղութիւնն զրկեաց յառաջնումն - 19. ի վերայ եկեալ ծուղութեանն քուն` յափշտակել 

համարձակութիւն տայ զհօտ հանդերձ հովուաւն աներևոյթն գազանի – 23. 
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ԾՈՒՆՐ – իսկ ծունր ոչ կրկնի – 15. առանց ծունր կրկնելոյ կատարել զասացեալսս – 

17. ոչ ասի յաղօթելն` թէ եդ ծունր  - 17. եդ ծունր և կայր յաղօթս,,: - 17. Արժան է 

շաբաթն օր երեկունն մարտիրոսաց պաշտել, և ծունր չկրկնել - 27. հրամայեցաք … 

երեկունն ծունր չկրկնել – 33. քանզի յաղօթելն ոչ ասաց թէ եդ ծունր – 102. յառաջ 

մատուցեալ  յաշակերտացն ի ձիթենեաց լերինն, եդ ծունր – 103.  

ԾՈՒՆՐ ԿՐԿՆԵԼ – տես` ԾՈՒՆՐ  - 15, 17, 27, 33 

ԾՓԱԿԱՆ - ի ծփական տառապանաց զերծուսցես զմեզ - 114. 
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                                                 Կ 

 

 

 

ԿԱԶՄԱԾ - ի զանազան տուընջենային տաժանմանց անտի աշխատեալ և խոնջեալ 

լինի մարդկայինս կազմած - 21. որք են … բնութիւնք մարդկային կազմածիս - 70. զնոյն 

ինքն ընքեան զմարդկային կազմածս մեղս ասացեր գոլ: - 71.  

ԿԱԶՄԵԼ -  որում աշխարհ ոչ կամեցաւ զաչացն տեսութիւն սրտին կազմել 

տեսութեան ճանապարհ - 43. Լուսաշաւիղ ճանապարհ առ աստուած հնազանդութիւն 

ընդհանուր հաւատացելոց Քրիստոսի կազմեցին սուրբ հարքն զկանոնական բանից 

դիտաւորութիւն - 115.    

ԿԱԶՄՈՒԹԻՒՆ – Քանզի անփոյթ առնել ծանունցն` համանգամայնցն է ի բաց 

բարձումն. իսկ թեթևագունիցն` ամենայն ժամանակ առ ձեռն պատրաստ կազմութեան 

- 6.   

ԿԱԹԵԼ - «Յարեաւ  կաթեաց ի նոսա այս մոլորութեան գինի և արբեցութիւն»: - 41. 

ԿԱԹՆ - «Զկաթնն ուտեն, ասէ, և զասրն զգենուն - 11. ու՞մ գոյժ տացուք զանջատելոյդ 

ի կաթանէ – 65. փոխանակ անխարդախ կաթինն հրապոյրս պղտո՞րս իւրեանցայոցս 

արբուցին համազանց - 66. 

ԿԱԹՆԱԲՈՅԾ - Զիա՞րդ և տղայ երևեալ խանձարրապատեցաւ, և կաթնաբոյծն 

եղանիւր - 54. 

ԿԱԹՈՂԻԿԷ - եթէ ոք հակառակեսցի, և ոչ արասցէ … ըստ աւանդութեան կաթողիկէ 

եկեղեցւոյ, եպիսկոպոսն լուծեալ եղիցի ի պատուոյն - 26. դէպ եղև ասել աւետարանչին 

Յովհաննու յիւրումն կաթողիկէի - 34. խոստովանեսցիս ընդ մեզ մանաւանդ թէ ընդ 

հանրական կաթողիկէ եկեղեցւոյ` զմի և զնոյն Քրիստոս - 60. 

ԿԱԹՈՂԻԿԷ ԵԿԵՂԵՑԻ – տես` կաթողիկէ – 26, 60 
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ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ - Երանելւոյն տեառն Յովանիսի փիղոսոփայի Հայոց կաթողիկոսի 

Յառաջին կենցաղն իւր և ի գալն յաթոռ հայրապետութեան – 1. զոր ի նոյն խորհուրդ 

արարեալ է  երանելւոյ Յոհանայ Մանդակունւոյ Հայոց կաթողիկոսի: - 28. 

Յառաջագոյն պաշտել զԽոնարհեցո ... զոր երանելին Ներսիսի Հայոց կաթողիկոսի 

յաւելեալ է - 29. զԱրևագալին նուագել սաղմոս … սկսեալ են ի ժամանակացն Եզրի 

կաթողիկոսի: - 30. զոր արարեալ է վասն նորին  իրի սրբոյն Սահակայ Հայոց 

կաթողիկոսի – 30. որք խրատեալք, և ոչ իմաստացեալք, ի Ներսիսէ կաթողիկոսէ, զկնի 

նորուն մահուանն խուսեալք չոգան ղօղեցին - 39. Եւ ի նոսա հատուածեալք եկին 

յարեցան կշտամբեալքն ի կաթողիկոսացն Աղուանից պատկերամարտք ոմանք - 39. 

Նորին տեառն Յովհաննիսի Հայոց կաթողիկոսի Յաղագս կարգաց եկեղեցւոյ – 94. 

Նորին տեառն Յովաննիսի իմաստասիրի Հայոց կաթողիկոսի Վասն մեծի աւուր 

միաշաբաթին – 101. զոր կարգեալ է տեառն Եզրի Հայոց կաթողիկոսի: - 104. 

ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԻՒՆ - զիս աստուածային Հոգին վերակարգեաց յաթոռ սրբոյն 

Գրիգորի ի կաթողիկոսութիւն աշխարհիս Հայոց – 115. 

ԿԱԼ - “Զի՞ կայ քո և ճանապարհին եգիպտացւոց, ընպել զջուրն Գեհոնի”: - 2. 

երկուցեալք և սարսեալք կային յուղիղ և ի գերապանձ կրօնից քրիստոսականաց – 39. 

և ընդ միոյ գլխոյն Քրիստոսի անդամոց` բազում գլուխք և ցեղապետք նստեալ կացին - 

48. Եւ զի՞նչ ստել չարագոյն կայցէ քան զոչ խոստովանել զՔրիստոս մարմնով եկեալ – 

48. «Թէպէտ և վասն մեր էջ յանարգութիւն, այլ կայ յիւրում բնութեանն - 50. զի այս 

սոսկ մարդոյ է` բնականացն ի հարկի կալ ծառայութեան կարեաց: - 72. որ մօտն կայցէ 

– 77. զոր և առ նմին առեալ քահանային զաղօթըս  ժողովրդեանն մատուցանէր առ 

աստուած, հաստատուն կալ և մնալ ի կամս պատուիրանապահութեան նորա - 89. 

յորոց կայ աստուած ի մէջ  աստուծոցն և թագաւորեցելոցն - 93. Քրիստոս եկաց ի 

վերայ խաչին ի բժշկութիւն վիրաց նորա: – 94. կայր իբրև ջերման հիւանդութեամբ – 

87. Կայր լեզուն անշարժ ի խոստովանութիւն ապաշխարութեանն: - 98.  սոյն օրինակ և 

մարդն առաջին ... կայր ի տարակուսի - 98.  Վասն որոյ փրկութեանն միածինն Հօր ի 

վեցերորդ ժամու ի վեցերորդ աւուր ի վեցերորդ դարուն կայր ի ջանս ցաւոցն – 98. ըստ 

հրամայողական անուանն առընթեր կացցեն և հրամանացն գումարութիւնք – 116. 
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 Եւ կամ թէ որում ծնանել առաջի կայցէ, զծնունդն առաջի դիցէ յղանալոյն և 

երկնելոյն - 9. զի սուրբ աւուրք յարութեանն առաջի կան - 24. զի մեծագոյն այնպիսւոյն 

առաջի կայ յոյս - 32.  որպէս  թէ առաջի կայցէ բանիս - 77. Անարգանս ինձ կրել առաջի 

կայր – 79. ,,Արթո’ւն կացէք – 16. «Արթո’ւն կացէք, և աղօթս արարէք» - 16.  «Արժանի 

լինիցիք … կալ առաջի որդւոյ մարդոյ»: - 16.  յորում աւուր յանդիման լինել մեզ կայ 

առաջի բեմին Քրիստոսի – 93. որով կարասցուք յամենայն ժամ պտղաբեր մտօք կալ 

առաջի նորա - 100. ,,Արժանի լինիցիք կալ առաջի որդւոյ մարդոյ,,:  - 102. յոլովք կան 

եօթներեակք ի վերայ այլոց աւուրց շրջագայից  - 84. եդ ծունր և կայր յաղօթս,,: - 17. 

103. անշունչ և լռութեամբ կան ի սպասու բանից տէրունականացն: - 106. և որպէս 

յանդիմանս կալով առաջի մեծի թագաւորի, նախկին համարձակութիւն հայցէ ի բանալ 

բերանոյ իւրոյ - 82. պարտ է` նախ ի բաց կալ ի ծառայեցուցանօղ տեռնէ - 9. Եւ այսպէս 

ի գոլոյն ոչ ի բաց կալով, մարդկայինն և աստուածայինն այնուհետև ասին ի 

միաւրութենէն - 51. զհրեշտակացն իմանամք շուրջ կացեալ ի սպասաւորութեան 

բազմութիւն: - 40. որով սրովբէքն  շուրջ կալով զաղօտաբարն նուագէին զհնչումն - 90. 

ԿԱԼ ԱՌԱՋԻ - «Արժանի լինիցիք … կալ առաջի որդւոյ մարդոյ»: - 16.  յորում աւուր 

յանդիման լինել մեզ կայ առաջի բեմին Քրիստոսի – 93. որով կարասցուք յամենայն 

ժամ պտղաբեր մտօք կալ առաջի նորա - 100. ,,Արժանի լինիցիք կալ առաջի որդւոյ 

մարդոյ,,:  - 102. 

ԿԱԼ Ի ՍՊԱՍՈՒ - անշունչ և լռութեամբ կան ի սպասու բանից տէրունականացն: - 

106. 

ԿԱԼ Ի ՎԵՐԱՅ - յոլովք կան եօթներեակք ի վերայ այլոց աւուրց շրջագայից – 84 

ԿԱԼ ՅԱՂՕԹՍ- եդ ծունր և կայր յաղօթս»: - 17. եդ ծունր, կայր յաղօթս - 103. 

ԿԱԽԱՐԴ - ի ծածուկ զօդային և զվերնոտ դևսն կոչեն ըստ Մանեայ և Սիմովնի 

կախարդի մոլորութեանցն: - 38. 

ԿԱԽԵԼ - և զարդարեալ հրճուէի եւթնամասնեայ Հոգւոյն պատմուճանաւ ... և 

զառաջնորդականին իմոյ կախեալ զպարանոցէ զոսկետեսակ քայռամանեկին 
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զգեղեցկութիւն: - 1. զանուանն իւրեանց զաղտախինս յանդգնեցան կախել զայնցանէ - 

39. 

ԿԱՂ - կաղ գտանիս առ խոստովանութիւն ճշմարտութեանն - 55. և ի նմին ժամու 

բժշկէին զկաղն – 99.  

ԿԱՂԱՄԱԽԻ - հրամայէր զոհել, ի ներքոյ կաղնեաց և կաղամախեաց – 41. 

ԿԱՂՆԻ – ի վերայ լերանց և բլրոց հրամայէր զոհել, ի ներքոյ կաղնեաց  – 41. 

ԿԱՄ/ք /  /գոյ./ - արտաքոյ մնան` ուր կամք իցեն: - 10. և միանգամայն անկեալք 

տարագրեցան ի կամաց հրամանատուին - 10. չէր իսկ հնար միով մարդով ըստ միում 

գործոյ, և ըստ միում ժամանակի` զբովանդակն իւր կամս տնօրինել աստուծոյ ի 

մարդիկ: - 12. Այլ վասն պահելոյ և լուծանելոյ զշաբաթ և զկիւրակէ ի սուրբ 

քառասներորդս պահոցն, այս յիւրաքանչիւր կամս թողեալ լիցի - 25. օտարացեալ են ի 

սիրոյ կամաց արարչին: - 33. ինքեան կամօք և ծառայեցուցանէ ի ստեղծեալն զնիւթն – 

42. ի հնումն և ի նորումս կամք եղեն աստուծոյ  յանշունչ նիւթս լինել - 45. այլ յերկոսին 

անչարաբարոյական կամօք բարեպաշտեալ մերձենայ - 58.  առ որս կամաւ և ըստ 

կանխատեսութեան խորհրդոյ յայնոսիկ խոնարհէր տէրն - 72. հաւաստապէս 

բնականացն թոյլ տուեալ` զանցնիւրսն իրողութիւնս առ իւրն անապականապէս 

ազդել մարմին և հոգի ինքնիշխանական կամօք - 73. “Զկամս երկիւղածաց իւրոց առնէ 

տէր - 82. զոր և առ նմին առեալ քահանային զաղօթըս  ժողովրդեանն մատուցանէր առ 

աստուած, հաստատուն կալ և մնալ ի կամս պատուիրանապահութեան նորա - 89. 

միանգամայն կարեօք և կամօք յանձն առնլովն լուծանէր զպատիժս պատուհասի 

նախնի մարդոյն: - 98.  որ … գողանայ զմիտս մեր յիւրն միտելով կամս – 98. 

հրամայեցի … առաքելական կանոնացն հնազանդել ի հաճոյութիւն կամացն 

աստուծոյ: - 103. 

ԿԱՄ / շաղկապ / - զմեզ պարըսպեալ զգուշացուցին … ոչ երթալ ի ժողովարանս և ի 

մատրունս Հրէից կամ Հեթանոսաց: - 6. Այլ ոչ եթէ Հոգին սուրբ փոփոխեալ գտանի 

յիւրմէն խորհրդոյ, կամ առաւելեալ և նուազեալ: - 10. ո՞վ ոք ի բազմացն իցէ կամ 

գիշերն այն, կամ գիշերոյն այնորիկ ժամ – 16. որք միանգամ զերեկոյս զայս կամ քնոյ` 

կամ արբեցութեան մասն վիճակեալ հանիցեն: - 17. Եպիսկոպոս կամ քահանայ կամ 
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սարկաւագ կամ ո՛վ և իցէ յուխտէ եկեղեցւոյն, յարբեցութեան գտեալ` մի՛ իշխեսցէ 

պաշտել զկարգն - 24.  Իսկ եթէ ոք հակառակեալ ընդդիմասցի մերում հրամանիս, կամ 

բանիւ կամ գործով, թէ ուխտաւոր է`  լուծցի - 25. Եւ են դարձեալ որք յուժգնութենէ 

կենդանեաց կամ ի դժնէութենէն երկուցեալք և ահաբեկեալք` ի պաշտօն նոցին 

դարձան – 35. զոր մարգարէն ասէ, թէ «Ամենայն կուռք հեթանոսաց, դևք են». կամ 

բարկութեան դևն, կամ ագահութեան, կամ սպանութեան, կամ պոռնկութեան: - 40. Մի 

թէ յորժամ տեսանեմ քարեղէն կամ ոսկեղէն խաչ յօրինեալ և կամ պատկեր, ի քա՞րն 

կամ յոսկի՞ն դնիցեմ զլոյս իմ: - 42. տեսանեմք վարեցեալ զաստուած ... ոչ  ամենայն 

տեղի  կամ ժամանակ կամ  դէմ  երկոցուն կամ միոյ ի նոցանէ - 44. ոչ է ըստ 

նոյնութեան բնութեան կամ ըստ միանձնականութեան - 52. «Միութիւն խոստովանիմ, 

և ոչ քայքայումն ինչ և լուծումն այսր բնութեան յայն, կամ այնր յայս - 52. դու զո՞վ ոք ի 

նոցանէ  ասես … կամ ըստ որու՞մ յեղանակի: - 55. համարձակապէս զերկաքանչիւրոցն 

յիշէին զհասարակականսն. ոչ առ ի բաժանել զմի Որդի յերկուս որդիս, կամ յերկուս 

դէմս - 58. Արդ այսպէս բազմերջանիկ հարանցն անորոշաբար յիշել ի վերայ միոյ 

Քրիստոսի, ոչ առ ի բաժանել զմին Քրիստոս յերկուս դէմս, կամ յերկուս որդիս  - 59. 

Արդ կամ ե՛կ. խոստովանեա յառաջասացելոցն զքեզ մի ոք գոլ ի չարապաշտից - 60. 

Ընդէ՞ր լինիս իբրև զջուր հոսեալ ... կամ իբրև զկարկուտ հատեալ յամպոց - 60. մեծն 

Գրիգոր ասէր Նազիազու, թէ` Զերիս գոյութիւնսն ոչ իմոյ իմանալ ժողովման, կամ 

լուծանելոյ ի միմեանս, և կամ խառնակութեան - 62. Եւ եթէ` ոչ անգոյք են անուանքն, 

կամ միոյ դիմաց - 63. Արդ զիա՞րդ դու մոլորեցար` կամ ոչ ինչ ասել դէմ և 

առանձնաւորութիւն երեքանձնական զօրութեանն - 64. սապէս յանեղագոյն էութենէն, 

Հայր կամ Որդի կամ Հոգի առանձնականի յիշեալ` դէմ առասի: - 64. ո՞ւմ պատմեսցուք 

զչարիսս, կամ ո՞ւմ գոյժ տացուք զանջատելոյդ ի կաթանէ – 65. Որպէս զի ըստ քեզ` 

յերկուց մին պատկանեսցի, կամ զարարչին թուել ընդ արարածս … և կամ 

զաստուածութեան կարծիս բերել ի վերայ արարածոյս - 65. Զի՞նչ ասես և զմեռանելն 

վասն մեր զՔրիստոս եթէ ըստ քեզ է, կամ մեռաւ և փոփոխեցաւ, և կամ թէ ոչ 

փոփոխեցաւ և մեռաւ ոչ: - 73. Կամ խոնարհագոյն քան զինքն զէշ նորուն մարդկեղէն 

բարբառովն բարբառեալ … Կամ զանշունչ գաւազանն Ահարովնի պտղաբերեալ ի 

խորհուրդ եկեղեցւոյ: - 81. «Դու ընդէ՞ր բնաւ պատմես զարդարութիւն իմ, կամ առնուս 

զուխտ իմ ի բերան քո» - 81. իմաստունն Սողովմոն, ի Զգօնութեան խրատուն յորդորէ` 
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տալով մասունս եօթանց, այլ և ութից: Կամ ի սաղմոսն Դաւթի … կամ 

բաղարջակերաց աւուրքն, կամ տաղաւարահարաց տօնին գուշակումն - 84. ,,Մի’ 

ասասցէ թշնամին կենաց թէ յաղթեսցի նմա, կամ նեղիչք իմ ցնծասցեն թէ ես 

սասանեցայց,, - 88. յո՞րում մասին կամ յո՞րում պահու հանդերձեալ է լինել յարութիւն, 

այն ծածկեալ եղև ի մէնջ – 102. քանզի յաղօթելն ոչ ասաց թէ եդ ծունր, կամ 

երկրպագութիւն – 102. զի մի’ զրկեալք ի սմանէ` զրկեսցին յաստուծոյ. կամ անարգ 

լինել ի Քրիստոսէ, յանարգաց ուրուք ձեռս արկանելով զսա: - 116. 

 իսկ ի մէնջ եթէ ոք յանդգնեսցի ընդ Հրեայս տօնել, և կամ յառաջ քան 

զգարնանային հասարակաւորութիւնն … ընդ նզովիւք ի հարկէ անկեալ գտանին: - 6. 

Եւ կամ թէ որում ծնանել առաջի կայցէ, զծնունդն առաջի դիցէ յղանալոյն և երկնելոյն. 

զորս ի դէպ է անսին խոստովանել զնոսա ծնունդս, և կամ վիժածս, և ոչ ծնունդս: - 9. Ոչ 

է արժան յաւուր շաբաթու և կամ ճրագալուցի զատկին պսակադիր առնել - 24. Ոչ է 

պարտ զաւազանն յայլ իմեքէ նիւթոյ պատրաստել, և կամ ուրանօր և կամեսցի. այլ 

աւազան քարեղէն հաստատել ի նմին իսկ յեկեղեցւոջն, և կամ անդէն մերձ յեկեղեցին 

ի մկրտատունսն: - 26. Եթէ ոք խաչ արասցէ փայտեայ, և կամ յինչ և իցէ նիւթոյ, և ոչ 

տացէ քահանային օրհնել … ոչ է պարտ զնա ի պատիւ ընդունել – 32. Ոչ է պարտ ի 

չարաղանդ մծղնէիցն տեղիս ... օթել ումեք. և կամ յարել և խօսակից լինել -  33. Կէսք ի 

նոցանէ զընդդիմամարտս այլոց կենդանեաց զկենդանիս ի պատիւ  առեալ պաշտեցին 

… Որպէս հիւսիսայինքդ զձի և զշուն ... Եւ կամ որպէս առ նոսին  իսկ, որոց բանս, 

կատուապաշտութիւնն է մեծարգի եղեալ -  36. որք զձի և զշուն ընտրեցին իւրեանց 

լինել աստուածս. և կամ յեգիպտացւոցն ընկղմին գազանասնոյց գետ: - 37. Ընդ խաւար 

զխաւարայինսն կատարելով ծանակութիւնս ի պարսկական մայրապականութեանցն 

վայր վտանգեալ խրին խոհերս: Եւ կամ զնոյն ինքն զՔամովսայն և զԱստարտայն 

անկեալ զգարշելի կուռսն ողոքեն: - 38. Մի թէ յորժամ տեսանեմ քարեղէն կամ 

ոսկեղէն խաչ յօրինեալ և կամ պատկեր, ի քա՞րն կամ յոսկի՞ն դնիցեմ զլոյս իմ: - 42. 

Քանզի զամենայնսն ի Քրիստոս ըստ մարմնոյն կիրս` ոչ առնուն յանձն ասել ըստ 

մարմնոյ և կամ մարմնով - 49. զի թէ և ասեմք` մի բնութիւն Բանին մարմնացելոյ, ոչ 

այդպէս խելայեղ և ջաղջախ մտածութեամբ, որպէս թէ միոյն ի միւսմէն ի բաց 

բարձեալ. և կամ լուծեալք ի միմեանց` որպէս խոնաւուտ բնութեանցն  - 50. Ոչ եթէ 
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անգոյ և կամ առանց մըտաց և անձին, և թանց բնութեան զմերն ընկալաւ ի կնոջէ, այլ – 

51. Առ այնոսիկ` որք ըստ Եւտիքեայ, և կամ Յուղինեայ չարապէս զմին իմացեալ 

ասէին  - 56. Ոչ եթէ զյերկուցն ասելով` հրաժարէին ասել զմին, և կամ եթէ զսորին 

հակառակն՝ զմին խոստովանելով յամառէին յերկուցն գալ խոտովանութիւն, այլ – 57. 

մեծն Գրիգոր ասէր Նազիազու, թէ` Զերիս գոյութիւնսն ոչ իմոյ իմանալ ժողովման, կամ 

լուծանելոյ ի միմեանս, և կամ խառնակութեան - 62. ըստ քեզ` յերկուց մին 

պատկանեսցի, կամ զարարչին թուել ընդ արարածս … և կամ զաստուածութեան 

կարծիս բերել ի վերայ արարածոյս - 65. զիարդ էր` եթէ զթիւրութեանն արտահալած 

առնելով զաւանդիչս, զիւրեանցն ի ձեռս նոցա տային առ ի թիւրել զուղղասացութիւն: 

Եւ կամ զորս ի մէնջից աստի Հոգին սուրբ զարթոյց` լինել զկնի առաջնոյն լուսաւորիչք. 

զերկոսին զնոսա ասեմ սուրբս` զՍահակ և զՄաշդոց … զԵզնակ և զայլսն. և կամ որ 

ըստ նոցանէ - 66. Դարձեալ զի և որ ի մեզ բնաւորականք են` հոգեկանք  և 

մարմնականք, ոչ են ապականիչք և կամ ապականութիւն  բնութեանս մերում: - 67. 

Եթէ ոչ երկիւղին տրամադրութիւն ի բանականումն նորա բնաւորեալ էր յոգւոջ, 

զիա՞րդ զգուշացուցանէր. և կամ զգուշացեալ լինէր, և կամ մեղադիր յետ ոչն 

զգուշանալոյ: - 68. Արդ ոչ եթէ  ներքսածողականք են մեզ մահուն և  ապականութեան  

քաղցն և տրտմութիւնն և այլքն ամենեքին, և կամ ինքեանք սոքա ապականութիւնք 

իցեն - 69. և Փրկիչն սոքօք ի կենցաղավարելն ընդ մարդկան վարեցաւ … ոչ օտար 

յեղանակաւ և կամ ստուերաւ  իւիք, այլ  ճշմարտութեամբ - 70. նոյնպէս և զկիրսն 

մարդկայինս ըստ մեզ և զմերն ասեմ կրեալ Քրիստսի, և ոչ ըստ աստուածայնոյ, և կամ 

զայլոյ ուրուք: - 71. Զի՞նչ ասես և զմեռանելն վասն մերՔրիստոս. եթէ ըստ քեզ է, կամ 

մեռաւ և փոփոխեցաւ, և կամ թէ ոչ փոփոխեցաւ և մեռաւ ոչ: - 73. որ և զյաւիտեանսն 

արար. և կամ դարձեալ խաչին և գերեզմանին և դժոխոցն, յորս մեք անկաք - 74. ոչ 

մեծազօրն ևեթ իւրով զօրութեամբն և կամ իշխանասաստ հրամանաւն զմերն 

տանջեաց տանջիչս Բանն աստուած - 74. զինքեամբ ծախեսցէ զչարութիւնն իբրև զմոմ 

հուր, և կամ իբրև զգոլոշի արեգակն - 75.  Օրինակի իմն` շինուածոց զհիմնն ի բաց 

առեալ, և կամ կործանումն  քաղաքի եղեալ` ի տապալել զպարիսպն: - 76. և յորպիսի՞ և 

յո՞րքանս յինքնակամութենէն սայթաքեալ եկն յանարգութիւն. և կամ զիա՞րդ եղև փոյթ 

արարչին մերոյ սակս մերոյն փրկութեան մարդ լինել – 76. և կամ թէ ի գալստենէ նորոյ 

շնորհին զհնացեալն ի բաց մերժել յամանոյ անտի: - 7. Եւ կամ թէ որում ծնանել առաջի 
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կայցէ, զծնունդն առաջի դիցէ յղանալոյն և երկնելոյն - 9. Հի՞մ ջանաս փոփոխել 

զմարդկութիւն անուանն … և կամ թէ յեղանակել զբանն` ոչ որպէս ինքն խնդրէ: - 61. 

Արդ զիա՞րդ դու մոլորեցար` կամ ոչ ինչ ասել դէմ և առանձնաւորութիւն 

երեքանձնական զօրութեանն և կամ թէ ասել`  չարաչար ասել ընդ Լիբէացւոյն ելանել 

սուր - 64. 

ԿԱՄԱԿԱՏԱՐ - օրէնսդրացն զպապանծելն օրէնս դնելով, բանսարկուին լինել 

կամակատար - 11. 

ԿԱՄԱԿԱՐՈՒԹԻՒՆ - Իսկ եթէ ոք ոչ այսպէս արասցէ, այլ որպէս և իցէ իւրով 

կամակարութեամբ և ծուլութեամբ անարգեսցէ զօրէնս և զկարգ ամուսնաւորութեանն, 

քահանայն լուծցի յիւրմէ պատուոյն - 27. 

ԿԱՄԱԿՈՐԵԼ - Մի զմին ասելով` զբնութեանցն խցանել կամակորեսցուք զաղբեւրս – 

52. 

ԿԱՄԱԿՈՐՈՒԹԻՒՆ – Եւ նա յիւրմէ կամակորութենէ փոքրկացուցանել ջանայ 

զպատուական ամուսնութեանն մեծախորհրդութիւն – 10. Զի որոց ի կամակորութենէ 

ախորժելի եղև բանսարկուին գալ ի բարեկամութիւն – 34. 

ԿԱՄԱՐԱՐ - որ պսակելոցն է զկամարարսն իւրով ողորմութեամբն: - 83. 

ԿԱՄԱՒՈՐ - կամաւոր կուրութիւն խնդրէ` ոչ լինել տեսեցելոցն տեսօղ - 49. առաւել 

ևս զկնի կամաւոր մահուն քո բազմասցին հաւատացեալք ի քեզ - 80. որով կարասցուք 

… հանապազ յիշել … և կամաւոր չարչարանսն – 100. ընդունիցիս զոգիս մեր 

անխարդախ կանխել առ քեզ ի մէջ գիշերոյ և առաւօտի զկամաւորն մատուցանել քեզ 

պատարագ բանաւոր – 114. 

ԿԱՄԱՒՈՐԱՊԷՍ – զայս կամաւորապէս կրել կարողութիւն է միայն Քրիստոսի – 78. 

ԿԱՄ ԵԹԷ - Ոչ եթէ զյերկուցն ասելով` հրաժարէին ասել զմին, և կամ եթէ զսորին 

հակառակն՝ զմին խոստովանելով յամառէին յերկուցն գալ խոտովանութիւն – 57. 

ԿԱՄԵԼ, ԿԱՄԵՆԱԼ - կարելի է բանական կենդանւոյս` ամենեցուն յամենայն ժամ 

լինել զինչ և կամեսցի - 3. Նմանս իմն առնլով այնոցիկ` որոց թագաւորեցուցանել զոք 
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կամեցեալ, նախ քան  զմարմնոյն ծածկել մերկութիւն զպսակն ի գլուխ կապել 

յառաջեալք - 9. ոչ իմով իւիք կամին ճառս ի մէջ բերել – 12. սակաւ ինչ ի բազմաց 

նշանակելով, յոլովիցն ի գիտութիւն ածել կամեցեալ: - 23. զոր կամեսցի և արասցէ 

հանդերձ պարկեշտութեամբ - 25. եպիսկոպոսն տեսեալ, որպէս և կամեսցի` 

մարդասիրեսցէ ի վերայ նորա: - 2. Ոչ է պարտ զաւազանն յայլ իմեքէ նիւթոյ 

պատրաստել, և կամ ուրանօր և կամեսցի – 27. զոր երանելի Ներսիսի Հայոց 

կաթողիկոսի յաւելեալ է. որպէս թէ կամելով սկիզբն ամենայն վերերգակ սաղմոսին` 

յաղօթելոյ առնել - 29. Իսկ զարեգակն աղաչել կամեցեալ, ասեն - 38. որոց առ աստուած 

մերձենալ կամիցին: - 40. սկզբնաչարչար դևքն և մարդատեացք … կամին տեսանել 

չարչարեալս և նեղեալս - 41. մարմնաւոր տեսլեամբ ի սկզբանն ի վերայ  ազգակցին 

իւրոյ իջեալ հանգչիւր, առհաւատչեայ զայնպիսաբար երևելն աշխարհի կամեցեալ 

գործել աներևութապէս իւրոյ գալստեանն. որում աշխարհ ոչ կամեցաւ զաչացն 

տեսութիւն սրտին կազմել տեսութեան ճանապարհ: - 43. այլ առ ներգործելն այնոքիւք 

միայն տնօրինել, որովք կամեսցի ինքն - 44. եթէ անմարմնապէս զմարմնականսն 

կամելի էր կրել Քրիստոսի, ընդէ՞ր և մարմին գեցաւ ի կուսէն - 49. Մի զմին ասելով` 

զբնութեանցն խցանել կամակորեսցուք զաղբեւրս, և մի յասելոյ անտի զերկախումբն` 

պատառել կամելով զմիաւորութեան պատմուճան - 52. Բայց կարծեմ թէ կամիք և ոչ 

մարմին Քրիստոսի ասել – 53. «Որքան ինքն,  ասէ, հրամայեաց` զբնութեանն 

կատարելով յինքն ընկալաւ. որքան կամեցաւն - 54. յերկուց ըստ բնութեան ոչ կամիս 

ասել զմինն – 54. զառաւելագոյն աստուստ զամրութիւն առ ճշմարտութիւն հաւատոյն 

տնտեսել կամեցեալք - 59. ընդէ՞ր զստութիւն, և ոչ հաւատս ի բանս և ի գործս 

առփորձիս ցուցանել, կամելով լինել որդի անդրանիկ ի հօրէ սատանայէ: - 61. թէ և դու 

կամեցիս ատել – 63. Փրկիչն սոքօք ի կենցաղավարելն ընդ մարդկան վարեցաւ, 

ուրանօր և կամեցաւ - 70. յորժամ կամէր ինքն – 72.  յորժամ կամէր և թոյլ տայր, ասէ, 

մարմնոյն – 72. յորժամ և կամեցաւն - 73. Բայց կամիմ սակաւուք ևս ձգտել –  76. ,,Հողմ 

ուր կամի, ասէ, շնչէ -  81. Բայց եթէ կամեսցի ոք ի բազմաց գիտել – 102. կամեցայ 

զբովանդակ զառ ի նոցանէն կանոնական սահմանեալ բան ... արձանացուցանել: - 115. 

և յանդիմանեալ խոշտանկեսցեն զինքնակամութեամբ գնացեալն կամեցողքն: - 115. 

զուսումնասիրաց անձանց իմով աշխատութեամբ սիրով կամեցայ հանգուցանել 

զբազմախոյզ խնդիրս: - 116. 
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ԿԱՄ ԹԷ  - և կամ թէ ի գալստենէ նորոյ շնորհին զհնացեալն ի բաց մերժել յամանոյ 

անտի: - 7. Եւ կամ թէ որում ծնանել առաջի կայցէ – 9. Հի՞մ ջանաս փոփոխել 

զմարդկութիւն անուանն … և կամ թէ յեղանակել զբանն - 61. Արդ զիա՞րդ դու 

մոլորեցար` կամ ոչ ինչ ասել դէմ և առանձնաւորութիւն երեքանձնական զօրութեանն 

և կամ թէ ասել` չարաչար ասել ընդ Լիբէացւոյն ելանել սուր - 64. Զի՞նչ ասես և 

զմեռանելն վասն մեր զՔրիստոս, եթէ ըստ քեզ է, կամ մեռաւ և փոփոխեցաւ, և կամ թէ 

ոչ փոփոխեցաւ և մեռաւ ոչ: - 73. 

ԿԱՅԷՆ - ցԱդամ և ցԿայէն անգիտաբար հարցանէր: - 71. 

ԿԱՅԾԱԿՆԱՀԱՆՈՒ - Զկայծակնահանու դիւին զգեհենին հրոյ ցայտմունս 

բարեբանիչք լինելով ընդ Յանեսի և Յամրեսի յՈղոմպիոս լերին գետնաթաւալ և 

փրփրերախ դիւին խոնարհեալ երկիր պագանեն: - 38. 

ԿԱՆԳՆԵԼ - է՞ր աղագաւ քարեղէն և ոչ փայտեղէն հրամայեցաւ կանգնել մեզ սեղան: - 

7. ,,Յաւուր յայնմիկ եղիցի, ասէ, սեղան տեառն արձան կանգնեալ յերկրին 

եգիպտացւոց - 7. Ոչ է արժան զսեղանն … փայտեղէն կանգնել – 26. յաղծապղծից 

անուն և ի վատթարագործաց կուռքն կանգնեալ լինէին – 37. այս երկուք գեղեցկագոյն 

հաւատոյ ոտիւք առ ճշմարտւթիւնն ի վեր կանգնեալ ոչ հաստատիս  - 54. «Արի որ 

ննջեսդ և կանգնեաց ի մեռելոց - 82. ի նմին ժամու կանգնեցաւ ի գլորմանէ – 100. 

կանգնէ զմեղօք գլորեալսն տէր: - 103. 

ԿԱՆԳՈՒՆ - քաղդէացւոցն տեսեալ զտիտանեանն զայն վիթխարի և աշխոյժ, 

վաթսնականգնեան գոլով ըստ երկայնութեան հասակին, իսկ լայնութեամբն 

վեցաքանակս ունելով կանգունս - 36. 

ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒԹԻՒՆ – որպէս զիարդ ճանաչէ աստուածային կանխատեսութիւնն: - 

44. առ որս կամաւ և ըստ կանխատեսութեան խորհրդոյ յայնոսիկ խոնարհէր տէրն - 

72. 

ԿԱՆԽԵԼ - հանրականացդ համարձակի հրաման տալով երկնայնոց և երկրայնոց 

արարածոց ի փառաբանութիւն կանխել արարչին - 19. «Գիշերեաց կանխէ հոգի իմ 

առաւօտել առ քեզ աստուած» - 30. յուսումնասիրութենէ անտի կանխեալք` ելանէին 
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առ  յիմարութի՞ւնն - 66. «Ի գիշերաց կանխէ հոգի իմ առաւօտ առնել  առ քեզ, 

աստուած» - 104. և ընդունիցիս զոգիս մեր անխարդախ կանխել առ քեզ ի մէջ գիշերոյ և 

առաւօտի զկամաւորն մատուցանել քեզ պատարագ բանաւոր – 114. 

ԿԱՆՈՆ - երանելւոյն Կիւրղի Երուսաղէմի եպիսկոպոսի զերախայիցն կանոն 

պայծառացուցեալ է - 9. զանազանութիւն հասակացն և ժամանակացն այլաձևապէս ի 

վերայ բերել հրամայէ զկարգ և զդիր աւուրցն և կանոնաց - 10. զնոցին տեղեացն 

զկանոնն կատարեն – 12. Որ առ պատուիրանադրեալն ոչ ձգի հասանել կանոն - 15. 

ԺԸ. Նորին կանոնք – 24. Պարտ և արժան է … ի վերայ նոցա կատարել զկարգ և 

զկանոն ըստ օրինաց քրիստոնէից – 27. զշնացելոց կանոն և սահման ի վերայ դիցեն: - 

27. Պարտ և արժան է ի գիշերապաշտաման զկանոնացն զհետ բերել զչորս զայս 

քարոզութիւն - 31. զոր ոչ օտար քան թէ Հոգւոյն սրբոյ իմաստիւքն վարկանիմ 

երանելի հարցն մերոց զեօթն գոբաղայսն կանոն անուանեալ - 84. հրամայեցի ... 

առաքելական կանոնացն հնազանդել - 103. յաղագս կարգաց եկեղեցւոյ և 

յիշատակարան ի գիրս կանոնաց - 107. 

ԿԱՆՈՆԱԿԱՆ – Իսկ այժմ կանոնական սահմանաւ զմեզ պարսպեալ զգուշացուցին 

նոցին աւանդապահք և ժառանգորդք - 6. չէ իսկ առաջիկայս մեզ զստեղծեալն եղծանել   

... այլ կանոնական սահմանադրութեամբ … զհիմնացեալ անկարգութիւնն քակել - 23. 

Լուսաշաւիղ ճանապարհ առ աստուած հնազանդութիւն ընդհանուր  հաւատացելոց 

Քրիստոսի կազմեցին սուրբ հարքն զկանոնական բանից դիտաւորութիւն - 115. 

կամեցայ զբովանդակ զառ ի նոցանէն կանոնական սահմանեալ բան ... 

արձանացուցանել: - 115. գրեցաք ի սմա ոչ միայն զկանոնական սահմանեալն նոցա 

շարակարգութիւնս  - 116. 

ԿԱՆՈՆԵԼ -  Եւ եթէ ընդէ՞ր եօթն գոբաղայիւք կանոնեալ է սաղմոսն Դաւթի - 83. այլ 

ինձ մերձ թուի գոլ սաղմոսիս միտք եօթն գոբաղայիւքն կանոնեալ - 84. 

ԿԱՇԱՌՔ - յորում ոչ կարեն օգնել կաշառացն ակնառութիւնք -  12. 

ԿԱՊ - թողութեանն յուսով զբովանդակ զերկիւղին ի բաց լուծանէ զկապ: - 15. Այլ 

առաջինքն մեր և մինչև ցառաւօտ երկշաբաթւոյն ոչ լուծանէին զհանգստեանն կապ: - 

15. 
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ԿԱՊԱՆԱԿԻՑ - ոչ կարէաք նովին կապանակցաւ ընդ իմանալիսն խառնել – 41. 

ԿԱՊԱՆՔ - ձգեալ բերէր զիս կապանօք սիրոյ իւրոյ - 2. սպասել և ակն ունել արժան է, 

զյաւիտենական զգենուլ կենդանութիւն, լուծեալք ի կապանաց աստի մահու: - 16. 

արձակեաց զտիեզերս ի բանդէ, և ի տանէ կապանաց զազգս մարդկան - 99. 

ԿԱՊԵԼ - նախ քան զմարմնոյն ծածկել մերկութիւն զպսակն ի գլուխ կապել 

յառաջեալք - 9. և ոչ միով իւիք կամին ճառս ի մէջ բերել, կապելով ամենևին զինքեանս 

ընդ ընթերցուածոցն հրաման - 12. մեք կապեցաք զհռչակելին զայն նշան ընդ ամենայն 

նիւթս - 35. ուստի կապեալ իբրև շղթայիւք ի խորս  անգիտութեանն անգանէր - 85. 

ԿԱՊԻԼ - Ընդէ՞ր լինիս իբրև զջուր հոսեալ ընդ զառ ի վայր ... կամ իբրև զկարկուտ 

հատեալ յամպոց` առ հալելն հուպ լինելով, քան թէ առ վերստին  կապիլն յամպս: - 60. 

ԿԱՍԵԼ - Զոր և տեսանեմք ի ծառայութիւն զեկեալսն սատանայի խեղանդամս և 

ոգեհաշմս  … կասեալս ի զօրութենէ: - 41. ոչ կասես յընթացից քոց – 65. 

ԿԱՏԱՂԵԼ – զոր … սաղմոսն ուսուցանէ զչարչարանս փրկչին լինել, և յօձնման 

չարութիւն կատաղեալ ժողովրդեանն – 95. 

ԿԱՏԱՐԱԾ – Իսկ նախ քան զկատարածն յարութիւն տալ մարդկային բնութեանս – 6. 

զորս ի միջի անդ յիշէ իսկզբանն և կատարածի – 16. յիշեցուցանէ … ի կատարածի 

սաղմոսին, եթէ – 96. 

ԿԱՏԱՐԵԱԼ - որ է առաջին կատարեալ թիւ ի միակէն սկսեալ – 22. Եւ ամենայն ուրեք 

և ամենեսին պարգևաբաշխ Հոգին իւղովս այսուիկ զիւրն գտանի կատարեալ 

խորհուրդ: - 43. և այսպէս ասի մի կատարեալ` զմի ունելով կենդանութիւն և զդէմ: - 51. 

այլ ըստ ամենայնի կատարեալ առնլով` առ իւրն միաւորեաց կատարելութիւն Բանն 

որ ի Հօրէ - 51. զկատարեալ մեր բնութիւնս ի կնոջէ յինքն  ընկալեալ` ընդ ինքեան 

միաւորեաց Բանն աստուած առաքեալ ի Հօրէ: - 54. առ որ և յենուցուս առ մինն ի 

նոցանէ` կաղ գտանիս առ խոստովանութիւն ճշմարտութեանն. այլ կատարեալ` ըստ 

երկաքանչիւրոցն դիտելով զերկուսն, ըստ միաւորութեան` մի կատարեալ, մի դէմ, և 

մի Որդի աստուծոյ խոստովանելով - 55. որ կիսաբաժ և ոչ կատարեալ զմերն ասացին 
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բնութիւն առեալ Բանին ի կուսէն - 59. և յիւր միաբանութիւնն և նմանութիւն 

կատարեալ պատկերին կոչիցէ զմեզ,,: - 74. 

ԿԱՏԱՐԵԼ - այլ զսեղանն  փայտեղէն և շարժուն առնելով, իսկ զաւազանն ըստ 

պիտոյիցն ... կատարեն զկարգն: - 5. ցուցեալ եղև գործ: Որպէս Քրիստոսի սովորական 

սեղանաւն ի վերնատանն կատարել զխորհուրդ մարմնոյ և արեան իւրոյ - 5. ի գետս և 

ի վտակս… մկրտութիւն կատարէր: - 5. Այլ այժմ բազում ժամս ի միջի կատարեմք ընդ 

մարմնաւորականն և ընդ հոգևորական սեղանն - 6. Դարձեալ Առաքեալքն զյոլով 

ժամանակս ի տաճարին զառ ի Քրիստոսէ նոցուն կատարէին աւանդեալ խորհուրդս - 

6. Զոր ի սուրբ քառասներորդս պահոցն առանձնաբար ի վերայ նոցա կատարելով` 

արտաքոյ ժողովրդանոցին յետոյ արժանի լինէին ընդունել զլուսաւորութիւն - 9. յայնմ 

ժամանակի առ կատարելահասակս ոմանս կատարիւր երախայութեանն կարգ - 9. 

այժմ զծննդեանն սիրեն ոմանք կատարել զտօն - 12. զնոցին տեղեացն և զկանոնն 

կատարեն – 12. Ոչ տան թոյլ զփրկչականն ի նոսա կատարել զպատարագ – 13. կարգ 

պաշտաման սրբոց մարտիրոսաց ի սմա կատարի - 15. Այլ և … առանց ծունր կրկնելոյ 

կատարել զասացեալսս - 17. զօրինադրեալս մեզ զայս ինքեամբ յանձն էառ կատարել 

Քրիստոս - 17. զԱրևագալոյն ըստ դասուց վերաձայնելով զսաղմոս կատարեն: - 20. ի 

նոսա կատարի աստուածային խորհուրդն - 25. Զի սուրբ Լուսաւորիչն ... հրաման ետ 

կատարել իւրոց վիճակելոցն – 25. Պարտ և արժան է զերախայիցն ձեռնադրութիւնն և 

զօծումնն և խոստովանելն առ դրունս մկրտարանին կատարել - 27. Պարտ և արժան է 

… ի վերայ նոցա կատարել զկարգ և զկանոն ըստ օրինաց քրիստոնէից – 27. Արժան է 

զառաւոտինսն` ամենեցուն նմանս միմեանց զնոյն և ըստ նմին կարգի կատարել - 28. 

Նոյնպէս և զերեկորինսն հանգոյն միմեանց ըստ այսմ կարգի և այսու օրինակաւ 

կատարել: - 29. Իսկ զայնոսիկ, զորս օրհնութեամբ և օծմամբ կատարեալ է ...  պարտ է 

նոսա պատուել և պաշտել - 32. Պարտ և արժան է յայտնութեանն աւուր` կատարել 

զջրոյն օրհնութիւն - 32. Ընդ խաւար զխաւարայինսն կատարելով ծանակութիւնս ի 

պարսկական մայրապականութեանցն վայր վտանգեալ խրին խոհերս: - 38. Եւ 

յիւրաքանչիւրոցն անուն երդմունս կատարել զառածանին - 38. որք ի վերայ երկրի 

զերկնայնոցն հանդիսանան կատարել վարս – 39. որովք միանգամ 

աստուածպաշտութեանս մերոյ կատարին կարգք - 39. Եւ նշանակ 
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հաւատարմութեանն այս է մերումս բանի. զզօրութիւնսն և զնշանսն ի նոցանէ առ 

մարդիկ կատարել - 44. Որքան ինքն, ասէ, հրամայեաց` զբնութեանն կատարելով 

յինքն ընկալաւ - 54. որպէս սուրբն Բասիլիոս ասէ. «Երկուց գոյացութեանց 

կատարեցելոց միաւորութիւն» - 55. զամենայն ըստ բնութեան մարդկութեանս մերոյ 

առնէ և կատարէ միածին Որդին Աստուծոյ  - 59. ճշմարտեա’ զոր առ ի Փրկչէն 

կատարեցան իրագործութիւնքն - 60. մինչչև եղեալ իցեն, և միանգամայն 

կատարեսցին,,: - 68. ետ յորժամ ախորժեաց բնութիւնն զիւրն կատարել: - 70. զոր 

կատարեաց իւրով մարմնով հնազանդ լիեալ Հօր մահու չափ – 70. ոչ էր բաւական 

սէրն, որպէս և ոչ մեզ, եթէ ոչ և գործովք կատարեալ էր մեր - 75. զի՞նչ խորհուրդ ունի 

առաւօտին աղօթքն, որ ընդ  արևագալն կատարեն: - 92. զոր կատարեաց յայսմ ժամու 

ի կենարար չարչարանս իւր - 96. որով փարատեցաւ խաւարն անգիտութեան ի 

կատարել ժամանակիս: - 99. Այսր խորհրդոց յիշատակք յամենայն ժամու կատարին - 

100. և ի նմին ժամու կատարեցան ամենայն գրեալքն ի յօրէնսն ի մարգարէսն: - 100. 

զոր կատարեաց յայսմ ժամու վասն մերոյ փրկութեան: - 100. զոր այլոցն բանիւ 

հրամայեաց, ինքն արդեամբք յանձին կալաւ կատարել - 102. Եւ թուի ինձ ի սմին 

միաշաբաթոջ զայն կատարել - 102. կատարէ զխոստմունս մարգարէին – 103. Իսկ 

քահանայն միջնորդէ աղօթիւք առ կենացն անմահից յոյսն Քրիստոս, կատարել ի բարի 

զաղօթսն բարեխօստութեամբ սրբոյ աստուածածնին – 114. 

ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՅՆ - որ է առաջին կատարեալ թիւ ի միակէն սկսեալ, և 

կատարելագունից թուոց սկիզբն - 23. զկատարելագոյնն զնոսին ատեսցուք 

զատելութիւն: - 48. իսկ այժմ երկուցեալ` թէ … զկատարելագոյնն տալ նմա գոյութիւն 

մարդեղութեան, անձն ի Հօրէ զնա անուանեցեր:  – 64. 

ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾԵԼ - օրէնսազանցութիւն կարծելով զայս … կատարելագործել ումեք 

հրամայէ Հոգին սուրբ: - 12. 

ԿԱՏԱՐԵԼԱՀԱՍԱԿ - յայնմ ժամանակի առ կատարելահասակս ոմանս կատարիւր 

երախայութեանն կարգ - 9. 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒԹԻՒՆ - Մինչ զի ըղձալի լինել ինձ այսօր … հանդերձ 

կատարելութեամբս և պատուոյս բարձրութեամբ` դառնալ հանդիպել մատաղագունի 
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և անթարշամ ի մեղաց եղելոյ հասակին - 3. այլ ըստ ամենայնի կատարեալ առնլով` առ 

իւրն միաւորեաց կատարելութիւն Բանն որ ի Հօրէ - 51. Ոչ ի միութենէն 

զերկաքանչիւրոցն ուրանամ զկատարելութիւն, և ոչ յաղագս երկաքանչիւրոցն 

կատարելութեան  - 51- 52. առ կատարելութիւն ի վեր ընթանայր  աճմամբ հասակի - 

54. Եւ ապա ի շար արկեալ թուեն զկատարելութիւն բնութեանս մերոյ: - 55. ոչ 

շնորհեցեր նմա զկատարելութիւն ունել դիմի - 64. Մերձ յասացեալսն վարկանիմ և 

զղևտացւոցն օրէնսն և քահանայիցն զկատարելութիւնն ութօրեայ դեգերեալ առ դուրս 

խորանին վկայութեան - 84. 

ԿԱՏԱՐԻՉ - այլ ըստ աստուածութեան բնութեանն անախտ և անկարօտ, և  լցուցիչ և 

կատարիչ ամենայն արարածոց: - 59. 

ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ - որ ի վախճան ժամանակացս և ի կատարման ժամանակի` մարդ 

եղեալ յերկրի երևեցաւ - 81. իսկ եօթներորդն զգլուխն և օր կատարման – 84. Բայց չև 

ևս կատարումն եօթներեկին – 84.  վասն զի շաբաթ՝ հանգիստ ըստ եբրայեցւոց ձայնին 

է, և կատարումն յաւիտենից – 89. կարգեցան … աղօթք … ի կատարումն եւթներեկին ի 

նախկին ութերորդ դարուն մտելոյ - 92. նա տացէ ձեզ …  ճաշակել ի հոգեկանս այս 

աղբիւրէ ... աճել զաճումն աստուծոյ, և հաւասարել չափոյ հասակի կատարմանն 

Քրիստոսի – 116. 

ԿԱՏՈՒԱՊԱՇՏՈՒԹԻՒՆ - Եւ կամ որպէս առ նոսին իսկ, զորոց բանս, 

կատուապաշտութիւնն է մեծարգի եղեալ` կերակուր իւրեանց զկերակրոցն 

ապականիչս առնելոյ աղագաւ: - 36. 

ԿԱՐԱՊԵՏ - ,,Ուր կարապետն մեր Յիսուս յառաջեալ եմուտ,,: - 6. էր նոցա զօրավիգն 

գտեալ զկարապետս դերաքրիստոսին - 39. 

ԿԱՐԳ -  Յառաջին կենցաղն իւր և ի գալն յաթոռ հայրապետութեան և հաստատել 

բազմապատիկ և զանազան կարգս և կրօնս  եկեղեցւոյ: - 1. կատարեն զկարգն: - 5. 

Բայց տեսցուք և զայս ևս ի կարգիս - 7. Այս  յերեխայութեանն կարգի առ դուրս 

մկրտարանին պատշաճեսցի լինել նմա - 9. յայնմ ժամանակի առ կատարելահասակս 

ոմանս կատարիւր երախայութեանն կարգ - 9. զանազանութիւն հասակացն և 

ժամանակացն այլաձևապէս ի վերայ բերել հրամայէ զկարգ և զդիր աւուրցն և 
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կանոնաց - 10. հաղորդս առնելով ամենայն կարգաց և կրօնից քրիստոնէութեան, և 

անդ յարժանաւոր տեղիսն զնոսա պսակեսցեն: - 10. Առ որս ոչ են մեզ յերկարագոյնս 

տողել բանս. ուր  մարգարէն Եզեկիէղ զդսրովականսն և զսպառնալիսն կարգաւ առ 

սոսա` զոր առ հովիւսն Իսրայէղի յաստուծոյ պատգամաւորեալ բարբառի - 11. կարգ 

պաշտաման սրբոյ մարտիրոսաց ի սմա կատարի - 15. ապա ըստ նոցին իմն կարգին 

ձևանալով, սկսանի այնուհետև աստիճանաւոր պատուովք զնախապատուելին 

բարեպաշտել.  յառաջ մատուցանելով  նախկին զփսաղտն, և զկնի նորա հետևեալ ըստ 

կարգի սարկաւագն - 20. զնոյն կարգ և աստ յառաջ առնելով ... տանին յանգել 

յեպիսկոպոսսն և ի քրովբէական դասն - 22. մի՛ իշխեսցէ պաշտել զկարգն – 24. և ապա 

համարձակեսցի մատչել ի կարգն իւր և ի  հաղորդութիւնն: - 24. պարտ է … 

հոգևորական կարգօք մխիթարել զանձինս - 24. հրաման տացէ զգուշութեամբ և 

արժանաւոր կարգօք պսակիլ - 25. սուրբ Լուսաւորիչն … հրաման ետ … ըստ կարգի 

ղեւտացւոցն՝ ազգաւ սեպհականել զեկեղեցւոյ շնորհ – 25. Պարտ և արժան է … ի 

վերայ նոցա կատարել զկարգ և զկանոն ըստ օրինաց քրիստոնէից – 27. անարգեսցէ 

զօրէնս և զկարգ ամուսնաւորութեանն -  27. «Ամենայն ձեր ըստ կարգի և 

պարկեշտութեամբ եղիցի»: - 27. Իսկ զերկեակսն նոյնպէս պարտ է ըստ առաջին 

կարգին միջնորդօք և խօսնականօք հաւանեցուցանել յիրերաց յօժարութիւն - 27. 

Արժան է զառաւոտինսն` ամենեցուն նմանս միմեանց զնոյն և  ըստ նմին կարգի 

կատարել - 28. Նոյնպէս և զերեկորինսն հանգոյն միմեանց ըստ այսմ կարգի և այսու 

օրինակաւ կատարել: - 29. Իսկ կիւրակէին աւուր  առաւօտինքն` այսգունի խորհրդով 

յօրինեալ բերէ զկարգն իւր: - 29. յառաջ վարելով զկարգն, արժան է` զկնի Փառք ի 

բարձանցն` յարութիւն ասել - 30. Արժան է յայտնութեանն աւուր ի Մատթէոսի գլխոյն 

զմկրտութեան կարգին ընթեռնուլ զաւետարան: - 32. որովք միանգամ 

աստուածպաշտութեանս մերոյ կատարին կարգք - 39. զմին ասել բնութիւն …  ըստ 

ճշմարտութեանն կարգի ոչ ասիցէք - 50. զնոյն զմարգարէին առ քեզ բարբառեալ 

իրաւացի է … և որ ի կարգին – 65. առ ամենեսեան անամօթեալդ, և ի 

խոստովանականս, և ի կարգս և ի կրօնս … լցեր  զհայհոյութեանն չափ: - 65. Նորին 

տեառն Յովաննիսի Իմաստասիրի Յաղագս կարգաց եկեղեցւոյ Քրիստոսի – 81. և որ ի 

կարգին է – 82.  որ ի կարգին է – 87, 87, 88. և որ ի կարգին յարմարի պաղատանաց 

բան: - 89. Աստանօր որոշիմք ի Յունաց կարգէն – 89. Յաղագս կարգաց եկեղեցւոյ – 94. 
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Քրիստոսիւն ամենեքեան կենդանասցին յիւրաքանչիւր յիւրում կարգի: - 94. աստանօր 

մեզ վերստին դառնալի է  ի կարգն առաջին - 96. Յաղագս կարգաց եկեղեցւոյ – 100. Եւ 

ապա այլ  աւուրցն ի կարգն ելանեն - 104.  Յաղագս կարգաց եկեղեցւոյ – 109. 

ԿԱՐԳԵԼ - - հանեալ կարգեաց զինքն մտօք ընդ զուարթնոցն պարակցութիւնս – 20. 

զսոյն և ընդունել հայցէ ի նմանէ, ի յանգումն ածելով զերեկորին զկարգեալ սաղմոսն - 

22.  զայս …  յաղանդապետական կարգեալ պատուի մեծարեն:  -  38. շնորհեցաւ ի 

Հոգւոյն սրբոյ կարգեալ խորհուրդ պաշտաման եկեղեցւոյ օրհնութիւն երից մանկանցն 

- 86. Զոր թուի ինձ թէ ըստ աւուր ժամուցն պաշտամանցն խորհրդեանն կարգեալ են – 

87. Երկշաբաթին ըստ առաւօտին պաշտամանն  խորհրդեանն կարգեալ է - 87. Իսկ 

երեքշաբթին ըստ երրորդ ժամու խորհրդեանն կարգեալ է – 87. Իսկ չորեքշաբթին ըստ 

վեցերորդ ժամու պաշտամանն խարհրդեանն կարգեալ է – 88. Իսկ հինգշաբթին ըստ 

իններորդ ժամու խորհրդեանն կարգեալ է – 88. Իսկ ուրբաթին ըստ տասներորդ 

ժամու պաշտամանն կարգեալ է – 88. Իսկ շաբաթուն ըստ հանգստեան աղօթից 

խորհրդոյն կարգեալ է – 89. կարգեցան ի ժամուն յայնմիկ աղօթք - 92. Իսկ յերրորդ 

ժամու աւուրն կարգել զժամս աղօթիցն - 94. ըստ այսմ խորհրդոյ կարգեալ են 

զերեկորին պաշտօնն - 95. Իսկ յիններորդ ժամուն կարգեալ զաղօթսն, այս վասն 

անդարձ խոստովանութեան մեղանացն Ադամայ - 95. Իսկ վեցերորդ ժամուն կարգեալ 

աղօթքն, որով  յայտնի է ի նմին ժամու անցանել ընդ սահմանս պատուիրանացն - 94. 

Բայց ինձ այսպէս թուի, եթէ տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի կրիցն և ի 

ներգործութեանցն կարգեալ - 96. ի վեցերորդ ժամուն կարգեցան աղօթքն - 98. որ ի 

Քրիստոս կարգեալ է – 99. Իսկ առաւօտին աղօթքն ոչ ըստ այլոց խորհրդեանն 

կարգեալ են - 103. զոր կարգեալ է տեառն Եզրի Հայոց կաթողիկոսի: - 104. 

ԿԱՐԴԱԼ - մանուկ մոլորեալ … զմայրն վերաձայնեալ կարդայ: - 67. «Տէր աստուած 

փրկութեան իմոյ, ի տուէ կարդացի, և գիշերիս առաջի քո» - 89. Քանզի մինչ չև ևս 

զաւետարանն կարդացեալ, դեռ ևս ի թաղման վարկանելով զտէրն - 103. 

ԿԱՐԴԱՑՈՒՄՆ - հասարակաբար պարտի լինել կարդացմունքն և պաշտօնն – 33. 

ԿԱՐԵԼ - այնպէս լցեալ ուռճանայր ի նմանէ բանական իմ ոգի. մինչ զի կարել ասել 

ինձ զյայն ժամու պատահիցն … «Մանուկ էի մտավարժ, և ոգւոյ բարւոյ դիպեցայ»: - 2. 
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Զոր օրինակ ձի ոք նորավարժ ոչ կարացեալ յինքենէ զվերելակն իւր ի բաց 

ոստուցանել - 3. որք … կարօղ էին անձամբք իւրեանց լսել - 9. յորում ոչ կարեն օգնել 

կաշառացն ակնառութիւնք -  12. զի կիզուլ կարասցէ զեւթնեակսն – 18. ոչ մի ինչ իրօք 

զորոգայթս զայս փշրել կարիցեմ - 21. ոչ կարէ յինէն մերկանալ զբռնութիւն  - 22. Ոչ 

կարացեալ տեսանել խաւարեալքն մտօք, թէ զինչ նմանութիւն է  

աստուածպաշտութեանս մերոյ  առ  բազմաստուածութիւնն հեթանոսաց - 35. Ոչ 

կարէին անշունչ նիւթք ի կենդանի մարդիկ օգնականութեան մատուցանել շնորհ - 44. 

ոչ կարէաք նովին կապանակցաւ ընդիմանլիսն խառնել - 41. ոչ իւիք հեռանալ 

կարիցէք յառաջասացեալ հայհոյութենէն: - 50. զիա՞րդ կարասցես մարդ զնա եղեալ 

ասել - 57. որ վշտանալն կարէ: - 59. Ընդէ՞ր լինիս իբրև զջուր հոսեալ ընդ առ ի վայր` 

անդրէն ոչ կարացեալ դառնալ - 60. Եւ այսպէս լուսաւորագոյն իմացուածով 

կարասցես ի միտ առնուլ զերկաքանչիւրս գրեցելոցն բանից խոհականութիւնս: - 61. 

զիա՞րդ անձնաւորութիւնքն կարեն անշարժ մնալ - 62. Իսկ զառ ի յերկուց բնութեանցն 

ասել` ոչ միայն թէ լսել ոչ կարասցես, այլ և  - 65. Նոքա և այնքան ոչ կարացին ճանաչել 

զօտարոտի խառնուածն – 66. և ներհակքն ոչ կարեն համանգամայն ի միում և ի նոյն 

ժամանակի բաղկանալ – 67. որոց և հանդիպել կարացին գրիցելոց – 66. ոչ կարէր ի 

միասին ընդ գոլոյն բաղկանալ – 67. Զոր դու և ոչ զմի զոք յայդցանէ կարես առնուլ 

յանձն - 71. և ոչ եթէ բռնազբօսութեամբ զփրկչականն զիւրեամբք ածել կարէին 

զմարմինն - 72. զանուանեալն ի բոլոր գոյացելոցս պատկեր արարչին խափանել 

կարացեալ - 76. սակայն ոչ կարաց ժուժկալել իւրում պատկերին - 86. ոչ իւրով 

զօրութեամբ կարէ զորոգայթն զայն մերժել յիւրմէ - 95. որով կարասցուք յամենայն 

ժամ պտղաբեր մտօք կալ առաջի նորա - 100. 

ԿԱՐԵԼԻ - դարձցուք և զկարելւոյն բուռն հարցուք` ի բաց դնելով զանհնարիցն 

մտածութիւն: - 3. զի կարելի է բանական կենդանւոյս` ամենեցուն յամենայն ժամ լինել 

զինչ և կամեսցի - 3. 

ԿԱՐԵՒՈՐ - ոգին ունի պատեալ զիւրև կարիս յարարչէ բնութեանն ընկալեալ 

զօգտակարսն և զկարևորսն - 72. 
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ԿԱՐԻ – Յաղագս որոյ և կարի յոյժ աննմանիք միմեանց են տաճարն աստուծոյ և  

մեհեանք կռոցն - 40. կարի յոյժ չարաչար ըստ բնութեան զմին գտանիս ասացեալ 

բնութիւն: - 54. 

ԿԱՐԻ, ԿԱՐԻՔ - ոչ ընդ այնու կարեօք եմուտ … այլ … Քանզի ոգի և մարմին ծառայեն 

կարեաց` որ ի մեղսն տանին, և այնց կարեաց` որ արտաքոյ քան զմեղսն իցեն. այսինքն 

քաղցնուլն և ծարաւելն, և վաստակելն և ննջելն` մարմնոյն կարիք են … իսկ 

պոռնկութիւն և պղծութիւն և հակառակութիւն` այն կարիք մեղաց են: Նոյնպէս և ոգին 

ունի պատեալ զիւրև կարիս յարարչէ բնութեանն ընկալեալ զօգտակարսն և 

զկարևորսն … Եւ  եթէ լոկ առանձինն քննիցին, կարիք կոչին – 72-72. Զկարիս մարմնոյ 

և ոգւոյ … կալաւ  յանձին կենարարն - 72.  և այն չէին կարիք մեղաց – 72. որ ընդ բազում 

կարեօքս մտանէ – 72. Ահաւասիկ յայտնի բանիւ երևեցոյց սուրբ հայրս` ոչ մասունս 

գոլ մեղաց և ապականութեան ... այլ  բնական մարմնոյ և ոգւոյ կարիք - 72. այս սոսկ 

մարդոյ է` բնականացն ի հարկի կալ ծառայութեան կարեաց: - 72. յայնժամ զգայր իւրոյ 

կարեացն: - 72. Բայց մի’ զամենայն զմարդկական կարիսն ի միում շարի հարեալ ընդ 

մի համարիցիս - 75. որք զմարմինս իւրեանց ի խաչ հանին կարեօք և ցանկութեամբ 

հանդերձ - 89. միանգամայն կարեօք և կամօք յանձն առնլովն լուծանէր զպատիժս 

պատուհասի նախնի մարդոյն: - 98.  զոր յայլ ի ժամս աղօթիցն ըստ կարի մերւմ ցուցաք 

փոքր ի շատէ - 104. 

ԿԱՐԾԵԱԼ - Այս խաւար յանդիմանէր զկարծեալ ճաճանչ լուսաւորացն - 98. 

ԿԱՐԾԵԼ - օրէնսազանցութիւն կարծելով զայս … կատարելագործել ումեք հրամայէ 

Հոգին սուրբ: - 12. իսկ ի մէնջ վրիպանուն պատրողաբանութեամբ զանխլանալ 

կարծեն: - 38. այսմիկ որպէս մեծագունի ինչ և նորոյ … հասանել կարծեցին – 39. Բայց 

կարծեմ զայլ ինչ երկնել մտաց ձերոց` այսպէս կեղծաւրելովդ: -  49. Բայց կարծեմ թէ 

կամիք և ոչ մարմին Քրիստոսի ասել – 53. որովք բարեպաշտելդ կարծես – 53. Ոչ հեռի 

ի սոցանէ և զքոյդ կարծեմ ասել, մի բնութիւն - 59. կարծեաց Եւտիքէս առաջին յերկնից 

բերեալ, և յաստուածային բնութենէն   հայթայթեալ Քրիստոսի մարմինն – 62. 

երկատեսակ իմն սոցայն կարծեսցի գոլ տրամադրութիւն - 68. 



522 
 

ԿԱՐԾԻՍ ԱՐԿԱՆԵԼ - Քանզի այնքան նրբեն և նուաղեցուցանեն նոքա ... մինչ զի առ 

աչս երևութեան կարծիս արկանել մարմնացելոյ բանին - 49. 

ԿԱՐԾԻՔ - զի որ առ ընկերսն մոլորեցաւ աստուածութեան կարծեօք ինքն իւր ինքեան 

խոնարհեալ երկրպագէ յիմարաբար: - 36. որք ի համանգամայն նիւթ 

աստուածութեանն կարծեօք խաբեալք գրաւին: - 43. Քանզի այնքան նրբեն և 

նուաղեցուցանեն նոքա ... մինչ զի առ աչս երևութեան կարծիս արկանել մարմնացելոյ 

բանին - 49. որ կարծեաւք ասացին զերևումն Քրիստոսի, և մի բնութիւն – 59. և կամ 

զաստուածութեան կարծիս բերել ի վերայ արարածոյս – 65. մերկացուսցէ ի կարծեաց 

մարդկան զանհաւատութեանն անարգանս - 79. այլ կարծիք մարդկան` զոր ունէին 

վասն իմ, փոփոխեցան: - 79. 

ԿԱՐԾՐԱԳՈՅՆ - զնիւթս զայս տեսանեմ եղեալ. որպէս թէ զանյողդողդ և  

զանշարժահիմն փրկութեան մերոյ իրողութիւն կարծրագոյն և դժոխաշարժելի 

գործարանաւ տնօրինել: - 7. 

ԿԱՐԾՐՈՒԹԻՒՆ - հաւաքեսցուք ի հեղեղագնաց կենցաղոյս` զգայութեանցն որ ի մեզ 

զկարծրութիւն  - 46.    

ԿԱՐԿԱՆԴԱԿ - որպէս և ուսան իսկ առնել  կարկանդակս տիկնոջ երկնից - 41. 

ԿԱՐԿԱՌԵԼ - որով ձեռամբ և բանիւ պարգևք և պատուհասք ի մարդիկ կարկառին - 

43. ի փապարաց ձորոց առաջնորդեաց աշտիճանօք ի վեր ելանել ի բարձրագոյն 

յիմաստն … և զուշ և զմիտ ունգնադրութեան կարկառեալ ի տաճար սրբութեան – 97. 

ԿԱՐԿԵԼ - Զի յառաջագոյն կարկեսցէ զբերանս հերձուածողացն  - 72. 

ԿԱՐԿՈՒՏ - Ընդէ՞ր լինիս իբրև զջուր հոսեալ ... կամ իբրև զկարկուտ հատեալ յամպոց 

- 60. 

ԿԱՐՃԵԼ - կարճեալ արգելու զնոսա – 17. 

ԿԱՐՃՄՏՈՒԹԻՒՆ - Քանզի ի կարճմտութենէն ըմբռնեալ, յանյուսութեան ի 

խորխորատ անկանէր - 98.   
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ԿԱՐՃՈՒԹԻՒՆ - Եւ պատճառ ոչ ունիմ ասել, զանփո՞յթն առնելոյ զառաջնոցն 

այսպիսի խառնաբնդոր և եղծագործ սովորութեանց, եթէ ժամանակի կարճութիւն, եթէ 

... զայս ի նոսա և յաստուած թողլի է: - 8. զանազանութիւն հասակացն և ժամանակացն 

այլաձևապէս ի վերայ բերել հրամայէ զկարգ և զդիր աւուրցն և կանոնաց` ըստ 

երկայնութեան և կարճութեան: - 10. 

ԿԱՐՈՂ, ԿԱՐՕՂ - որ կարօղն է խարշել իբրև զփուշս ագարակի զհեթանոսական 

բոյսն – 46. զփորձ առեալ կարօղ է և փորձանաւորացն օգնական լինել»: - 57. 

աստուածային զօրութիւնն կարօղ է  և ի նմանութեան  զճշմարտութիւնն պահել – 71. 

Ոչ էր սոսկ մարդ, բայց և ոչ աստուած մերկ … Եթէ յատուկ մարդ, ոչ ևս ընդ կրելն 

ներգործեալ կարօղ – 73. յոր ապաւինեալ մանկանց եկեղեցւոյ ի նոցա կարող 

բարեխօսութիւնն, աղաղակեն ողբերգագին ձայնիւ- 89. փոխանակ սուրբ և սոսկալի 

պատարագին` զկարող բարեխօսութիւնն Մարիամայ օժանդակ և ջատագով առնումք 

սրբասացութեանն - 91. 

ԿԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ - Երրորդ ժամու աղօթից խորհուրդս ի վեր է քան մեր 

կարողութիւնս- 96. իսկ առաջի բռնարկեալս ի վեր է քան զմեր կարողութիւնս - 104. 

ԿԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ Է - Այլ  և ոչ ընդ դրունս երկնից կարողութիւն է ումեք անցանել 

աստստին կենօք ի մարդկանէ - 6. զոր ապա կարողութիւն է միայն ամենազօր ձեռինն` 

միւսանգամ զքայքայեալն նիւթ առ նոյն հաւաքելով հաստատել տեսակ: - 77. Եւ զայս 

կամաւորպէս կրել կարողութիւն է միայն Քրիստոսի - 78. 

ԿԱՐՕՏԱՆԱԼ - ոչ  կարօտանայ անուանակոչութեան: - 37. 

ԿԱՐՕՏՈՒԹԻՒՆ - ի հիվանդութեանն` զառողջութեանն ունիմք կարօտութիւն - 8. 

ԿԱՑՈՒՑԱՆԵԼ - և անգիւտ կորստեանն ուղևոր կացուցանէ: - 98. 

ԿԱՔԱՒԵԼ - բայց կաքաւելն և նուագել միայն տապանակին աստուծոյ առաջի ի 

Դաւթէ լեալ: - 45. 

ԿԵԱԼ – յորմէ կեալն հասցէ – 9. ,,Մի՛ կեցջիք, փոխանակ զի սուտ խօսեցալք յանուն 

տեառն,, - 48. 
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ԿԵԱՆՔ - Այլ և ոչ ընդ դրունս երկնից կարողութիւն է ումեք անցանել աստստին կենօք 

ի մարդկանէ - 6. սովաւ զյաւիտենական կենացն առ մեզ երաշխաւորեալ տեսանեմ 

բարութիւնս: - 7. ապա և զկենացն՝ որ յերկնիցն իջեալն է՝ ճաշակել կերակուր - 9. ոչ 

տան թոյղ ամուսնացելոցն զհանդերձեալ կենացն օրինակել յանձինս զխորհուրդ – 11. 

Զի զանճառելի խոստացելոց կենացն յղանայ ի միջի մերում զճշմարտութիւն: - 13. 

Բանտ` զկեանս աշխարհիս անուանէ. և հանելն ի սմանէ` առ հանդերձեալ աշխարհին 

կեանս զելանելն ասէ - 22. և յամենայն հարուածոց բանսարկուին բժշկեալ. առողջս և 

անարատս ինքեան յօրինեաց մարմին, զբոլորեցուն զանուանս գրելով ի դպրութեանն 

կենաց: - 23. Ի քէն է տէր աղբեւր կենաց: - 28. զմին միայն ընտրեցաք ունել զօրագլուխ և 

վերակացու կենաց մերոց – 48. ,,Ես եկի, զի զկեանս ունիցիք – 50. «Օրէնք հոգւոյն 

կենաց ազատեցին զիս յօրինաց մեղացն և  մահու» - 69. ի հոգւոյ անտի հնձեսցէ 

զկեանսն յաւիտենից: - 69. նոյնաձևապէս իմն երբեմն առ կեանս, և երբեմն առ մահ 

պարաբերելով ածանին – 69. յապականացուս անկեալ կեանս` հակառակաւն այսոցիկ 

վտանգիմք - 70. անճառելեաց երթեալ հանդիպանայր կենաց: - 69. որ խռովի և տրտմի 

ընդ վախճան կենաց: - 72. յարութեամբն կոչեսցէ զմեզ առ վերին կեանսն: - 76. և որ 

կենացն է վախճան, սկիզբն է կենաց: - 77. Ի սկզբանէ կենաց իմոց թշնամիք ի 

դրախտին հակառակամարտ զօրութիւնքն – 82. և զկեանս իմ ի փառաց դրախտէն ի 

դժոխս մերձեցոյց - 83. Եւ ապա քահանայական աղօթքն հայրաբար զփրկեալսն իբրև 

զորդիս լուսոյ կենաց մատուցանէ առաջի Հօրն երկնաւորի - 83. «Մի’ ասասցես 

թշնամին կենաց թէ յաղթեցի նմա - 88. ,,Ի քէն է տէր, աղբեւր կենաց – 88. Բանդ զկեանս 

աշխարհի  առակեաց, հանել ի հանդերձեալ կեանսն աղօթէ - 96. որ նշանակէ զկնի 

զգալի լուսոյս անցանելոյ, իմանալի լուսովն առաջնորդել ի հանդերձեալ կեանսն: - 96. 

Բազէն տարածեալ զթևսն անշարժ դիտէր ընդ հարաւ, յափշտակելով զմեզ ի 

մահուանէ ի կեանսն - 97. խոտորեցաւ ի ճշմարտութենէն, և միանգամայն ի կենաց 

փայտէն – 97. արտաքս ընկեցաւ ի կենաց տեղւոյն ինքնակամ ընտրութեամբ - 99. Եւ 

եղև ի նմին ժամու իններորդի արձակումն ի մահուանէ ի կեանս, և մուտք կենաց 

ճանապարհին ի ծառն կենաց: Յորում ժամու ընդ երեկս աւուրն արտաքս  ընկեցաւ ի 

կենաց տեղոյն -100. լուսաւորեցան ջրովն կենդանութեան բղխեցելոյն յԵրուսաղեմէ, և 

խաղացելոյն ի կեանս յաւիտենից – 100. ընկալաք զսաղարթն ձիթենւոյ աղաւնաբեր 
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ընդ երկս աւուրն Բանիւն կենաց - 100. Իսկ քահանայն միջնորդէ աղօթիւք առ կենացն 

անմահից յոյսն Քրիստոսի - 114. 

ԿԵՂԱԿԱՐԾ - Զարմանամ ընդ այսպիսի կեղակարծ և գայթ ի գայթ խոստովանութիւն 

– 49. 

ԿԵՂԱԿԱՐԾԵԼԻ – մի՛ կեղակարծելի ումեք թուիցի իրողութեանն իւրոյ գործ - 43. 

ԿԵՂԵՔԻՉ - Զի՞նչ զսոսա անուանեցից. հովիւս հօտավատնիչս, եթէ գազանս կեղեքիչս 

խաշանց – 11. 

ԿԵՂԾԱՒՈՐԵԼ - առ երեսս առաքինութեան կեղծաւորին լինել ջատագով - 13. բայց 

կարծեմ այլ ինչ երկնել մտաց ձերոց` այսպէս կեղծաւորելովդ: - 49. անհնար է անսուտն  

աստուծոյ ստութեամբ  իւիք կեղծաւորել ի  գործս իւր - 54. 

ԿԵՆԱԳՈՐԾԵԼ - որ յերկնիցն իջեալն է` ճաշակել կերակուր, զմարմին և զարիւն 

կենագործողին Քրիստոսի: - 9. ոչ զմեզ խնդրէր` ի ձեռն մերոյ պատկերիս 

կենագործելով զմեզ - 74. որ կենագործելն եկն զմեզ Բանն աստուած - 76.  

ԿԵՆԱՐԱՆ - Զկարիս մարմնոյ և ոգւոյ … կալաւ յանձին կենարան - 72. 

ԿԵՆԱՐԱՐ - զորոյ զկենարար զգալստեանն զփորձ առեալ մանկունք եկեղեցւոյ,  

առաջի անկանելով աղաղակեն – 88. զոր կատարեաց յայսմ ժամու ի կենարար 

չարչարանս իւր - 96. 

ԿԵՆԴԱՆԱԳՐԵԼ - Այլ և կենդանագրեալ պատկերաւ մարդացելոյ Բանին աստուծոյ, 

պախարակել զմեզ անամօթին - 35. վարդապետեաց մեզ պաշտել զկենդանագրեալ 

մարդկային ձևով զպատկեր – 42. 

ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ - Այլ և կենդանականն որ ի մեզ հաւատ, սրեալ իբրև օձի 

խօսարանացն իւրեանց սրով սատակել սպառնացեալ - 46. միայն բռնացեալ պահէր 

զկենդանական շունչն: - 76. 

ԿԵՆԴԱՆԱՆԱԼ - Աստուստ ապա և Մանի և Մարկիոն կենդանասցին – 61. Եւ 

այսպիսի փրկական տնօրէնութեամբք տիեզերք նորոգեալք կենդանացան - 86. յորում 
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ժամու միւսանգամ կենդանանայ ի գերեզմանէն - 92. նոյնպէս և Քրիստոսիւն 

ամենեքեան կենդանասցին յիւրաքանչիւր յիւրում կարգի: - 94. 

ԿԵՆԴԱՆԱՐԱՐ - Արժան է ... արժանաւոր առնել զինքն մեղսաքաւիչ և կենդանարար 

խորհրդոյն - 27. Զաստուածային և զկենդանարար Հոգւոյն սրբոյ զօրութիւնն 

յայտնելով երբեմն… ,,Հողմ ուր կամի, ասէ, շնչէ,, - 81. 

ԿԵՆԴԱՆԱՑՈՒՑԻՉ - Իսկ մեք զկենդանին և զկենդանացուցիչն Քրիստոս յամենայն 

նիւթս մարդակերպ նմանութեամբ նկարագրեմք - 40. 

ԿԵՆԴԱՆԻ - Զի կարելի է բանական կենդանւոյս` ամենեցուն յամենայն ժամ լինել զինչ 

և կամեսցի - 3. որք  յուժգնութենէ  կենդանեաց կամ դժնէութենէ երկուցեալք և 

ահաբեկեալք `  ի պաշտօն նոցին դարձան - 35. Են ոմանք ի նոցանէ, որոց տեսեալ 

զարիւնարբուս և զթարախածուծս ի կենդանեացդ … մեծարեալ զնոսա աստուածս 

անուանեցին – 36. Կէսք ի նոցանէ զընդդիմամարտս այլոց կենդանեաց զկենդանիս ի 

պատիւ առեալ պաշտեցին - 36. Իսկ մեք զկենդանին և զկենդանացուցիչն Քրիստոս 

յամենայն նիւթս մարդակերպ նմանութեամբ նկարագրեմք - 40. այլ թէ և մեռանի, 

կենդանի է,,: - 40. Ոչ կարէին անշունչ նիւթք ի կենդանի մարդիկ օգնականութեան 

մատուցանել շնորհ - 44. «Թէպէտ և մեռաւ մարմնով, այլ կենդանի է հոգւով»: - 49. Արդ 

եթէ էին ոմանք, այլ և յոլովք ևս  կենդանիք մնացեալք, զիարդ էր՝ եթէ - 66. զայլս ի 

կենդանեացն զուգակենակցաբար  ըստ ազգի տեսանելով վայելչացեալս, յաղագս 

նորին տրտմէր - 68. զքահանայութեանցն ասեմ, զպատարագացն և ի զանազան 

արեանցն կենդանեացն հեղմանցն - 99. «Յաւուր յայնմիկ բղխեսցէ ջուր կենդանի 

յԵրուսաղէմէ – 100. որ կոչեաց երեքկին սրբասացութեամբն ի մի լոյս կենդանի – 105. 

ԿԵՆԴԱՆՈՒԹԻՒՆ - սպասել և ակն ունել արժան է, զյաւիտենական զգենուլ 

կենդանութիւն - 16. և այսպէս ասի մի կատարեալ` զմի ունելով կենդանութիւն և զդէմ: - 

51. յորմէ վտանգեալ լինիմք` ի վախճան հասանել մեղացն, և  անլուծականի 

կենդանութեան լինել սկիզբն: - 78. լուսաւորեցան ջրովն կենդանութեան բղխեցելոյն 

յԵրուսաղեմէ – 100. 

ԿԵՆՍԱՌԱՔ - զոր մարգարէն աւագափոխ զնա անուանէ, այս ինքն վերջին և  

մահալոյծ և կենսառաք ձայն: - 13. 
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ԿԵՆՍԱՏՈՒ - զառ ի յերկնից ասեմ իջեալ կենսատուն կերակուր - 14. 

ԿԵՆՑԱՂ - Յառաջին կենցաղն իւր և ի գալն յաթոռ հայրապետութեան - 1. 

հաւաքեսցուք ի հեղեղագնաց կենցաղոյս – 46. պատուիրէ ի կենցաղումս արթուն և  

զուարթուն լինել առաջի նորա - 85. որ մախանօք չարին ի մէջ հնոցի կենցաղիս 

դատապարտեալ մարմնով, շնչով և հոգւով - 86. որ և առ նմին առեալ քահանային 

զաղօթըս ժողովրդեանն մատուցանէր առ աստուած, հաստատուն կալ ... 

առաքելական խաղաղական քարոզոութեամբն վարիլ ի կենցաղումս - 89. 

ԿԵՆՑԱՂԱԿԱՆ - այլում ումեք ակն դնելով կենցաղական տարփանց աստուածային 

շնորհ անդրէն ձգեալ բերէր զիս կապանօք սիրոյ իւրոյ - 2. մի զարթնութիւնն ընդ 

կենցաղականաց իրիք թուիցի շարախառնել ասացեալ զբօսանաց – 16. Այլք դարձեալ 

զօգտակարս և զպիտանիս ի տարերաց այտի առ  կենցաղական պէտս ընտրեալ 

աստուածացուցին - 35. 

ԿԵՆՑԱՂԱՎԱՐԵԼ - Փրկիչն սոքօք ի կենցաղավարելն ընդ մարդկան վարեցաւ – 70. 

ԿԵՐԱԿՈՒՐ - որ յերկնիցն իջեալն է` ճաշակել կերակուր – 9. .  զառ ի յերկնից ասեմ 

իջեալ կենսատուն կերակուր - 14. Եւ կամ որպէս առ նոսին իսկ, զորոց բանս, 

կատուապաշտութիւնն է մեծարգի եղեալ` կերակուր իւրեանց զկերակրոցն 

ապականիչս առնելոյ աղագաւ: - 36. «Արդ որպէս ընկալաւ զքաղցնուլն տէր` 

հաստատուն կերակուրն շնչեցեալ ի նմանէ - 73. որս գտեալ և  կերակուր արարեալ իւր 

զընդ մահուամբ անկեալսն - 76. գերեալ լինի նախաստեղծն ի բանսարկուէն 

տրփական կերակրօքն ի ծառոյն մահաբեր և ի չար խորհուրդն - 96. 

ԿԱՐԱԿՐԱՓՈԽՈՒԹԻՒՆ - արժան է ոչ միայն քրիստոսեան պատարագաւն և 

կերակրափոխութեամբ և անաշխատ հանգստեամբ պատուել զօրս զայս – 16. 

ԿԵՐԱԿՐԵԼ - Դարձեալ` սեղանն կերակրէ զմեզ, և ոչ ծնանի. աւազանն ծնանի,  այլ ոչ 

կերակրէ. խաչն մարտնչի ընդ մեր առ թշնամիսն, և ոչ ծնանի, և ոչ կերակրէ - 8. 

Կերակրեցաւ առ Աբրահամու – 60. 

ԿԵՐԱԿՐՈՂԱԿԱՆ - Այս՝ ո՞չ ապաքէն ըստ բնութեանն պատշաճեալ 

կերակրողականին առաջի դնէր զպէտս – 67. 
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ԿԵՐՊԱԳՈՐԾԵԼ - Դարձեալ` կռապաշտիցն զմեռելոց ոմանց զնմանութիւն յանշունչ 

նիւթս կերպագործեալ տպաւորելով - 40. 

ԿԵՐՊԱՆԱԼ - ոչ միայն ի միտս, այլ և առ երեսս բարեպաշտից կերպացեալ ձևանան 

երևմունքն: - 14. «Խոստովանիմ զԲանն աստուած յարգանդի կուսին կերպացեալ   - 54. 

ԿԵՐՊԱՐԱՆ, ԿԵՐՊԱՐԱՆՔ - աստուստ և կերպարանին այլեայլեալ տգեղանայր ձև - 

42. ինքն եկն, և ի վախճան ժամանակացս այսոցիկ զկերպարանս ծառայի էառ - 42. Ի 

վերայ ամենայն տեղւոյ ել … զպատկեր մերոյ կերպարանիս յինքեան ցուցանելով: - 74. 

ԿԵՐՊԱՐԱՆԵԼ - Քանզի արդարև զարդարի պատկերս առաքինութեանն  երանգովք՝ 

ըստ նախատպին կերպաանեալ, որպէս ճշմարտութեանն և ինձ թուի: - 2. 

«Կերպարանէ զօտարին բովանդակ յինքեան զիմ բերելով հանդերձ իմովքն - 75. 

ԿԷՍ - Կէսք ի նոցանէ զընդդիմամարտս այլոց կենդանեաց զկենդանիս ի պատիւ  

առեալ պաշտեցին - 36. «Կէս նորա ի ծովն որ առաջին … ,,Եւ կէս նորա ի ծովն որ 

յետոյ,, - 100. 

ԿԻԶՈՒԼ - Եւ սակայն եւթնապատիկ սպառնայ ջեռուցանել, թերևս զի կիզուլ 

կարասցէ զեւթնեակսն – 18. Ընդ ձեռն որոյ  եւթնապատիկ … զմարմնականն ի ծոցս 

մեր հատուցանէ տանջանս. գերելով … և կիզանող ախտիցն մատնեալ բաբեղոնական 

գոռոզին: - 18. 

ԿԻՆ – զասացեալ զառաջնածին կնոջ զմանուկն ի ձերբաձգութենէ առ իրեարս 

չարամահ առնելով ... յաղանդապետական կարգեալ պատուի մեծարեն: - 38. որ եղև ի 

կնոջէ,, - 49. «Քրիստոս ի կուսէ. կանայք, կոյսք լերուք,, - 49.  թանց բնութեան զմերն 

ընկալաւ ի կնոջէ - 51. «Որքան ինքն, ասէ, հրամայեաց` զբնութեանն կատարելով յինքն 

ընկալաւ. որքան կամեցաւն, այս է` ծննդեան ի կնոջէ, աճման հասակի, ամաց թուոյ - 

54. զիա՞րդ իշխես ասել … եթէ ոչ զկատարեալ մեր բնութիւնս ի կնոջէ յինքն ընկալեալ` 

ընդ ինքեան միաւորեաց Բանն աստուած առաքեալ ի Հօրէ: - 54. զմարդկային զգեցաւ 

բնութիւն ի  կնոջէ: - 56. Եւ սուտ լինի ըստ ձեզ ի կնոջէ մարդ զնա լինել գրեալն - 67.  

Արդ որպէս իր էր երևելն ի կնոջէ, իր ուրեմն էին և ներգոծեալքն ի նմանէ և կրիցեալքն 

- 71. Քանզի զի՞նչ պէտք էին աստուծոյ ծնանել ի կնոջէ - 74. զոր և անմարմին 
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զուարթութիւնն ի գերեզմանին ի սփոփանս մխիթարութեան տրտմեցելոց կանանցն 

աւետաւորէ - 90. լուաւ զապիրատ պատասխանին՝ զկինն բերելով պատճառք: - 99. 

ԿԻՍԱԲԱԺ - զԱպողինար և զՍոփրոնիոս և զՅուղիանէ, որ  կիսաբաժ և ոչ կատարեալ 

զմերն ասացին բնութիւն առեալ Բանին ի  կուսէն - 59.   

ԿԻՐ - զորոց երկուց աւուրցն զխորհուրդս հրամայէ ի կիր արկանել – 86. Բայց ինձ 

այսպէս թուի, եթէ տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի կրիցն և ի ներգործութեանցն 

կարգեալ - 96. 

ԿԻՐԱԿԷ, ԿԻՒՐԱԿԷ - որք … զշաբաթ և զկիրակէ օրն ընդ տրտմութեամբ և ընդ 

ապաշխարութեամբ արկանեն  - 13. զի ամենայն օր կիւրակէ է – 25. Արժան ի սուրբ 

քառասներորդս պահոցն՝ յաւուր շաբաթու և կիւրակէի պատարագ մատուցնել - 25. 

Այլ վասն պահելոյ և լուծանելոյ զշաբաթ և զկիւրակէ ի սուրբ քառասներորդս պահոցն, 

այս յիւրաքանչիւր կամս թողեալ լիցի - 25. Արժան է գիշերապաշտօն առնել յայգ 

կիւրակէ - 27. Իսկ կիւրակէի աւուր առաւօտինքն` այսգունի խորհրդով յօրինեալ բերէ 

զկարգն իւր: - 29. Եւ այս յաղագս Մեծացուսցէ ասելոյ յառաւօտինսն յաւուր կիւրակէի: 

- 30. Սովորեցին ոմանք զկիւրակէն օր մինչև ցճաշն  պատուել - 33. 

ԿԻՐԸՆԴՈՒՆԱԿՈՒԹԻՒՆ - որովք և ոչ ամենեքումբք այսոքիւք զփրկչականն պարտ և 

արժան է ասել զկիրընդունակութիւնս: - 75. 

ԿԻՐՔ – Քանզի զամենայնսն ի Քրիստոս ըստ մարմնոյն կիրս` ոչ առնուն յանձն ասել 

ըստ մարմնոյ և կամ մարմնով - 49. Ի մարդկային կրիցն … զփորձ առեալ կարօղ է - 57. 

տեսանես զմարդկային ինչ ուրուք ճառեալ զՔրիստոսի կրիցն – 66. Ոչ արտաքուստ ի 

նմա բերելով զքնոյն իրակութիւն, այլ բնաւորականին ըստ պիտոյիցն ի վերայ անկեալ 

կրից: - 68. զմերն կրէր կիրս – 70. Արդ երևեցոյց բանս` ոչ մեղք և ոչ ապականութիւնք 

հոգեկանացն և մարմնականացն մերոց լինել կրից, այլ  - 70. նոյնպէս և զկիրսն 

մարդկայինս ըստ մեզ և զմերն ասեմ կրեալ Քրիստսի 71. և օրինօք մարմնոյն ասելն` 

ըստ մարդկութեանս, և ոչ ըստ աստուածութեան նշանակէ կրել զկիրսն: - 71. 

ճշմարտութիւն էին և կիրքն: - 71. սակայն առ վերջնովս  զառաջինսն յիշեցեալ 

զերևմունս և զկիրս` նմանութիւն և օրինակ զնոսա ասելի է - 71. որ ի մեզ գտանին 

կիրքս – 72. ըստ նմին և ընկալաւ զկիրսն. և ոչ այլայլոցաւ ի կրիցն. և որպէս ի մահուն 
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զմերն ընկալաւ զմահ … սապէս և ի կրելն` մերումն նոյնաձևապէս հաւասարեաց 

կրից:  - 73. և այսր աղագաւ զմերն ասի ընդունել կիրս: - 73. Եւ զայս գտեալ մեր 

զազատութիւն ի տեառնէն` ոչ այլով իւիք օրինակաւ, այլ ի ծառայական կրիցն անտի - 

75. Արդ ընդ այս ամենայն կիրս փորձութեանց անցեալ եկեղեցւոյ, սակայն ոչ լքանի  

յարարչական խնամոցն - 83. 

ԿԻՒՐԵՂ – Այսպէս և ըստ այսմ օրինակի՝ երանելւոյն Կիւրղի Երուսաղէմի 

եպիսկոպոսի զերախայիցն կանոն պայծառացուցեալ է - 9. Զսոյն և մեծահանճարն 

Կիւրեղ աւանդէ Աղեքսանդրի հայրապետ - 51. 

ԿԼԱՆԵԼ – խնդրէ կլանել՝ զորս եթուքն – 24. 

ԿՆԱՏ - թէպէտ և խանգարիչն Իսրայեղի տզօր և կնատ զօրեղութեամբն նկրտի 

խափանել: - 12.   

ԿՆՔԵԼ - տէրն ուրանօր զհինն աւարտեալ կնքեաց - 6. պարտ է սպասաւորաց բանին 

աստուածախօսունակ հարցն բանիւք կնքել բանիս: - 116. 

ԿՇՌԵԼ - ի ստորուստ ի հրեշտակական դասուէ առ երիս երիս դասս անմարմնոցն 

զմի մի կշռեալ յեկեղեցականացն, վերոտնելով առ սակաւ սակաւ երթալ հասանել 

մինչև ի թագաւորական գահոյսն - 20. 

ԿՇՏԱՄԲԵԼ - եկին յարեցան կշտամբեալքն Աղուանից պատկերամարտք ոմանք 39. 

ԿՈԽԵԼ - հրաման  ընկալաք` զհեթանոսացն ոչ կոխել ճանապարհ - 60. զօրացո՛ 

զընթացս ոտից մերոց կոխել զգլխաւորական չարութիւն չարասիրին: - 113. 

ԿՈՂՄՆ - ոչ  զմի  ոք անտուստ ի կողմանէ թողլով տենչացար - 64. յերկուս կողմանս 

հակամիտեսցի յարձակմամբ ցանկութեանն – 68. 

ԿՈՅՍ – ընդ նմին և զգերեզմանն յիշել՝ և զսուրբ կոյսն – 29. իսկ զսուրբ կոյսն` ի 

Մեծացուսցէն ասելոյ յիշեմք: - 29. Այլ և ոչ ի կուսէն, ասեն, մարմնանալ, այլ ի կուսին. 

զի մի’ արդեւք ի կուսէն ասելով` զմերս յիշեցուցեալ ի ներքս ածիցեն բնութիւն: Իսկ ի 

կուսին ասացեալ` ինքն ապա, ասեն, Բանն աստուած  մարմնացեալ լինի յարգանդի 

կուսին: - 49.  առ հոգի և մարմին ի կուսէ – 49. ընդէ՞ր և մարմին զգեցաւ ի կուսէն – 49. 
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«Քրիստոս ի կուսէ. կանայք, կոյսք լերուք,,. և եթէ՝ ,,Ծնաւ ի Մարիամայ սրբոյ կուսէ,,: - 

49. մարմին ստացական յարգանդէ կուսին զգեցաւ: - 50. ծնաւ ի կուսէն – 51. զի որ ի 

Հօրէ անմարմին բանն էր, ի Մարիամայ սրբոյ կուսէն` այս ինքն ի  մարդկային 

բնութենէս` մարմին զգեցաւ - 51. Քանզի ասես, որ ի Հօրէ գոյացեալ անձնն էր, նոյն 

անձնաւորեալ ի սուրբ կուսէն - 53. և որ ի Հօրէ բնութիւնն է, նոյն բնաւորեալ եղև 

յարգանդի կուսին - 55. Արդ զիա՞րդ անձնաւորեցաւ ի կուսին անձն Որդւոյ – 53. առ 

աչօք և ձևով ևեթ ցուցեալ  զմերն ի կուսէ - 53. «Խոստվանիմ զԲանն աստուած 

յարգանդի կուսին կերպացեալ  - 54. դու ասես, ի Հօրէ անձնն Որդւոյ անձնաւորեցաւ ի 

կուսին. և նա ասէ, ոչ ինչ խառնեաց ի կուսէն յանխառն աստուածութիւնն: - 54.  Եւ եթէ 

ոչ գոյութիւն ինչ անձնաւոր զմերս ի կուսէ ընդ ինքեան միաւորեաց Բանն, զիա՞րդ 

ինքն զինքն մարդ և որդի մարդոյ անուանեաց: - 54. զիա՞րդ  իշխես ասել զաներևոյթ և 

զանմարմին անձնն Որդւոյ մարմնաձևապէս անձնանալ յարգանդի կուսին - 54. Այլ 

անմարմին բնութիւն աստուասային Բանին` զմարմնական բնութիւն ի կուսէն 

ընկալեալ, ընդ ինքեան միաւրեաց - 54. նոյն բնաւորեալ է ի սուրբ կուսէն … զի՞նչ այլ 

ինչ բնութիւն յարգանդի կուսին գոյանայր: - 55. զնոյն բնութիւն Հօր վասն մերոյ 

փրկութեան ծնաւ մարդացեալ ի Մարիամայ սրբոյ կուսէն Հոգւով սրբով: - 55. 

բնաւորեցաւ յարգանդի կուսին – 55. Եթէ յարգանդի կուսին բնաւորեցաւ, ապա ի Հօրէ 

ոչ էր բնաւորեալ:  Դարձեալ` թէ յարգանդէ կուսին սկիզբն էառ լինել մի բնութիւն ընդ 

Հօր, ապա նախ քան զխոնարհելն յարգանդ կուսին` օտար գոյր բնութեանն Հօր: - 55. 

գոյութիւն հանդերձ մարդկային բնութեամբ ընկալեալ յանարատ արգանդէ կուսին - 

55. զայս ի Հօրէ իսկ անժամանակաբար յինքեան բերէր Բանն աստուած. այլ ըստ 

անճառ տնօրէնութեանն ի կուսէն: - 56. ոչ բնութիւնն աստուածային բնաւորեցաւ 

յարգանդի կուսին - 56. ընդ ձեռն որոյ ցուցեալ լինէր Աստուծոյն Բանի բնութիւն 

անեղանելի, և ի Հօրէ. իսկ մարմնոյ նորին գոյացութիւնն ի կուսէ – 57. որ ոչ 

համագոյական կուսին դժոխաբանէր զմարմինն Քրիստոսի – 59. որ կիսաբաժ և ոչ 

կատարեալ զմերս ասացին բնութիւն առեալ Բանին ի կուսէն - 59. կարծեաց Եւտիքէս 

առաջին յերկնից բերեալ, և յաստուածային բնութենէն հայթայթեալ Քրիստոսի 

մարմինն, և  իբրև ընդ խողովակ  զնոյն անցուցեալ ընդ մէջ կուսին – 62. նոյն 

անձնաւորեցաւ ի սուրբ կուսին: - 64. մի գուցէ խոստովանել հասցէ ի կուսէն – 64. 

թերևս ոչ մարմին էր զգեցեալ ի կուսէն ի մերմէ բնութենէս - 70. զմարմին Բանին ոչ 
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յայլմէ իմեքէ ծանեաք, այլ ի կուսէն - 71. Եւ արդ զկոյսն յիշելով՝ զթաղումն 

հաստատեաց – 103. որ ի կուսէն մարմին զգեցաւն – 104. աւետաւորէ զյայտնութիւն 

Որդւոյն աստուծոյ ի կուսէն ասելով. «Եթէ ահա  կոյս յղասցի և ծնցի որդի - 105. 

ԿՈՅՐ – բանայ զաչս կուրաց – 103. 

ԿՈՉԵԼ - հաւանեալ իմ այսոքիւք` իբրու թէ ձայնիւ կոչողին զիս աստուծոյ, 

զյանձնառականն ընդառաջ տանելով բան - 2. Զոր դանդաղիմ ասել … յոլովագոյնս ի 

ներքս յեւղն կոչել զշնորհն - 7. զորդեգրութեանն աստուծոյ ի մեզ կոչէ շնորհ: - 8. Սա է 

առ երկս զիւրն կոչօղ ճարտարապետ և առ հանգիստ: - 14. իբր առ երկին ի հնոցն 

վերաձայնեալ կոչէին զարարածս յօրհներգութիւն նմա - 19. իսկ զմինս` արբանեակ 

բանի և սպասաւոր ի խոհականութեան կոչէր Հերակղիտոս, զլեզու: - 20. Ոչ է պարտ ի 

չարաղանդ մծղնէիցն տեղիս, որ կոչին Պոլլիկեանք, օթել ումեք - 33. Ըստ իւրաքանչիւր 

լեզուաց այլաձևելով զնորա զանուն, քուշացիք Նեբրովթ կոչելով, բաբեղացիք Բէղ, 

փղշտացիք Բահաղ … Հայք Արամազդ: - 37. ի ծածուկ զօդային և զվերնոտ դևսն կոչեն 

ըստ Մանեայ և Սիմովնի կախարդի մոլորութեանցն: - 38. քահանայական ձեռնն և 

բանն զԵրրորդութեանն սրբոյ ի նոսա կոչեալ բնակեցուցանէ զօրութիւնն - 43. Արդ 

զմեզ յառաջ կոչէ նա ինքն ընդդէմ յառնել երկակաց ոմանց առ միմեանս 

մենամարտուցելոց յայլազգեացն գնդից, և ամբարտաւանութեամբ յառաջ կոչողաց 

զմեզ – 46. զբոլոր զառ ի յեկեղեցւոյ զհետ հրաւիրեալ կոչէ զպատշաճեալ իւր անդամսն 

- 61. Իսկ ճշմարտութիւն կոչեմ զիրն  - 71. Եւ  եթէ լոկ առանձինն քննիցին, կարիք կոչին 

– 72. և յիւր միաբանութիւնն և նմանութիւն կատարեալ պատկերին կոչիցէ զմեզ,,: - 74. 

յարութեամբն կոչեսցէ զմեզ առ վերին կեանսն: - 76. Կոչես, ո՛վ տէր, Հայր քեզ 

զաստուած – 78. յոր և կոչէ ի հարսանիս երկնաւորին Որդւոյն իւրոյ զտիեզերս: - 86. որ 

կոչեաց երեքկին սրբասացութեամբն ի մի լոյս կենդանի – 105. «Եթէ ահա կոյս յղասցի 

և ծնցի որդի, և կոչեսցի անուն նորա Եմմանուէլ» - 105. 

ԿՈՍՏԱՆԴԻՆՈՒՊՈԼԻՍ, ԿՈՍՏԱՆԴԻՆՈՒՊՕԼԻՍ - Որպէս հրաշալին ասէ Յոհան 

Կոստանդինուպոլսի – 52. Որպէս հրաշալին ասէ, Յոհան  Կոստանդինուպօլսի: - 72. 
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ԿՈՐԾԱՆԵԼ - ի չարաչար  աղանդաց կործանէին  խորխորատս: - 13. Երիքովի ի վայր 

կործանէին պարիսպքն ի տապանակէն: - 44. յորմէ զրկեալ ի սկզբանն ի գերակայ 

բարեացն, մարդկային բնութիւնս` յերկիր կործանեցան: - 84. 

ԿՈՐԾԱՆԻՉ - կապեալ իբրև շղթայիւք ի խորս անգիտութեանն անգանէր, աստուած 

իւր յօրինելով զկործանիչն - 85. 

ԿՈՐԾԱՆՈՒՄՆ - Օրինակի իմն` շինուածոց զհիմնն ի բաց առեալ, և կամ կործանումն  

քաղաքի եղեալ` ի տապալել զպարիսպն: - 76. Արդ երիս եցոյց մեզ զկործանմանն մերոյ 

տեղիս - 77. 

ԿՈՐՆՉԵԼ – միանգամայն և գտանին և կորնչին – 38. 

ԿՈՐՈՎԱԳՈՅՆ- Այլ և զկորովագոյնն ի նոցանէ ընտրեալ զբանին ճահաւորութիւն ... 

ջախջախեսցուք զվեհագոյն և զգերակացեալն ի նոսա չարապաշտութեանն անդամ: - 

46. 

ԿՈՐՈՒՍԱՆԵԼ - ոչ երբէք զիւրն ի բաց կորոյս գոյացութիւն: - 51. «Կորուսանես, ասէ, 

մարգարէն  զստութեան խօսօղսն» եթէ կորուսանէ բանն, առաւել ևս գործն ընձեռէ 

կորուստ: - 61. ի մահուանէ անտի զանմահութիւնն կորուսեր – 79.  յանարգանաց 

անտի իմոց վերստին գտանել զոր կորուսին մարդիկ զփառս - 79. Այս է որ եկն ի խնդիր 

ոչխարին զկորուսելոյն ի հօտէն իւրմէ - 99. 

ԿՈՐՈՒՍՏ - զի եղիցիս ի կորուստ անհնազանդեալ որդիդ հարանց: - 50. առաւել ևս 

գործն ընձեռէ կորուստ: - 61. ամենևիմբ ընդ մահու կորստեամբ գրաւեալ, յաստուծոյ և 

ի դրախտէն արտաքս անգանէր: - 85. անգիւտ կորստեան ուղևոր կացուցանէ: - 98. 

ԿՈՒՍԱՆ - Զի՞նչ զսոսա անուանեցից. հովիւս հօտավատնի՞չս, եթէ գազանս կեղեքիչս 

խաշանց. զկուսանացն իբրև զերկրորդականացն առնելով` տխուրս և 

անկատարելագործ հարսանիս – 11. զբանն ածէ յասելն, եթէ «Օրհնեցէք զտէրն յերկրէ 

վիշապք … եթէ ,,Թագաւորք երկրի և զօրք իւր, և իշխանք, և երիտասարդք, և կուսանք,, 

- 87. առաւօտին աղաղակեն ողբերգագին ձայնիւ, եթէ «Լոյս տուր, տէր, աչաց իմոց, զի 

մի’  երբէք ննջեցից ի մահ» ըստ յիմար հինգ կուսանաց: - 87.   
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ԿՈՒՌՔ - յորոց անուն և զկուռս պատկերակերպս քանդակեալս աստուածս 

անուանեցին: - 37. յաղծապղծից անուն և ի վատթարագործաց կուռքն կանգնեալ 

լինէին – 37. Վասն որոյ դիւաբնակք և դիւաշունչք կռոցն լինէին սպասաւորք – 37. Եւ 

կամ զնոյն ինքն զՔամովսայն և զԱստարտայն անկեալ զգարշելի կուռսն ողոքեն: - 38. 

նոցա մեհեանքն կռոցն ընդունարանք շինեալ լինէին – 40. Յաղագս որոյ կարի յոյժ 

աննմանիք միմեանց են տաճարն աստուծոյ և  մեհեանք կռոցն - 40. բնակարան իւր 

զկռոցն առնէր զմեհեանս – 40. «Ամենայն կուռք հեթանոսաց, դևք են». - 40. 

«Ամաչեսցեն ամենեքեան` ոյք երկիր պագանեն կռոց – 40. «Կուռք հեթանոսաց արծաթ 

և ոսկի են»: - 42. ի սրունս զդագոնականն ընդ յատակս բագնին տապալեալ ցրուէր 

զկուռս – 44. 

ԿՈՒՏԵԼ - Ուրանօր ի միասին ընթացեալ կուտեցան ամենայն ուստեք  – 39. 

ԿՈՒՐԱՆԱԼ - Առ որ դու կուրացեալ մտօք հայելով` ոչ գիտացեր զանազանել - 62. 

ԿՈՒՐԱՇԱՒԻՂ - շատ ջանացար կուրաշաւիղ իմն արահետիւք ծածկել և թագուցանել 

զհաւաքեալ ի քեզ դառնութեան մաղձ – 53. 

ԿՈՒՐԱՑՈՒՑԱՆԵԼ - սորա խաւար չարապաշտութեանն զբոլոր տիեզերս ընդ իւրեաւ 

կալեալ կուրացոյց: – 36. 

ԿՈՒՐՈՒԹԻՒՆ - Այլ ակամայ կուրութիւն ցանկայ - 49. կամաւոր կուրութիւն խնդրէ - 

49. զկուրութիւն մտաց քոց զսրբովքն արկանես հարամբք - 63. 

ԿՈՓԵԼ – արդարև իսկ կռեմք և կոփեմք և քանդակեմք և քերեմք ... զեկեղեցիս - 39. 

Մի’թէ յանշունչ քարանց կոփեալ պնակի՞տքն զայսոսիկ առնելով, եթէ ո՞չ ինքնին 

աստուած՝ որ ի նոսա միաւորեալն էր, ժամանակին զայն պահանջեալ: - 44. 

ԿՌԱՄՈԼՈՒԹԻՒՆ - զոր առ ի յանդիմանութիւն  հեթանոսական  կռամոլութեանն  է  

ասացեալ: - 35.  գիրկս արկանէր և համբուրէր զդարձեալն ի խոզագնաց շաւղէ 

կռամոլութենէն - 86. 

ԿՌԱՊԱՇՏ - նախատել զմեզ յանդգնին պղծալիցն իւրեանց շրթմամբք, կռապաշտս 

անուանելով տէրունեան աղագաւ նշանապաշտութեամբ - 35. նախատեալ զմեզ և 
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զկռապաշտիցն, ընդ ձեռն երևելի անդրեացն առ ինքն ձգեալ, ընդունէր 

զերկրպագութիւնն - 37. բացայայտակի քողախնդրեալ  զկռապաշտիցն հոլանեցաք 

զյիմարութիւն - 37. Դարձեալ` կռապաշտիցն զմեռելոց ոմանց զնմանութիւն յանշունչ 

նիւթս կերպագործեալ տպաւորելով - 40. զայսպիսեօքն անամօթին փոխել 

զամպարշտութեանն իւրեանց զմաղձ. անզգայեալք յայսոյն հայհոյութենէ, կռապաշտս 

ասելով: - 39. ցրուէր զկուռս, կռապաշտիցն աստուածպաշտութեան շաւիղ 

ցուցանելով: - 44. 

ԿՌԱՊԱՇՏՈՒԹԻՒՆ - ծամածռեալ խաթարել զմիտս մեր խորհին կռապաշտութեան 

անուամբ: - 45. 

ԿՌԵԼ – արդարև իսկ կռեմք և կոփեմք և քանդակեմք և քերեմք ... զեկեղեցիս, զսեղանս 

- 39. 

ԿՌՈՆՈՍ - աստուածս անուանեցին. զԿռոնոս վասն յոխորտաբար առ 

կռուարարութիւնսն յարձակելոյ. զԱրէս՝ վասն արին գոլոյ – 37. 

ԿՌՈՒԱԿԻՑ - ընդ Յակոբայ եղև կռուակից: - 71. 

ԿՌՈՒԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ - աստուածս անուանեցին. զԿռոնոս վասն  յոխորտաբար առ 

կռուարարութիւնսն յարձակելոյ. զԱրէս՝ վասն արին գոլոյ - 37.   

ԿՐԵԼ - Բազումք ի Բաբեղոնի պատուական անօթ ոսկւոյ և արծաթոյ, այլ միայն 

յաղագս աստուածային անօթոցն կրեալ զպատուհասն Բաղտասար արքայի - 45. եթէ 

անմարմնապէս զմարմնականսն կամելի էր կրել Քրիստոսի – 49. և մի՛ զքոյդ 

արդարացուցաներ ի բազմաց կրեալ ստգտանս և ապաբանութիւն: - 61. ըստ 

աստուածութեանն  հնար էր զմարդկայինսս կրել Քրիստոսի - 70. և զմերն իսկ առաջի 

արկանելով բնաւորականս` թողացուցեալ մարմնոյն կրել զիւրսն: - 70. ճշմարտութիւն 

էր և կրելն - 71. իր ուրեմն էին և ներգոծեալքն ի նմանէ և կրիցեալքն - 71.  նոյնպէս և 

զկիրսն մարդկայինս ըստ մեզ և զմերն ասեմ կրեալ Քրիստսի – 71. սապէս և ի կրելն` 

մերումն նոյնաձևապէս հաւասարեաց կրից: - 73. Եթէ յատուկ մարդ, ոչ ևս ընդ կրելն 

ներգործեալ կարօղ. և եթէ միայն աստուած, ոչ ևս ներգործելովն կրել գիտակ: - 73-74. 
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զայս կամաւորպէս կրել կարողութիւն է միայն Քրիստոսի - 78. Անարգանս ինձ կրել 

առաջի կայր – 79. 

 զմերն կրէր կիրս – 79. օրինօք մարմնոյն ասելն ըստ մարդկութեանս, և ոչ ըստ 

աստուածութեան նշանակէ կրել զկիրսն: - 71. 

ԿՐԵԼ ԿԻՐՍ - զմերն կրէր կիրս – 79. օրինօք մարմնոյն ասելն ըստ մարդկութեանս, և 

ոչ ըստ աստուածութեան նշանակէ կրել զկիրսն: - 71. 

ԿՐԵՏԱՑԻ - արտաքնոցն  ասացեալն ի խորհուրդ եկեղեցւոյ վերաբերին … և 

կրետացւոց սուտ մարգարէին վկայութիւնն առ Տիտոս զարմանալի - 82. 

ԿՐԹԵԼ - պտուղ խաղաղութեան նովաւ կրթելոցն հատուցանէ յարդարութիւն»: - 78. 

ԿՐԿԻՆ - զի՞նչ այլ ինչ թուիցիս ասել, եթէ ոչ կրկին – 53. Հաւաստի զերկուսին ունէր 

զբնութիւնսն Քրիստսի. և եթէ՝ Կրկին է Քրիստոս - 57. Կրկինն ասել զաստուած Բանն, 

և զնորայն յայտնեաց մարմին - 71.  Կրկին էր` ըստ որում վաստակեցաւն - 71. 

ԿՐԿՆԵԼ – իսկ ծունր ոչ կրկնի – 15. Այլ և հանդերձ յոտանաւորութեամբ առանց ծունր 

կրկնելոյ կատարել զասացեալսս – 17. Արժան է … ծունր չկրկնել – 27. Պարտ և արժան 

է զԽաչեցարն երիցս անգամ զհետ բերել, ըստ երիցս անգամ կրկնելոյ 

սրբասացութեանն - 28. հրամայեցաք … և երեկունն ծունր չկրկնել – 33. և շուրջ 

արկեալ է ի գլխաւորական աղօթս առաւօտի … երիցս անգամ յաւուրն զնոյն եռակի 

կրկնելով: - 113. 

ԿՐՃԱՏԵԼ - աստուստ ապա զմարդկայինն ի բաց կրճատեալ եհան ի մարմնոյն 

Քրիստոսի զբանական հոգին - 62. 

ԿՐՃՈՒՄՆ - քանզի և հինգ անուանս ի գրոց ուսաք գոլ զտանջարանացն. հուր, 

արտասուս, կրճումն - 14.   

ԿՐՈԿՈԴԻՂՈՍ - որպէս առ բաբեղոնացիսն վիշապն պատուեցաւ, առ եգիպտացիսն 

կրոկոդիղոսքն - 35. 
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ԿՐՕՆ - հաստատել բազմապատիկ և զանազան կարգս և կրօնս եկեղեցւոյ: - 1. որք 

յամուսնութիւն անդր գայցեն … հաղորդս առնելով ամենայն կարգաց և կրօնից 

քրիստոնէութեան - 10. Եւ ուղիղ աստուածաւանդ կրօնիցն մերոց լուսաւորութեամբ 

նախատել զմեզ յանդգնին պղծալիցն – 35. երկուցեալք և սարսեալք կային յուղիղ և 

գերապանձ կրօնից քրիստոսականաց – 39. առ ամենեսեան  անամօթեալդ, և 

խոստովանականս, և ի կարգս և ի կրօնս, առանց  ամենեցուն հոլանեալ … լցեր 

զհայհոյութեանն չափ: - 65. 

ԿՑԵԼ - և յերկիր կցեցան մէջք մեր,,: - 103.  

ԿՑՈՐԴ - ինքն իսկ մերձաւրութեամբ կցորդ եղև նոցուն» - 61. «Կցորդ լինելով 

չարչարանացն` եղեն  և փառացն նորա հաղորդք» - 78. 

ԿՑՈՒՐԴ - զքսան և զութերորդն նուագելով ... սաղմոս, կցուրդ ասելով «Ձայն տեառն ի 

վերայ ջուրց» ... օրհնէին զջուրն - 12. է՞ր աղագաւ և կցուրդս գեղեցկանուագս 

մկրտութեանն բանից յօրինեցին երանելիքն մեր վարդապետք:- 13. Զկնի որոյ ապա 

զճրագացն նուագեն զկցուրդ - 22. Արդ … զՓառս ի  բարձունսն  պաշտել. ապա ըստ 

իւրաքանչիւր աւուր զկցուրդսն – 29. զերեքսրբեանն երգել զփառաբանութիւն 

հանդերձ սրբոյ աստուածածին  կցըրդիւն: - 29. արժան է ... յարութիւն ասել. իսկ 

զՍուրբ աստուածն` հանդերձ սրբոյ աստուածածնին կցըրդիւն ի վերջն անցուցանել - 

30. 

ԿՔԵԼ - և ի կքել մարմնոյն` գտանել հոգւոյն զվհատութեանն տարակուսանս: – 15. 
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ՀԱԶԱՐ - արա առ մեզ զողորմութիւն քո ի հազարս և ի բեւրս: - 32. 

ՀԱԼԱԾԵԼ – տրտմութեամբ զտրտմութիւն հալածէր – 98. Այսր խորհրդով հալածեցաւ 

ի մերս տապանէ ագռաւն մահացան – 100. 

 ի բաց հալածել սպառնայր մեծն Յակոբոս – 69. ի բաց յինքենէ հալածէր զմահն և 

զապականութիւն - 69. 

ՀԱԼԵԼ - որ զղջմանն հրով զինքն հալել գիտիցէ - 19. Ընդէ՞ր լինիս ... իբրև զկարկուտ 

հատեալ յամպոց` առ հալելն հուպ լինելով - 60. զնոսա ի բնութենէս հալէր և ի բաց 

ջնջէր – 78. 

ՀԱԿԱԿԱՅ - Եւ ոչ այս միայն, այլ և որ փոխանորդենն զնոսա հակակայքն` 

նոյնաձևապէս իմն երբեմն առ կեանս, և երբեմն առ մահ պարաբերելով ածանին - 69. 

ՀԱԿԱՃԱՌՈՒԹԻՒՆ - չէ իսկ առաջիկայս մեզ զստեղծեալն եղծանել  

հակաճառութեամբ տարօրէն սովորութիւն - 23. 

ՀԱԿԱՄԻՏԵԼ - մի և նոյն անձնիշխանութիւն առաջնորդականիս` յերկուս կողմանս 

հակամիտեսցի յարձակմամբ ցանկութեանն – 68. 

ՀԱԿԱՌԱԿ - զի անճանաչօղք բարեացն անձինք` հակառակացն ամենայն իրօք 

բանայցեն յինքեանս տեղի: - 11. Արդ զնոյնս … հակառակ ընդդէմ քեզ եդից:  - 53. 

զսորին հակառակն՝ զմին խոստովանելով յամառէին յերկուցն գալ խոտովանութիւն – 

57. «Տեսանեմ այլ օրէնս զինեալ հակառակ օրինաց մտացն - 69.  յապականացուս 

անկեալ կեանս` հակառակաւն այսոցիկ վտանգիմք - 70. 

  Ընդ հակառակս ելանել աստուածայնոյն խորհեցար գրոյ - 65. 

ՀԱԿԱՌԱԿԱԲԱՐ - Առ որ դու հակառակաբար ընդդէմ յարուցեալ`  գրեցեր - 55. 
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ՀԱԿԱՌԱԿԱՄԱՐՏ - որք են … հակառակամարտք զինեալք  

պատուիրանապահութեամբն առ մահն և ապականութիւն - 70. Ի սկզբանէ կենաց 

իմոց թշնամիք ի դրախտին հակառակամարտ զօրութիւնքն – 82. ժողովք հզօրաց 

խնդրեցին զանձն իմ ի հակառակամարտ զօրութեանն - 95. կարգեցան աղօթքն, իբրև 

օգնականութիւնք մարդկային բնութեանս ընդդէմ հակառակամարտ զօրութեանն – 98. 

ՀԱԿԱՌԱԿԵԼ - Իսկ եթէ ոք հակառակեալ ընդդիմասցի մերում հրամանիս … թէ 

ուխտաւոր է`  լուծցի - 25. Իսկ եթէ ոք հակառակեսցի ... եպիսկոպոսն լուծեալ եղիցի ի 

պատուոյնմն - 26. Քանզի մին միով ճանապարհով, և միւսն երկուք … հակառակին 

անհասանելի մարդեղութեան բանին հասանել: - 47. 

ՀԱԿԱՌԱԿՈՐԴ – նա վիրաւորեալ ի մեղացն՝ հակառակորդին ետ զինքն ի 

ծառայութիւն – 74. յաղթանակ հակառակորդին գտեալ զսա խաբէութեանն իւրոյ 

հանդիսի: - 77. 

ՀԱԿԱՌԱԿՈՒԹԻՒՆ - վասն պահելոյ և լուծանելոյ զշաբաթ և զկիւրակէ ի սուրբ 

քառասներորդս պահոցն, այս յիւրաքանչիւր կամս թողեալ լիցի. միայն գոհանալով 

զաստուծոյ` առանց խղճի և հակառակութեան - 25. իսկ պոռնկութիւն և պղծութիւն և 

հակառակութիւն` այն կարիք մեղաց են: - 72. և յայնմանէ ատելութիւն և թշնամութիւն 

և հակառակութիւն մեծ: - 90. 

ՀԱՂՈՐԴ - Որպէս թէ ազատացեալք մեք ի ծառայութենէ մեղացն զղջմանն հրով, 

ազատութեանն մերում հաղորդք լինելով - 19. որք միանգամ հաղորդք եմք միմեանց 

առ աստուած խոստովանութեամբն և նախագահութեամբ – 23. եղեաք և մեք 

զօրութեան նորա հաղորդք – 74. եղեն  և փառացն նորա հաղորդք - 78.   

 հաղորդս առնելով ամենայն կարգաց և կրօնից քրիստոնէութեան, և անդ 

յարժանաւոր տեղիսն զնոսա պսակեսցեն: - 10. 

ՀԱՂՈՐԴ ԱՌՆՈՒԼ - հաղորդս առնելով ամենայն կարգաց և կրօնից 

քրիստոնէութեան, և անդ յարժանաւոր տեղիսն զնոսա պսակեսցեն: - 10. 
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ՀԱՂՈՐԴԵԼ - Այլ և զկնի ընթրեացն յերեկորին ժամու հաղորդել խորհրդոյն - 5. մի՛ 

իշխեսցէ առանց զղջման և ապաշխարութեան հաղորդել - 24. մանկունք հաղորդեցին 

արեան և մարմնոյ - 61. ես հաղորդեցայց նորայոցն յաղագս խառնմանն - 75. 

ՀԱՂՈՐԴԻԼ - յայլում աւուր հրաման տացէ զգուշութեամբ և արժանաւոր կարգօք 

պսակիլ և հաղորդիլ օրինացն: - 25. 

ՀՈՂՈՐԴՈՒԹԻՒՆ - Առաքեալքն … զառ ի Քրիստոսէ նոցուն կատարէին աւանդեալ 

խորհուրդս. եթէ զաղօթից, եթէ զհաղորդութեան: - 6. Այլ առանց ժամու և աղօթից , և 

առանց օրհնելոյ և հաղորդութեան, արտաքոյ մնան՝ ուր կամք իցեն: - 10.  և ապա 

համարձակեսցի մատչել ի կարգն իւր և ի  հաղորդութիւնն: - 24. Ոչ է արժան ... 

յերեկորէն ժողովս առնել և արբենալ  և զեղխել. այլ պարկեշտութեամբ և աղօթիւք 

արժանի առնել զինքեանս պսակին օրհնութեան և աստուածային հաղորդութեան: - 

25. որպէս ոչ է հաղորդութիւն լուսոյ ընդ խաւարի – 46. 

 Ոչ է պարտ անխտիր լինել և հաղորդութիւնս առնել ընդ հերձուածողաց - 32.  

ՀԱՂՈՐԴՈՒԹԻՒՆՍ ԱՌՆԵԼ - Ոչ է պարտ անխտիր լինել և հաղորդութիւնս առնել 

ընդ հերձուածողաց - 32.  

ՀԱՃԵԼ - Աստուած յաւիտենական, ի վախճան ժամանակիս հաճեցար լինել ի 

նմանութիւն արարածոց. հզորդ, զտկարութիւնս մեր ի քեզ բարձեր. անմահացու 

բնութիւնդ հաճեցար վասն մեր համբերել մահու խաչի - 90. որ հաճեցաւն բնակիլ 

յորովայնի նորա – 113. 

ՀԱՃՈՅ - ըստ այսմ օրինակի զայսոսիկ հաճոյ թուեցաւ ներգործել Քրիստոսի: - 6. մինչ 

թէ հաճոյ թուեցաւ նոցա ի մեռանելն – 35. 

ՀԱՃՈՅԱԿԱՆ - քահանայն միջնորդէ աղօթիւք առ կենացն անմահից յոյսն Քրիստոս 

կատարել ի բարի զաղօթսն բարեխօսութեամբ սրբոյ աստուածածնին, և հաճոյական 

վկայիցն: - 114. 

ՀԱՃՈՅ ԹՈՒԻ - ըստ այսմ օրինակի հաճոյ թուեցաւ ներգործել Քրիստոսի: - 5. մինչ թէ 

հաճոյ թուեցաւ նոցա ի մեռանելն – 35. 
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ՀԱՃՈՅՈՒԹԻՒՆ - և ես իմոցս զնոյն հրամայեցի` նորին հրամանացն հետևել, և 

առաքելական կանոնացն հնազանդել ի հաճոյութիւն կամացն աստուծոյ: - 103. 

ՀԱՃՈՅՔ - զոր յընդերեկս աւուրն ուրբաթու զանապական մարմինն իւր ի հաճոյս Հօրն 

Որդին միածին պատարագեաց: - 21. միածին Որդին աստուծոյ զանարատ մարմինն ի 

հաճոյս Հօր պատարագեաց իբրև զանուշահոտ խնկոց բուրմունս – 95. 

ՀԱՃՈՒԹԻՒՆ - երգակցէ, ասելով. “Փառք ի բարձունս աստուծոյ, և յերկիր 

խաղաղութիւն, ի մարդիկ հաճութիւն”:  - 20. 

ՀԱՄ - և շարաբարձումն անուանն և բանի վերաձգեալ ածցիս. անուամբ արմատոյն, 

տեսութեամբ գունոյն, ի բուրմանէ անտի հոտոյն, և համոյն ճաշակաւորութեամբ: - 57. 

ՀԱՄԱԲՈՒՆ - և հաւանեցուսցեն զքեզ համագոյ և համաբուն ասել զտէրունական 

մարմինն մարդկային  բնութեանս - 57. 

ՀԱՄԱԳՈՅ - և հաւանեցուսցեն զքեզ համագոյ և համաբուն ասել զտէրունական 

մարմինն մարդկային  բնութեանս - 57. 

ՀԱՄԱԳՈՅԱԿԱՆ - որ  ոչ համագոյական կուսին դժոխաբանէր զմարմինն Քրիստոսի 

– 59. 

ՀԱՄԱԳՈՅՈՒԹԻՒՆ - Արդ մի լեալ … ըստ  միաւորութեանն գոլ ասէ զերևելին և 

զաներևելին, և ոչ ըստ համագոյութեան - 52. 

ՀԱՄԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ - համագործութիւն իրի յանդիմանակաց եղեալ, ոչ  

կարօտանայ անուանակոչութեան: - 37. 

ՀԱՄԱԶՆ - փոխանակ անխարդախ կաթինն հրապոյրս պղտո՞րս իւրեանցայոցս 

արբուցին համազանց - 66. 

ՀԱՄԱԽՄԲԵԼ - և համախմբելով ընդ փայտին անշնչապէս` զառ ի փայտէն  բառնայր 

զպատուհասն մեղացն Ադամայ – 98. 

ՀԱՄԱԽՈՀԱԿ - և իրերաց գոլ ասեն զմեզ ձայնակիցս և համախոհակս: - 46. 

ՀԱՄԱԽՈՀՈՒԹԻՒՆ - արբանեկաց նորուն ընտանեսցին համախոհութեամբ: - 35. 
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ՀԱՄԱԿԱՄՈՒԹԻՒՆ - և ոչ գայլք ընդ գառանց ընտանասցին համակամութեամբ: -  47. 

ՀԱՄԱՁԱՅՆ - Տեսանե՞ս, որպէս համաձայնք առ միմեանս գտանիք յամպարշտելդ - 

54. 

ՀԱՄԱՁԱՅՆԵԼ - ըստ որում համաձայնեալ Եսայեայ ազդարարող բարբառովն լնու 

անուշահոտ գիտութեամբն զտիեզերս – 105. 

ՀԱՄԱՅՆ - Եւ համայն սա` որ այժմ անչարչարելի ասաց աստուածութեամբն, յայլում 

տեղւոջ մակաձայնէ Աստուած չարչարեալ: - 58. Եւ համայն հիացեալ եմ մեծապէս  - 

64. 

ՀԱՄԱՆԳԱՄԱՅՆ - կարելի է բանական կենդանւոյս` ամենեցուն յամենայն ժամ լինել 

զինչ և կամեսցի. թէպէտ և ոչ համանգամայն ի միոջէ և ի նմին ժամու ներգործելով 

զներհակականսն - 3. Քանզի անփոյթ առնել ծանունցն` համանգամայնցն է ի բաց 

բարձումն - 6. որք ի համանգամայն նիւթ աստուածութեանն կարծեօք խաբեալք 

գրաւին: - 44. և ներհակքն ոչ կարեն համանգամայն ի միում և ի նոյն ժամանակի 

բաղկանալ. իսկ քաղց և ծարաւ ... և հոգք և երկիւղ և ցասումն՝ ևս և անգիտութիւն ... 

համանգամայն ընդ ներլինելութեանն բանի առեալ լինի մարդում – 67. 

ՀԱՄԱՆՄԱՆ - սիրէ առ համանմանիսն իւր հասանել վրիպեալն ի ճշմարտութենէն: - 

39. 

ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱԿԱՆ - Վասն որոյ լինելուց է համաշխարհական ի նմին գիշերի 

յարութիւն: - 16. վասն որոյ խոստացեալ է ի սմին գիշերի առնել համաշխարհական 

յարութիւն: - 101. յարուցեալ ի մեռելոց փրկեաց զմեզ, թագաւորելով  

համաշխարհական ի վերայ ամենայն տիեզերաց: - 103. 

ՀԱՄԱՊԱՇՏՕՆ - կռեմք և կոփեմք և քանդակեմք և քերեմք ... զեկեղեցիս, զսեղանս, 

զխաչս, զպատկերս: Այլ ոչ եթէ ընդ ձեռն այնոցիկ և համապաշտօն հեթանսացն - 39. 

ՀԱՄԱՌԵԼ - Եւ մի համառեսցիս` անհաւատութեան խորհրդովք ի վայր անկեալ - 44. 

ՀԱՄԱՌՕՏԱԳՈՅՆ – եթէ պարտ է համառօտագոյն ասել – 52. 
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ՀԱՄԱՌՕՏԵԼ- Իսկ նա համառօտելով ասէ, Յիշեա’ զամենայն հաւատացեալս ի քեզ – 

114. ընդ նմին և զգլուխս անցնիւրոց համառօտեալ բանիւք ի սկզբան անդ 

նախակարգեցաք – 116. 

ՀԱՄԱՐ – Եւ դժոխադատելի յոյժ է պահանջիլ համարս այնմիկ` որում ամենայնքն 

յայտնիք են և անմոռանալիք - 12. 

ՀԱՄԱՐԵԼ – ընդ մաչտիրոսս համարեալ է: - 32. ոչ եթէ անշունչ փայտին զայնոսիկ 

համարիցիմք առնել հրաշագործութիւն - 44. Սուտ համարեսջի՛ր լինել զքոյինդ 

ջաղջախ և սխալականդ խորհրդոյ  իմաստ - 60. Զի՞նչ պարտ է զճարտարսն Յունց 

համարել - 62. քաղցնուլն և ծարաւելն, և վաստակելն և ննջելն` մարմնոյն կարիք են, 

այլ ոչ եթէ ի մեղս համարեալ իցեն - 72. Բայց մի’ զամենայն զմարդկական կարիսն ի 

միում շարի հարեալ ընդ մի համարիցիս - 75. «Եւ համարեցայ ես ընդ այնոցիկ` որք 

իջանեն ի գուբ» - 83. «Մի’ ամօթ համարիր զվկայութիւն տեառն մերոյ Յիսուսի 

Քրիստոսի - 90. և ոչ համարեցան զքեզ աստուած առաջի իւրեանց» - 95. հարկաւոր 

համարիմ այնմ որ զյարութիւնն Քրիստոսի պատմէ - 103. 

ՀԱՄԱՐՁԱԿԱԲԱՐ - համարձակաբար երկոքումբքս այսքիւք բարեխառնութեան 

ղամպարօք փայլեալք պայծառանային - 57. 

ՀԱՄԱՐՁԱԿԱՀԱՅԵԱՑ - համարձակահայեաց լինելով մեք ի նոսա, և զառ ի նոցանէ 

ասացեալսն զաղօտաբար զհնչումն առեալ ճշմարտապէս նուագեսցուք  - 90. 

ՀԱՄԱՐՁԱԿԱՊԷՍ - համարձակապէս զերկաքանչիւրցն յիշէին զհասարակականսն – 

58. 

ՀԱՄԱՐՁԱԿԵԼ - Եւ ապա համարձակել և վերաձայնել, թէ Օրհնեցէ՛ք զտէր յերկնից, 

օրհնեցէ՛ք զնա ի բարձանց”: - 19. Յաղագս այնորիկ ապա և հանրականացդ 

համարձակի հրաման տալով երկնայնոց և երկրայնոց արարածոց ի փառաբանութիւն 

կանխել արարչին - 19. և ապա համարձակեսցի մատչել ի կարգն իւր և ի 

հաղորդութիւնն: - 24. ի միջոյ ամբարշտաց համարձակիմ բարեպաշտել առ քեզ 

աստուած - 30. յաշխարհամէջս և ի ժողովրդաբնակս համարձակեցան յարձակել 

տեղիս - 39. Ահաւասիկ ըստ անճառելի և անպարիմանալի խառնմանն և 
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միաւորութեանն համարձակիմք ասել մի բնութիւն Քրիստոսի - 52. համարձակէին և 

բնութեանցն արժանաւոր բարբառել բանս - 59. Եւ յետ այնորիկ համարձակեալ 

պատմեաց զնեղչացն դաւաճանութիւնն - 82. նա և համարձակիմ իսկ ասել - 86. 

ՀԱՄԱՐՁԱԿՈՒԹԻՒՆ - ի վերայ եկեալ ծուղութեանն քուն` յափշտակել 

համարձակութիւն տայ զհօտ հանդերձ հովուաւն աներևոյթն գազանի – 23. նախկին 

համարձակութիւն հայցէ ի բանալ բերանոյ իւրոյ - 82. Որպէս և աստանօր և ինձ 

շնորհօքն աստուծոյ պարգևեցաւ համարձակութիւն բանիս: - 82. 

 և ապա զգիշերայինն իբրև  զտուընջենայինն ի լոյս բերել համարձակութիւն 

առեալ - 11. սակս որոյ համարձակութիւն առեալ փարին զարքայական սեղանովն, 

բուրել զանուշահոտ խոստովանութիւն սրբասացութեանն - 105. 

ՀԱՄԱՐՁԱԿՈՒԹԻՒՆ ԱՌՆԵԼ – տե՛ս ՀԱՄԱՐՁԱԿՈՒԹԻՒՆ – 11, 105 

ՀԱՄԲԱԿ - և ի հմտութիւն ածեալ նոցուն ստուերագիր առասպելապատում 

մատենիցն զհամբակացն իւրեանց  խմբաւորութիւն: - 34. 

ՀԱՄԲԱՌՆԱԼ – ապա հարկ է և երեսնամեայ մկրտել … և քառասնօրեայ յերկինս 

համբառնալ – 5. հրամայեմք միմեանց՝ թէ «Ի գիշերի համբարձէք զձեռս ձեր ի 

սրբութիւն - 30. գեր ի վերոյ մարդկայնոյս համբառնային բնութեան: - 37. նովին 

մարմնով  համբարձեալ յերկինս. և նովին մարմնով գալոց է ասացին: - 55. Ըստ նմին 

օրինակի և առ փրկչական մարմինն վերաթևեալ համբարձցիս - 57. Զնորին հետ 

երթիցէ ծնունդն, աճումն, մահն, թաղումնն, յարութիւնն, համբառնալն – 61. «Ի գիշերի 

համբարձէ՛ք զձեռս ձեր ի սրբութիւն և օրհնէցէք  զտէր,, - 104. Համբարձցի. զի 

պահպանիցիմք տէրունական աջովն աստուծոյ - 113. համբառնամք զմտաւորական 

աչս իբր ծառայ առ տէր – 113. 

ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՆ - «Ուղղեսցին, ասէ, աղօթք իմ որպէս խունկ առաջի քո. 

համբարձումն ձեռաց իմոց պատարագ երեկորի,,:  - 21. ՈՒղեղ եղիցին աղօթք իմ 

որպէս խունգ առաջի քո, և զհամբարձումն ձեռաց իմոց պատարագ երեկորին,, - 96. 

ՀԱՄԲԱՒ - սոյնպէս և վասն գործոցն հողմով համբաւուցն զյոլովից բախեալ 

զեկուցանէ զլսելիս: - 38. 
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ՀԱՄԲԱՒԵԼ - բնութիւն, և չ տացուած նմա զսա համբաւել: - 65. 

ՀԱՄԲԵՐԵԼ - ,,ինձ համբերեն արդարք՝ մինչև հատուսցես ինձ – 22. հաւասարապէս 

բնականացն թոյլ տուեալ` զանցնիւրսն իրողութիւնս առ իւրն ապականապէս  ազդել 

մարմին և հոգի ... ոչ անուանն և ձևոյն ևեթ, այլ առաւել իրացն` որոց և անուանն` 

յիւրաքանչիւրսն համբերեալ - 73.  “Համբերեալ Բանին ծննդեան մարմնապէս - 74. 

հաճեցար վասն մեր համբերել մահու խաչի – 90. 

ՀԱՄԲԵՐՈՂ  - Համբերողացն նախատիպ մեծն Յովբ ասէր երբեմն յիւրում բանսն - 1. 

ՀԱՄԲՈՒՐԵԼ - պարտ է զնոսա պատուել և պաշտել, երկրպագել և համբուրել - 32. 

գիրկս արկանէր և համբուրէր զդարձեալն ի խոզագնաց շաւղէ կռամոլութենէն - 86. 

ՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹԻՒՆ - Ի համեմատութիւն գալով առ միմեանս մարդիկն,  որով իւիք  

նուազեալ գտանէին առ ընկերն - 36. որ ըստ համեմատութեան ընդ եօթն աւուրս 

շաբաթուն` գաղափարին մի մի գոբաղայ առ օր մի – 84. 

ՀԱՄՕՐԷՆ - Քանզի մի ըստ միոջէ համօրէն տասն թուով սահմանեցին 

զսեռականագոյն զէակացն սեռս: - 23. Յոյժ տենչալի էր ինձ ... ի բոլոր սրտէ առ 

համօրէն մարդիկ զխաղաղութիւնն ունել խնդրելով: - 48. 

ՀԱՅԵԼ - Հայեաց տէր, ասէ, յաղքատութիւն և ի տնանկութիւն բնութեանս - 21. Հայեաց, 

տէր, յաղօթս մեր և ի պաղատանս - 31. ոչ յերկուանամ` նմին ինքեան բազմեցելոյն ի 

նոսա Քրիստոսի զերկրպագութիւնն մատուցանել, ոչ հայելով յերևելին առաւել - 42.  ոչ 

խորհրդոյ ակամբ հայել գիտասջիք յաւետարանական ձայնն - 50. Առ որ դու 

կուրացեալ մտօք հայելով` ոչ գիտացեր զանազանել - 62. զայս ի քեզ հայելով ասացեր - 

63. ասելոյդ քո խորհուրդ ի վաղենտինեայցն և ի  մանիքեցւոցն հայի աղճատանս: - 65. 

Մի’  հայեսցին առ այս – 79. Հայեա՛ց ասէ յաղքատութիւն բնութեանս – 95. յորոյ վերայ 

զաստուածորդին հոգւոյ ակամբ տեսանեմք նստեալ  … բարձր բարբառ արձակեալ` ի 

վեր հայելով ուղղութեամբ – 105. 

ՀԱՅԵԼԻ - զոր իբրև մաքուր հայելեաւ առ իս զփրկչականն ձգելով դիմի զնմանութիւն - 

2. 
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ՀԱՅԹԱՅԹԵԼ - կարծեաց Եւտիքէս առաջին յերկնից բերեալ, և յաստուածային 

բնութենէն հայթայթեալ Քրիստոսի մարմինն – 62 

ՀԱՅՀՈՅԻՉ - Եւ մի՛ գայթագղիր տարակուսեալ, ի լռելն և ոչ ցասմամբ ի վերայ 

հարկանիլ հայհոյչացն և թշնամանողաց – 44. ընդէ՞ր զարհուրիս և զայրանաս, և 

այլանդակ և հայհոյիչ շարադրութեամբ բարեպաշտաց պղտորես զլսելիս: - 53. 

ՀԱՅՀՈՅՈՒԹԻՒՆ - զայսպիսեօքն անամօթին փոխել զամպարշտութեանն իւրեանց 

զմաղձ. անզգայեալք յայսոյն հայհոյութենէ - 39. ոչ իւիք հեռանալ կարիցէք 

յառաջասացեալ հայհոյութենէն: - 50. բազում շանց հոմատեսակք եղանիցիք 

զհայհոյութիւնսն բարբառողաց: - 50. Զմտա՛ւ ած, յորքանեաց չարաչար 

հայհոյութեանց պտոյտս ընկղմիս՝ զայդ այդպէս ասելովդ: - 55. առ նոյն ինքն վեհագոյն 

բնութիւնն անամօթեցար զհայհոյութեանդ քո ձգել բան - 63. առանց ամենեցուն 

հոլանեալ և  զամենեցուն ի տեղի արարեալ լցեր զհայհոյութեանն չափ: - 65. 

ՀԱՅՐ – Քանզի վարժապետ վեհագոյն ունէի … հայր միանգամայն և հրահանգօղ 

հոգեկան վարժութեանց` զիմն Թէոդորոս – 2. և տէրն ասէր «Մինչև արբից զդա, ասէ, 

ընդ  ձեզ նոր յարքայութեան հօր իմոյ»: - 7. Հի՞մ և զգործեցեալն ի Քրիստոսէ 

պատմագրութեամբ  մեզ  ետուն աւետարանագիր սուրբ հարքն: - 13. «Օրհնեալ եմ տէր 

աստուած հարցն մերոց»: Հարս` ըստ հաւատոյն որ առ աստուած` զվախճանեալս 

անուանելով - 18. Արժան է ... պատարգ մատուցանել ... ըստ սահմանելոյ սրբոց 

հարանցն յամենայն ժողովս իւրեանց: - 25. Քեզ յանձն առնեմք զանձինս մեր, աստուած 

ամենակալ, հայր տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի - 31. Նոյնպէս յերկրի առ փայտն 

աղաղակել վարդապետէր` հայր իմ ես դու - 41. եղիցիս ի կորուստ անհնազանդեալ 

որդիդ հարանց: - 50. Սուրբ հարքն ի Նիկիա ժողովեալքն ասացին - 55. Զի և սուրբ 

հարքն ... հաւատով … զէն անվթարելի զերկոսին զսոսա ընդ ինքեանս բարձեալ 

բերէին ըստ պիտոյիցն իրակութեան – 56. Աթանաս ասէ <<Վասն  զի բնութիւն 

մարդկութեանս էր՝ որ ծնանելոցն էր, վասն այնորիկ և չարչարեալ զնա նշանակէ>>: 

Այսպէս հայրն: - 56. անպատկառացոյցք սուրբ հարքն երկուց բնութեանց Քրիստոսի 

աստուածայնոյն և մարդկայնոյն լիեալք - 57. Նմանակի սմա այլ սուրբ հարքն 

զիւրեանցն արձանացուցին խոստովանական բան: - 58. ուղղապաշտութեան շաւղօք 
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առ խորհուրդ մարմնաւորութեան Բանին  վերերթալ գիտացեալք սուրբ հարքն` 

համարձակէին և զբնութեանցն արժանաւոր բարբառել բանս - 59. Արդ այսպէս 

բազմերջանիկ հարանցն անորոշաբար յիշել ի վերայ միոյ Քրիստոի - 59. Աբրահամ 

հայր մեր ո՞չ ապաքէն ի գործոց արդարացաւ - 61. ընդէ՞ր զստութիւն, և ոչ հաւատս ի 

բանս և ի գործս առփոձիս ցուցանել, կամելով լինել որդի անդրանիկ ի հօրէ 

սատանայէ: - 61. որ ետես զիս`  ետես զհայր իմ» - 62. ,,Ես և հայր իմ մի եմք: - 62. Այս են 

երջանիկ հարանցն աստուածաբանական դաւանութիւնքն - 63. Այս ի սրբոց հարանցն 

ասացեալ եղև - 63. և զկուրութիւն մտաց քոց զսրբովքն արկանես հարամբք - 63. 

Ահաւասիկ  յայտնի բանիւ երևեցոյց  սուրբ հայրս – 72. նոյնպէս և զարտոսրն 

իրաւացոյց, զբնական լինել ի մարմնի զպատահումնն ընկալաւ,,: Այսպէս ի սուրբս 

հայրն: - 73. Զայս այսպէս ասելով աստուածազանն հօր յայտ արար - 74.  զոր ոչ օտար 

քան թէ Հոգւոյն սրբոյ իմաստիւքն վարկանիմ երանելի հարցն մերոց– 84. “Հայր, թո՛ղ 

սոցա, զի ոչ գիտեն զինչ գործեն”: - 95. Լուսաշաւիղ ճանապարհ առ աստուած 

հնազանդութիւն ընդհանուր հաւատացելոց Քրիստոսի կազմեցին սուրբ հարքն 

զկանոնական բանից դիտաւորութիւն - 115. պարտ է սպասաւորաց բանին 

աստուածախօսունակ հարցն բանիւք կնքել բանիս: - 116. 

ՀԱՅՐ/ աստուած/  - ապա հաւատալ սրտիւ, և խոստովանել բերանով … զՀայր և 

զՈրդի և զսուրբ Հոգի: - 9. Հայր յերկնից աղաղակէր – 9. Զմէ՞ և Հայր և Հոգին սուրբ ի 

վերայ  ջուրցն նմա վկայեալք - 13. Ի սմա և Հոգին սուրբ առաքեալ ի Հօրէ, 

զանմերկանալին մեզ զգեցոյց մխիթարութիւն: - 13. որով գթասիրեալ երկնային Հօրն, 

փրկանաւորեաց զմեզ - 21. զանապական մարմինն իւր ի հաճոյս Հօրն Որդին միածին 

պատարագեաց: - 21. ընդ որում քեզ Հօր և սուրբ Հոգւոյդ վայելէ փառք իշխանութիւն և 

պատիւ - 31. այլ Բանն անեղ` յանեղագունէն իջեալ Հօրէ` մարմին ստացական 

յարգանդէ կուսին զգեցաւ: - 50. զի որ ի Հօրէ անմարմին բանն էր - 51. առ իւրն 

միաւորեաց կատարելութիւն Բանն որ ի Հօրէ - 51. զոր ի Հօրէ ունէր զիւր զիսկական 

բնութիւնն – 52. Քանզի ասես, որ ի Հօրէ գոյացեալ անձնն էր, նոյն անձնաւորեալ ի 

սուրբ կուսէն. և որ ի Հօրէ բնութիւնն է, նոյն բնաւորեալ եղև յարգանդի կուսին:  - 53. Եւ 

դարձեալ` զԲանն ի Հօրէ ասելով, զՀօրն տացես նմա զբնութիւն – 53. ի Հօրէ անձնն 

Որդւոյ անձնաւորեցաւ ի կուսէն - 54. զկատարեալ մեր բնութիւնս ի կնոջէ յինքն  
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ընկալեալ` ընդ ինքեան միաւորեաց Բանն աստուած առաքեալ ի Հօրէ: - 54. Իսկ դու 

ասես. որ ի Հօրէ բնութիւնն` բնաւորեցաւ  յարգանդի կուսին - 55. ապա ի Հօրէ ոչ էր 

բնաւորեալ: - 55. յարգանդէ կուսին սկիզբն էառ լինել մի բնութիւն ընդ Հօր, ապա նախ 

քան զխոնարհելն յարգանդ կուսին` օտար գոյր բնութեանն Հօր: - 55. մինչ ի Հօրէ 

բնութիւն էր, զի՞նչ այլ ինչ բնութիւն յարգանդի կուսին գոյանայր: - 55. և ասես. որ ի 

Հօրէ բնութիւնն է` նոյն բնաւորեալ է ի սուրբ կուսէն: - 55. զնոյն բնութիւն Հօր վասն 

մերոյ փրկութեան ծնաւ մարդացեալ ի Մարիամայ - 55. զայս ի Հօրէ իսկ 

անժամանակաբար յինքեան բերէր Բանն աստուած - 56. որ ի բնութենէ Հօր էր 

աստուած՝ Բանն, ի բնութենէ Մարիամայ էառ զպատկեր ծառայի - 56. այլ աստուածն 

Բան ի Հօրէ` զմարդկայինն զգեցաւ բնութիւն ի կնոջէ: - 56. Բայց  դու թէ ասիցես` մարդ 

եղեալ ճշմարտապէս ի  մարդկանէ զԲանն որ ի Հօրէ, ընդէ՞ր զանգիտես զմարդկայինն 

ի Քրիստոս դաւանել բնութիւն - 56. ընդ ձեռն որոյ ցուցեալ լինէր Աստուծոյն Բանի 

բնութիւն անեղանելի, և ի Հօրէ – 57. Եւ եթէ  Անվիշտ և անմահ է Բանն որ յաստուծոյ 

Հօրէ. յաղագս այնր իւրացոյց իւր մարմին` որ վշտանալն կարէ: - 59. եթէ տեսանելս 

զայս` առ բնութեանն տեսութիւն զոր ունի որդի զՀօր, ոչ առաջնորդեսցես մտացն 

աչաց, ոչ միայն թէ որդեհայրութիւն ի ներքս ածեալ մուծանես, այլ և մարմին ևս Հօր 

շնորհեսցես`որպէս և Որդւոյ:  – 62. առ նոյն ինքն վեհագոյն բնութիւնն  անամօթեցար 

զհայհոյութեանդ քո ձգել բան, ոչ  խոստովանելով ի միում անեղ բնութեան զերիս 

դէմսն  և զերիս  առանձնաւորութիւնսն, զՀայր և զՈրդի և զսուրբ Հոգին: - 63. սապէս 

յանեղագոյն էութենէն, Հայր կամ Որդի կամ Հոգի առանձնակի յիշեալ` դէմ առասի: Եւ 

արտորոշեալ ճանաչի ի նոսա դէմն այսուիկ.  Հօր ծնօղ գոլ. Որդւոյ ծնունդ. իսկ Հոգւոյ 

ելումն: -  64. որ  ի Հօրէ անձնն էր` նոյն անձնաւորեցաւ ի սուրբ կուսին: - 64.  Յորժամ 

ընդ Հօր զնա աստուածաբանէիրն, ոչ շնորհեցեր նմա զկատարելութիւն ունել դիմի - 

64. անձն ի Հօրէ նա անուանեցեր: - 64. զոր կատարեաց իւրով մարմնով հնազանդ 

լիեալ Հօր մահու չափ – 75.  Եւ այս է` որպէս ինձ թուի ասելն Որդւոյ առ Հայր: - 78. 

Կոչես, ո’վ տէր, Հայր քեզ զաստուած - 78. աղաչէի զհայր` որպէս անարգեալ զոք, զի 

վերստին առ իս դարձուսցէ զփառսն: - 79. Արդ խնդրեմ ի Հօրէ, զի մերկացուսցէ ի 

կարծեաց մարդկան զանհաւատութեանն անարգանս - 79. Զսոյն և Հայր ինձ 

պատասխանեաց յերկնից - 79. ոչ կարաց ժուժկալել իւրում պատկերին` յաղթեալ ի 

մարդասիրութենէն Հայրն – 86. նա և համարձակիմ իսկ ասել`` եթէ ընդ աջմէ Հօր 
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նստեալք: - 86.  զմտաւ ածեալ՝ եթէ … եթէ ոչ յերկնայնոյ Հօրն գթացեալ փրկեսցէ զմեզ 

պատուական մարմնով և արեամբ միածնին իւրոյ - 95.  միածին Որդին աստուծոյ 

զանարատ մարմինն ի հաճոյս Հօր պատարագեաց իբրև զանուշահոտ խնկոց 

բուրմունս, զմարդկային հոգին ի ձեռս Հօր աւանդէր – 96. Վասն որոյ փրկութեանն 

միածինն Հօր ի վեցերորդ ժամու ի վեցերորդ աւուր ի վեցերորդ դարուն կայր ի ջանս 

ցաւոցն – 98. որ խաչեցաւն վասն մեր ի ժամուս յայսմիկ ի պատարագ Հօր ընդունելի - 

105. Աստանօր փարումն Հոգւոյն սրբոյ օրինակաւ խնկոցն ի Հօրէ բուրեալ - 105. ,,Ելի ի 

Հօրէ և եկի յաշխարհս,, - 106. 

 Եւ ապա քահանայական աղօթքն հայրաբար զփրկեալսն իբրև զորդիս լուսոյ 

կենաց մատուցանէ առաջի Հօրն երկնաւորի - 83. 

ՀԱՅՐԱԲԱՐ - Եւ ապա քահանայական աղօթքն հայրաբար զփրկեալսն իբրև զորդիս 

լուսոյ կենաց մատուցանէ առաջի Հօրն երկնաւորի - 83. 

ՀԱՅՐԱՊԵՏ - Պարտ և արժան է զսուրբ միւռոնն … հայրապետին օրհնել - 26. Զսոյն և 

մեծահանճարն Կիւրեղ աւանդէ Աղեքսանդրի հայրապետ - 51. Զսոյն և երանելին  

Յուղիոս ասէ Հռովմայ հայրապետ - 51. իմ պսակաւորն և հայրապետն սուրբն Գրիգոր 

… զյարութիւն մեռելոց բուսոց և տնկոց օրինակ էր ի գարուն բուսաբեր – 92. ի հին 

ժողովուրդն, որ ակն ունէին մխիթարութեանն Երուսաղեմի` օրինադիրք և 

հայրապետքն և մարգարէք: - 100.   

ՀԱՅՐԱՊԵՏԱՆՈՑ - կամեցայ զբովանդակ … բան … ի հայրապետանոցի  աստ 

արձանացուցանել – 115. 

ՀԱՅՐԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆ - Յառաջին կենցաղն իւր և ի գալն յաթոռ հայրապետութեան - 1. 

ՀԱՅՐԱՍԷՐ - Իսկ մեզ իբրև հայրասիրաց ոմանց որդւոց … տեսանել արժանի է - 8. 

ՀԱՅՐԵՆԱՏՈՒՐ - Յորում ճոխացեալն էի հայրենատուր հոգեկան ընչիցն  

առատութեամբ – 1. 

ՀԱՅՐ ԵՐԿՆԱՒՈՐ - քահանայական աղօթքն … իբրև զորդիս լուսոյ կենաց 

մատուցանէ առաջի Հօրն երկնաւորի - 83. 
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ՀԱՅՑԵԼ - զսոյն և ընդունել հայցէ ի նմանէ - 22. «Զի՞նչ հայցէ տէր աստուած մեր - 41.  

նախկին համարձակութիւն հայցէ ի բանալ բերանոյ իւրոյ - 82. Յաղագս որոյ 

անմոռացաբար հայցեմ ընդունել ի ձէնջ  զյիշողութեանն փոխարէնս – 116. 

ՀԱՅՔ - Երանելւոյ տեառն Յովանիսի փիղոսոփայի Հայոց կաթողիկոսի Յառաջին 

կենցաղն իւր և ի գալն յաթոռ հայրապետութեան – 1. զոր ի նոյն խորհուրդ արարեալ է 

երանելւոյ Յոհանայ Մանդակունւոյ Հայոց կաթողիկոսի: - 28.  զոր երանելի Ներսիսի 

Հայոց կաթողիկոսի յաւելեալ է – 29. զոր արարեալ է վասն նորին  իրի սրբոյն 

Սահակայ Հայոց կաթողիկոսի - 31. այլաձևելով զնորա զանուն, քուշացիք Նեբրովթ 

կոչելով, բաբեղացիք Բէղ … Հայք Արամազդ: - 36-37. Նորին տեառն Յովհաննիսի Հայոց 

կաթողիկոսի Յաղագս կարգաց եկեղեցւոյ – 94. Նորին տեառն Յովաննիսի 

իմաստասիրի Հայոց կաթողիկոսի Վասն մեծի աւուր միաշաբաթին – 101. զոր 

կարգեալ է տեառն Եզրի Հայոց կաթողիկոսի: - 104. Ուրանօր և զիս աստուածային 

Հոգին վերակարգեաց յաթոռ սրբոյն Գրիգորի և կաթողիկոսութիւն աշխարհիս Հայոց – 

115. 

ՀԱՆԱՊԱԶ - զընդ երից մանկանցն հանապազ երգեն ի գիշերին - 85. որով կարասցուք 

… հանապազ յիշել զերախտիս մարդասիրութեան նորա – 100. 

ՀԱՆԱՊԱԶԱՓԱԿ - որք ... հանապազափակ զդուրս խորանին աստուծոյ ընդդէմ 

եկելոց անդր ուխտաւորացն պահէին - 10. 

ՀԱՆԱՊԱԶՈՐԴ - գառն մի երեկորին,  գառն մի առաւօտին հանապազորդ առաջի 

աստուծոյ ողջակիզեալ մշտնջենաւորապէս - 91. 

ՀԱՆԱՊԱԶՕՐ - եկեղեցի աստուծոյ հանապազօր յառաջատուութեամբ աճէ - 12. 

պարտ և արժան է հանապազօր վարդապետական մեր բանիւն ամրացուցանել 

զառողջսն - 24. և Աստուած քաւեայն զխոնարհութեան պաղատանս` հանապազօր 

երրեակ միութեանն մատուցանել արժան է ամենայն քրիստոնէից: - 86. 

ՀԱՆԳԻՍՏ - Սա է առ երկս զիւրն կոչօղ ճարտարապետ և առ հանգիստ: - 14. Եւ սոցա 

երկոցուն վախճանն խորհրդոց` առ հանգիստ և ոչ առ տանջանսն  զմեզ հրաւիրեալ 

ձգէ - 14. Այլ առաջինքն մեր … ոչ լուծանէին զհանգստեանն կապ - 15. արժան է ոչ 
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միայն քրիստոսեան պատարագաւն և կերակրափոխութեամբ և անաշխատ 

հանգստեամբ պատուել զօրս զայս – 16. ոչ զոգեկանն … պինդ պահիցեմք 

զազատութիւն, անփոյթ առնելով զառ ի մեղացն պարգևեալ մեզ հանգիստ: - 18. գիտե, 

թէ ներկայ ամանակի գիշերային հանգիստս` զապականութեանս ոչ կարէ յինէն 

մերկանալ զբռնութիւն - 21. Եւ այսպէս զհանգստեանն նուագելով սաղմոս, արձակեն: - 

22. Արդ չորք են ընդ  ամենայն երեկոյին աղօթից սաղմոսք, առանց հանգստեան 

սաղմոսին - 22.  Արժան է … զհետ բերել յերեկորինսն զհանգստեանն սաղմոս – 28. և 

վախճան ամենայն պաշտամանն` զհանգստեան սաղմոսսն ասել - 29. և նոցին 

զքարոզութիւնն և  զաղօթսն  զհետ բերել ... Քարոզութիւն, Զարթուցեալքս: Աղօթք, 

Զքէն գոհանամք. և զհանգիստն նորին - 28. Եւ ըստ իւրաքանչիւրոցն զաղօթսս 

զայսոսիկ հանգստիւքն իւրեանց. Տէր աստուած մշտնջենաւոր. Հանգիստ, Շնորհատու 

բարեաց: Ի գիշերի և ի տուընջեան. Հանգիստ, Հովիւ քաջ: Անկեալ եմք առաջի քո. 

Հանգիստ քում ամենազօր տէրութեանդ: - 31. Հանգիստ – 31.  վասն զի շաբաթ՝ 

հանգիստ ըստ եբրայեցւոց ձայնին է – 89. Իսկ շաբաթուն ըստ հանգստեան աղօթից 

խորհրդոյն  կարգեալ է - 89. զհանգստեան ժամանակն հրամայէ - 103. Եւ ապա 

սաղմոսօղքն հասարակ մաղթեն ընդ հովանեաւ բարձրելոյն լինել, և յերկինս 

հանգստեան արժանաւորել – 113. 

ՀԱՆԳԻՏԱԲԱՐ - պարտ է ... զպիտանի և զընտրեալ անօթ լնուլ պատուական գանձու, 

վըկայք լինելով յարմարութեան միմեանց հանգիտաբար և ազգակցապէս: - 3.      

ՀԱՆԳՈՅՆ - զոր իբրև մաքուր հայելեաւ առ իս զփրկչականն ձգելով դիմի  

զնմանութիւն, հանգոյն արեգական - 2. և ըստ իւրաքանչիւր հաւատոցն բանից 

ընթերցուածս յաստուածային գրոց հանգոյն միմեանց զուգեալ և եդեալ է: - 9. նոյնպէս 

և զերեկորինսն հանգոյն միմեանց ըստ այսմ կարգի և այսու օրինակաւ կատարել: - 29. 

ՀԱՆԳՈՒՑԱՆԵԼ - հարկաւորաբար այնպիսին հանգուցանիցէ քնով զաւելորդն իւր 

տքնութիւն ի հասարակ գիշերի – 17. զուսումնասիրաց անձանց իմով 

աշխատութեամբ սիրով կամեցայ հանգուցանել զբազմախոյզ խնդիրս: -1 16. 

ՀԱՆԳՉԵԼ - «Ննջեցէք այսուհետև, ասէ, և հանգերուք» - 17. խնդրէ … գիշերային 

անկողնացն պատրաստութեամբ հանգչել և զօրանալ: - 21. մարմնաւոր տեսլեամբ ի 
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սկզբանն ի վերայ ազգակցին իւրոյ իջեալ հանգչիւր – 43. ոչ ասացեր` թէ Արդ հանգեայց 

– 65. «Ննջեցէք այսուհետև և հանգերո՛ւք»: - 103.  

ՀԱՆԳՍՏԱԿԱՆ – զի կիզուլ կարասցէ զեւթնեակսն … և խափանել զհանգստական 

Հոգւոյն խորհուրդ – 18. 

ՀԱՆԴԵՐՁ - Զնոյնս և ես հանդերձ հառաչմամբ բարբառիմ ի դիպուածոց աստի 

վտանգեալ - 1. Մինչ զի ըղձալի լինել ինձ այսօր … հանդերձ կատարելութեամբս և 

պատուոյս բարձրութեամբ դառնալ հանդիպել մատաղագունի և անթարշամ ի մեղաց 

եղելոյ հասակին - 3. Այլ և հանդերձ յոտանաւորութեամբ առանց ծունր կրկնելոյ 

կատարել զասացեալսս - 17. նուագեմք զօրհնութիւն, հանդերձ խոստովանութեամբ – 

19. ի վերայ եկեալ ծուղութեանն քուն` յափշտակել համարձակութիւն տայ զհօտս 

հանդերձ հովուաւն աներևոյթն գազանի – 23. զոր կամեսցի և արասցէ հանդերձ 

պարկեշտութեամբ - 25. զերեքսրբեանն երգել զփառաբանութիւն հանդերձ սրբոյ 

աստուածածին  կցըրդիւն: - 29. արժան է … հանդերձ սրբոյ աստուածածնին կցըրդիւն 

ի վերջն անցուցանել - 30. մի դէմ, և մի բնութիւն ասի և  հանդերձ մարմնովն: - 51. զի 

Բանն աստուած` գոյութիւն հանդերձ մարդկային բնութեամբ ընկալեալ յանարատ 

արգանդէ կուսին` ընդ ինքեան միաւորեաց անճառապէս գոյութեան և բնութեան - 55. 

Մի՛ բաղդատեր զյոյժ ի միմեանց տարբերեալսն. քանզի անդ անմարմնաբար և միայն 

ձևացութեամբ ներգործութիւն. իսկ աստ մարմնով և հանդերձ ճշմարտութեամբ: - 60. 

Պարտ է զմի աստուածութիւնն պահել, և զերիս դէմսն խոստովանել, և կամ զերիս 

գոյացութիւնսն. և զիւրաքանչիւրօք հանդերձ յատկութեմբ: - 63. ,,Կերպարանէ 

զօտարին բովանդակ յինքեան զիմ բերելով հանդերձ իմովքն – 75. առաւել ևս զկնի 

կամաւոր մահուն քո բազմասցին հաւատացեալք ի քեզ, այլ և հանդերձ 

գերազանցութեամբ - 80. որք զմարմինս իւրեանց ի խաչ հանին կարեօք և 

ցանկութեամբ հանդերձ - 89. «Փող հարկանի և մեռեալքն ի Քրիստոս յարիցեն 

յառաջագոյն, և մեք նորոգեսցուք», այլօքն հանդերձ: - 92. 

ՀԱՆԴԵՐՁԵԱԼ – Երրորդ, թերևս արդեւք ի հանդերձեալ յաւիտենին ի Քրիստոսէ  

զնոյն ճշմարտապէս ... վայելիցեմք: - 7. ոմանք զառ ի մկրտութիւնն գալ հանդերձելոցն` 

զհրաժարելոյն ի սատանայէ` նոցա հարցմամբ ի վերայ ոչ բերեն  զերդմունս - 8. ոչ 
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տան թոյղ ամուսնացելոցն զհանդերձեալ կենացն օրինակել յանձինս զխորհուրդ - 11. 

Եւ երկուք են աւուրք, որ զհանդերձելոցն առ մեզ նկարագրեն բարութիւնս - 14. յորում 

զմեզն է հանդերձեալ նորոգել Քրիստոս - 16. հանելն  ի սմանէ` առ հանդերձեալ 

աշխարհին կեանս զելանելն ասէ - 22. որք պսակելն հանդերձեալ են - 27. որ 

հանդերձեալն էր քակել զսա ի մեռանելն իւրում: - 76. Զոր օրինակ բժիշկն արբուցանել 

զդեղն հիւանդին հանդերձեալ` արասցէ իւրով ճաշակմամբն հաւատալի - 78. Իսկ 

փառք ի բարձունսն զապառնեաց և զհանդերձելոցն օրհնութեանցն բերէր 

զնմանութիւն - 87. զի այն նմանութիւն էր նորա հանդերձեալ մարդեղութեանն: - 90. 

հանել ի հանդերձեալ կեանսն աղօթէ - 96. որ նշանակէ զկնի զգալի լուսոյս անցանելոյ, 

իմանալի լուսովն առաջնորդել ի հանդերձեալ կեանսն: - 96. որ զհանդերձեալ 

խոստացելոց բարութեանցն յիշէ նա ի միջի մերում - 101. որ հանդերձեալ է լինել 

միաշաբաթի – 101. յո՞րում մասին կամ յո՞րում պահու հանդերձեալ է լինել յարութիւն - 

101. Արդ պատշաճ է ամենայն քրիստոնէից ... ակն ունել հանդերձեալ գալստեանն: - 

102. Տէր պահեսցէ  զմուտ քո ծննդեամբ յաշխարհ, և զել քո  մահուամբ. յայսմ հետէ 

մինչև յաւիտեան, յաստեացս մինչև հանդերձեալ յաւիտեանն: - 113. որոյ 

բարեգթութեամբ և ի հանդերձեալսն ի նոյն վստահանամ վայելել ի փառս - 116. 

ՀԱՆԴԷՍ - յաղթանակ հակառակորդին գտեալ զսա խաբէութեանն իւրոյ հանդիսի: - 

77. յորում և մարտիրոսացն հանդիսից յիշատակն պատմի – 89. 

ՀԱՆԴԻՊԱՆԱԼ - եթէ ոչ վերջնումն այնմիկ ապականահալած և մահալուծօղ գիշերին 

երթալ հանդիպանամ, զսոյն և ընդունել հայցէ ի նմանէ - 22. և այնպէս 

յարատևողագոյն գոյացութեամբ` անճառելեաց երթեալ հանդիպանայր կենաց: - 69.  

ՀԱՆԴԻՊԵԼ - ըղձալի լինել ինձ այսօր ... հանդերձ կատարելութեամբս և պատուոյս 

բարձրութեամբ դառնալ հանդիպել մատաղագունի և անթարշամ ի մեղաց եղելոյ 

հասակին – 3. որ ի ժողովի բազմամարդութեամբ զուրախականսն ոչ փափաքէ 

գտանել, տրտմականացն` ծածկաբար ընդ էսն անցանելով`  անբաղայապէս 

հանդիպեսցի: - 11. Եւ ցուցանէ երկոցունցս այսոցիկ հանդիպել շահաւորութեանց - 16. 

Պարտ և արժան է յայտնութեանն աւուր` կատարել զջրոյն օրհնութիւն ի վերայ ջուրց 

ըստ պատշաճի ի տեղիսն հանդիպեալ - 32. ստուգապէս վերջնումս աւասիկ եկեալ 
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հանդիպեցաք ժամանակի - 34. որ ինչ մի անգամ ի տարերցդ յերկնէ և յերկրէ գեղեցիկ 

ինչ առ երեսս հանդիպաւ` աստուածս անուանեցին – 35. որոց և հանդիպել կարացին 

գրիցելոց - 66. Ընդ ձեռն որոյ երթեալ հանդիպիս զոր միշտն խնդրես - 67. 

անզղջականին հանդիպեսցի փրկւթեան: - 68. ուրախութեամբ հանդիպէին ի 

նաւարկութեան իւրեանց ի տիբերական ծովուն – 104.  

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆ - աղօթեն, ակն ունելով միւսանգամ նորոգմանն՝ յարութեանն 

մեռելոց. և զուարթաթռիչ լուսով ճեպեալք ի հանդիպումն ամպովք երևեցելոյն - 92. 

ՀԱՆԴԻՍԱՆԱԼ - որք ի վերայ երկրի զերկնայնոցն հանդիսանան կատարել վարս – 39. 

չար մշակքն ի վերայ բարի սերմանն որոմնացանուք լինել հանդիսանային - 66. 

ՀԱՆԵԼ - որք միանգամ զերեկոյս զայս կամ քնոյ` կամ արբեցութեան մասն վիճակեալ 

հանիցեն: - 17. հանեալ կարգեաց զինքն մտօք ընդ զուարթնոցն պարակցութիւնս – 20. 

«Հանցես, ասէ, ի բանտէ զանձն իմ - 22. հանելն ի սմանէ` առ հանդերձեալ աշխարհին 

կեանս զելանելն ասէ - 22. Արժան է և զհացն` անխմոր, և զգինին` անապակ հանել ի 

սուրբ սեղանն – 25. նորին պատճառաւ յարարչութեան աստիճանի զգերազանցեալն 

հանեալ դնէր – 36. եհան ի մարմնոյն Քրիստոսի զբանական հոգին - 62. որ առ 

ութերեակն հանեն քրիստոսեան խորհուրդն - 84. հանցեն զիս ի լեառն սուրբ և ի յարկս 

քո - 89. զԱդամ եհան ի դժոխոց: - 95. “Տէր, հա՛ն ի բանդէ զանձն իմ”: Բանդ զկեանս 

աշխարհի առակեաց, հանել ի հանդերձեալ կեանսն աղօթէ. որոյ յուսոյ սպասեալ 

արդարոցն` ակն ունէին հասանել անսպառ բարութեանցն - 96. 

 վասն նորա գիր հանեմք – 48. որ յայտնէ զխորս խաւարի և հանէ ի լոյս 

զստուերս մահու – 53. Իսկ զթագաւորական պատկերն ... զարդարէր, ինքեան 

ստեղծանելով ձեռամբն՝ առաւել մեծարեալ, զանարգ նիւթն յերկինս հանելով ի  

տէրութեան փառսն - 85. չէ իսկ առաջիկայս մեզ զստեղծեալն եղծանել 

հակաճառութեամբ տարօրէն սովորութիւն, այլ ... զհիմնացեալ զանկարգութիւնն 

քակել և ի բաց հանել յեկեղեցւոյ աստուծոյ – 23. զգիշերն ամենայն ի գլուխ զաղօթսն 

հանէր: - 17. որք զմարմինս իւրեանց ի խաչ հանին կարեօք և ցանկութեամբ հանդերձ - 

89. յորժամ ելեալ ի լեառն հանէր զգիշերն ի գլուխ յաղօթս աստուծոյ - 102. «Հանէր 

զգիշերն ի գլուխ աղօթսն աստուծոյ»: - 103.  հանին զնա ի խաչ,, - 88, 96. 
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ՀԱՆԵԼ Ի ԳԼՈՒԽ - յորժամ ելեալ ի լեառն հանէր զգիշերն ի գլուխ յաղօթս աստուծոյ - 

102. «Հանէր զգիշերն ի գլուխ աղօթսն աստուծոյ»: - 103.  

ՀԱՆԵԼ Ի ԼՈՅՍ - հանէ ի լոյս զստուերս մահու – 53. 

ՀԱՆԵԼ Ի ԽԱՉ - հանին զնա ի խաչ,, - 88, 96. 

ՀԱՆՈՒՐ - ի հանուր իսկ էակացս ի բաց բարձեալ տարար զանուն բնութեան - 65. 

ՀԱՆՐԱԿԱՆ - Յաղագս այնորիկ ապա և հանրականացդ համարձակի հրաման տալով 

երկնայնոց և երկրայնոց արարածոց ի փառաբանութիւն կանխել արարչին - 19. 

խոստովանեսցիս ընդ մեզ մանաւանդ թէ ընդ հանրական կաթողիկէ եկեղեցւոյ` զմի և  

զնոյն Քրիստոս` աստուած  միանգամայն և մարդ - 60. 

ՀԱՇՏՈՒԵԼ - որով հաշտեցաւ իսկ արարիչն ընդ արարածոց իւրոց - 90. 

ՀԱՌԱՉՈՒՄՆ - Զնոյնս և ես հանդերձ հառաչմամբ բարբառիմ ի դիպուածոց աստի 

վտանգեալ - 1. 

ՀԱՍԱԿ - ո՞վ զիս անցելոցն առաջի դնէր ամանակաց, վերստին զմանկականն տիոցն 

զգեցուցանելով զհասակ: - 1. Մինչ զի ըղձալի լինել ինձ այսօր ... դառնալ հանդիպել 

մատաղագունի և անթարշամ ի մեղաց եղելոյ հասակին  - 3. հարկանեմ զանձն իմ և 

նուաստանամ, հարցափորձեալ ի տեառնէն` թէ զա՞րդ անհանճարեղագունի հասակին 

տուեալ զգործոցն խոհականութիւն – 3. Իսկ այժմ ի տղայութեան հասակի այսոքիկ 

միանգամայն ի միասին ի վերայ եկեալ գտանին - 10.  զանազանութիւն հասակացն և 

ժամանակացն այլաձևապէս ի վերայ բերել հրամայէ զկարգ և զդիր աւուրցն և 

կանոնաց - 10. քաղդէացւոցն տեսեալ զտիտանեանն զայն վիթխարի և աշխոյժ, 

վաթսնականգնեան գոլով ըստ երկայնութեան հասակին - 36. Եւ զորօրինակ սորա ընդ 

բարձրութիւն հասակին հիացեալք` խաբեցան - 37. Զիա՞րդ … առ կատարելութիւն ի 

վեր ընթանայր աճմամբ հասակի - 54. Որքան ինքն, ասէ, հրամայեաց` զբնութեանն 

կատարելով յինքն ընկալաւ. որքան կամեցաւն, այս է` ծննդեան ի կնոջէ, աճման 

հասակի, ամաց թուոյ - 54. զի՞նչ պէտք էին աստուծոյ ծնանել ի կնոջէ, աճել հասակաւ 

– 74. աճել զաճումն աստուծոյ, և հաւասարել չափոյ հասակի կատարմանն Քրիստոսի 

- 116. 
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ՀԱՍԱՆԵԼ - և ի գետս և ի վտակս, յոր և հասանէր, մկրտութիւն կատարէր: - 5. ապա 

հաւատալ սրտիւ, և խոստովանել բերանով, յորմէ կեալն հասցէ, զՀայր և զՈրդի և 

զսուրբ Հոգի: - 9. որք յիմաստ և ի բան հասեալք` կարօղ էին անձամբ իւրեանց  լսել - 9. 

յանօգուտս բազմախօսիցն հասցէ պերճաբանութիւն: - 12. այս նախնական 

սովորութիւն ի վաղնջուց հետէ նախահաւեալ, և մինչև առ մեզ հասեալ - 12. Որ առ 

պատուիրանադրեալն ոչ ձգտի հասանել կանոն, նա յահեկակողմանն դանդաչէ 

խոտորել ճանապարհի. իսկ որ յառաւելազանցն նկրտի հրամայեցելոցն հասանել, 

զաջակողմանն այնպիսին տենչացաւ գտանել զխոտորումնն: - 15. որք ... 

զբոլորագիշերս զայս մեծարել բաղձացան ի վտանգիցն ապրել, և  անճառելեացն 

հասանել պարգևաց - 16. վերոտնելով առ սակաւ սակաւ երթալ հասանել մինչև ի 

թագաւորական գահոյսն - 20. եթէ մեռանել հասցէ ի վերայ այնոցիկ ի ձեռաց 

հեթանոսաց - 32. որպէս թևովք թռչել հեծելոյն զկնի որոյ հասանելն բաղձայ – 36. 

այսմիկ որպէս մեծագունի ինչ և նորոյ` հնացելոյս և  աղօտացելոյ` հասանել կարծեցին 

– 39. յաշխարհամէջս և ի ժողովրդաբնակս համարձակեցան յարձակել տեղիս. ի 

հեղեղական հեղձուցիչ ջուրցն մասն հասեալ նմա - 39. սիրէ առ համանմանիսն իւր 

հասանել վրիպեալն ի ճշմարտութենէն: - 39. և  ցանկայ միշտ բանական բնութիւնս 

գերագունի և առաջնոյ պատճառին հասանել տեսութեամբ - 42. Քանզի մին միով 

ճանապարհով, և միւսն երկուք, որք ոչն են անմոլար, հակառակին անհասանելի 

մարդեղութեան բանին հասանել: - 47. Յորժամ ըստ բնութեան ինչ բարբառել 

հասանէր, համարձակապէս զերկաքանչիւրցն յիշէին զհասարակականսն - 58. ոչ 

ծանիցի առաւելութիւնն որում եհասն փառաց - 60. ի նորին վերայ էութեանն ոչ հասցէ 

փառացն մեծութիւն - 60. իսկ  այժմ երկուցեալ` թէ մի գուցէ խոստովանել հասցէ ի 

կուսէն - 64. Ու՞ր տարցուք զառ ի քէն հասեալ  ի մեզ աղէտս - 65.  և առ ձե՞զ միայն 

եհաս աւետարանն: - 66. զի այսմիկ ոչ ոք յարարելոց աստի արժանացաւ հասանել 

գոյից  - 68. յորմէ վտանգեալ լինիմք` ի վախճան հասանել մեղացն, և անլուծականի 

կենդանութեան լինել սկիզբն: - 78. որում անհանդուրժելի հասանէին աղէտքն – 85. 

որոց և մեք արժանի եղիցուք հասանել խոստացելոց բարեացն - 94. որոյ յուսոյ 

սպասեալ արդարոցն՝ ակն ունէին հասանել անսպառ բարութեանցն: - 96. ի 

նպատակին հասցեն բարեգործութեան - 115. 
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 Արդ է ապականութիւն բոլոր իրի քակտութեան պատճառ` այլայլութեամբ ի 

վերայ հասեալ - 77. Աստանօր ի վերայ հասեալ չարին - 85. որ յոլով մեղկութեամբ ի 

վերայ հասանէ – 98. 

ՀԱՍԱՐԱԿ  - հարկաւորաբար այնպիսի հանգուցանիցէ քնով զաւելորդն իւր 

տքնութիւն ի հասարակ գիշերի - 17. զի ոչ գիտէք, թե յորո՛ւմ ժամու տէրն ձեր գայ. 

յերեկորեայ` եթէ ի հասարակ գիշերի - 102. Եւ ապա սաղմոսօղքն հասարակ մաղթեն 

ընդ հովանեաւ  բարձրելոյն լինել – 113. 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԲԱՐ - հասարակաբար պարտի լինել կարդացմունքն և պաշտօնն – 33. 

քազի հասարակաբար երկոքումբք տեսանեմք վարեցեալ զաստուած – 44. և այս 

հասարակաբար զհետ երթիցէ մարմնական և անմարմին  տեսակացն - 64. 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ - Ոչ յորժամ ըստ միաւորութեանն ասէ, ուրանայ 

զհասարակականն, և ոչ դարձեալ ըստ  հասարակականացն ինչ ասացեալ բան` 

զմիութիւնն յերկուս բաժանէ միութիւնս - 58. այլ յերկոսին անչարաբարոյական կամօք 

բարեպաշտեալ մերձենայ. զչարչարելին ըստ հասարակականին անչարչարելի ի 

միաւորութեանն խոստովանելով  - 58. համարձակապէս զերկաքանչիւրցն յիշէին 

զհասարակականսն – 58. 

ՀԱՍԱՐԱԿԱՊԷՍ - որ յառաջագոյն զայս ամենեցուն հասարակապէս հրամայէր 

օրհնել զաստուած - 19. 

ՀԱՍԱՐԱԿԱՑ - Ի սմա և հասարակաց մեր բնութիւն ի բաց դիցէ – 13. զի որպէս տօնն 

հասարակաց է երկոցուն, հասարակաբար պարտի լինել կարդացմունքն և պաշտօնն 

– 33. այլ ի հասարակացն միայն նոքա, զորս ի ձեռն առեալ` իբրև գործեաւ իւիք 

աստուած զբարերարութեանն ի մեզ հեղու զխնամս: - 45. որ զհասարակաց 

բնութեամբս պահեալ է: - 71. 

ՀԱՍԱՐԱԿԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ - իսկ ի մէնջ եթէ ոք յանդգնեսցի ընդ Հրեայս տօնել, և կամ 

յառաջ քան զգարնանային հասարակաւորութիւնն … ընդ նզոցիւք ի հարկէ անկեալ 

գտանին: - 6. 
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ՀԱՍԱՐԱԿ ԳԻՇԵՐ - հարկաւորաբար այնպիսի հանգուցանիցէ քնով զաւելորդն իւր 

տքնութիւն ի հասարակ գիշերի - 17. զի ոչ գիտէք, թե յորո՛ւմ ժամու տէրն ձեր գայ. 

յերեկորեայ` եթէ ի հասարակ գիշերի - 102. 

ՀԱՍՏԱՏԵԼ - Եւ հաստատել բազմապատիկ և զանազան կարգս և կրօնս  եկեղեցւոյ: - 

1. Յորմէ ոչ փոփոխեսցի նախահարցն հաստատեալ սահմանք - 15. և երկնային 

յօրինուածով հաստատեալ յանձնն յանմեղութեան, ընդ նոսա և զուգաձայնեալ  

երգաբանէ: - 19. այլ աւազան քարեղէն հաստատել ի նմին իսկ յեկեղեցւոջն - 26. 

«Հրամայեա, ասէ, աստուած զօրութեան քում`  զօրացուցանել  զոր հաստատեցեր ի 

մեզ»: - 43. ոչ եկի զտուեալն ի բաց բառնալ ի սկզբանն զգոյացութեանն շնորհ, այլ 

զաստուածատեսակագոյնս զիմ ի վերայ նորուն հաստատել: - 51. այս երկուք 

գեղեցկագոյն հաւատոյ ոտիւք առ ճշմարտւթիւն ի վեր կանգնեալ. ոչ հաստատիս – 55. 

զոր ապա կարողութիւն է միայն ամենազօր ձեռինն` միւսանգամ զքայքայեալն նիւթ 

առ նոյն հաւաքելով հաստատել տեսակս: - 77. Եւ այսպէս ազատեալք ի նախամօրն 

անիծից մանգունք եկեղեցւոյ. և յառաջին  յօրհնութիւնսն հաստատեալք - 87. Եւ արդ 

զկոյսն յիշելով` զթաղումն հաստատեաց – 103. 

ՀԱՍՏԱՏՈՒՆ - հաստատուն է յոյսն մեր - 40. «Արդ որպէս ընկալաւ զքաղցնուլն տէր` 

հաստատուն կերակուրն շնչեցեալ ի նմանէ - 73. զաղօթս ժողովրդեանն մատուցանէև 

առ աստուած, հաստատուն կալ և մնալ ի կամս  պատուիրանապահութեան նորա - 89. 

ՀԱՍՏԱՏՈՒՆ ԿԱԼ  - տես՝ ՀԱՍՏԱՏՈՒՆ – 89. 

ՀԱՍՈՒ - Արդ որպէս ինձ հասու եղև, եթէ ամենայն տեսութիւնք մարգարէիցն 

պատգամացն Որդւով տնօրինեալ յօրինին - 90. 

ՀԱՍՈՒ ԼԻՆԵԼ – տես՝ ՀԱՍՈՒ – 90. 

ՀԱՏԱՆԵԼ - «Ի լեռնէ վէմ առանց ձեռին հատեալ» -7. զայնպիսիսն հրամայեմք 

ամենևին հատանել և արտաքս ընկենուլ - 33. Ընդէ՞ր լինիս ... իբրև զկարկուտ հատեալ 

յամպոց - 60. 

ՀԱՏՈՒԱԾ - Հատուածք բանից Յովհաննու Իմաստասիրի ի հաւաքմանց - 107. 
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ՀԱՏՈՒԱԾԵԼ - Եւ ի նոսա հատուածեալք եկին յարեցան կշտամբեալքն ի 

կաթողիկոսացն Աղուանից պատկերամարտք ոմանք - 39. 

ՀԱՏՈՒՑԱՆԵԼ - զմարմնականն ի ծոցս մեր հատուցանէ տանջանս – 18. «Ինձ 

համբերեն արդարք` միչև հատուսցես ինձ»: Թէ և վասն իմ ոչ փութացուցանես 

հատուցանել զխոստացեալ քո զարքայութիւնն - 22. և մի՛ ըստ անօրէնութեան մերում 

հատոցաներ մեզ – 31. ,,Մի՛ չարի չար հատուցանել – 41. ու՞մ գոյժ տացուք 

զանջատելոյդ ի կաթանէ, զհատուցելոյդ ի ստենէ - 65. յետոյ պտուղ խաղաղութեան 

նովաւ կրթելոցն հատուցանէ յարդարութիւն»: - 78. աղօթեն … զուարթաթռիչ լուսով 

ճեպեալք ի հանդիպումն ամպովք երևեցելոյն, և հատուցանողին իւրաքանչիւր ումեք 

զարժանն - 92. 

ՀԱՐԱԶԱՏԱԳՈՅՆ – պահանջէ … նախ քան զայլսն` զառանձնական զիւր ինքեան 

զիսկագոյնն և զհարազատագոյնն - 14. 

ՀԱՐԱԶԱՏԱՆԱԼ - Սակս որոյ և երկոցունց մասնաւորաբար և հարազատասցի սա - 16. 

ՀԱՐԱԶԱՏԱՊԷՍ – Զի՞ ևս ապա ընդ քեզ հարազատապէս  մաքառեսցուք - 60. 

ՀԱՐԱՒ - Բազէն տարածեալ զթևսն անշարժ դիտէր ընդ  հարաւ - 97. 

ՀԱՐԵԼ - զանուանն իւրեանց զաղտախինս յանդգնեցան կախել զայնցանէ, որ զերկնից 

բարութեանցն բուռն  հարեալ ունիցին յուսով: - 39. Բայց մի’ զամենայն զմարդկական 

կարիսն ի միում շարի հարեալ ընդ մի համարիցիս - 75. 

ՀԱՐԻՒՐ ԵՐԵՍՈՒՆ ԵՒ ԻՆՆԵՐՈՐԴ - զոր հարիւր երեսուն և իններորդ սաղմոսն 

ուսուցանէ զչարչարանս փրկչին լինել – 95. 

ՀԱՐԻՒՐՈՐԴ ԵՐԿՐՈՐԴ – Արժան է … ասել զչորեսին սաղմոսսն միաբանութեամբ ի 

թիւ … Առաջին … Երրորդ՝ զհարիւրորդ երկրորդն – 28. 

ՀԱՐԻՒՐՈՐԴ ՔԱՌԱՍՆԵՐՈՐԴ ԵՐԿՐՈՐԴ - Արժան է … ասել զչորեսին սաղմոսսն 

միաբանութեամբ ի թիւ … Չորրորդ՝ զհարիւրորդ քառասներորդ երկրորդն – 28. 



560 
 

ՀԱՐԿ - առ հարկի ի սկզբանն յումեքէ երագազրաւելի ինչ  ցուցեալ եղև գործ: - 5. ընդ 

նզովիւք ի հարկէ անկեալ գտանին: - 6. զի այս սոսկ մարդոյ է` բնականացն ի հարկի 

կալ ծառայութեան կարեաց: - 72. 

ՀԱՐԿԱՆԵԼ - յորս պարտ է աղօթել ... և ոչ մարմնական զեղխութեամբ զսուրբ աւուրցն 

խորհուրդ արհամարհել և ընդ ոտն հարկանել: - 24. զայլազգիսն հարկանէր 

յերաստանաց - 44. «Փող հարկանի և մեռեալքն ի Քրիստոս յարիցեն յառաջագոյն - 92. 

 Դարձցուք և զկարելւոյն բուռն հարցուք` ի բաց դնելով զանհնարիցն 

մտածութիւն: - 3. քանզի ես զբնականացն ասեմ բուռն հարկանել զՔրիստոս - 73. 

աղօթիւք ձերովք բուռն հարցուք զբանէն գիտութեան - 104. աւասիկ և այժմիկ 

հարկանեմ զանձն իմ և նուաստանամ - 3. 

ՀԱՐԿԱՆԻԼ - Եւ մի՛ գայթագղիր տարակուսեալ, ի լռելն և ոչ ցասմամբ ր վերայ 

հարկանիլ հայհոյչացն և թշնամանողաց – 44. 

ՀԱՐԿԱՒՈՐ – Վասն զի  հարկաւոր համարիմ այնմ որ զյարութիւնն Քրիստոսի 

պատմէ - 103. 

ՀԱՐԿԱՒՈՐԱԲԱՐ - հարկաւորաբար այնպիսի հանգուցանիցէ քնով զաւելորդն իւր 

տքնութիւն ի հասարակ գիշերի - 17. 

ՀԱՐԿԱՒՈՐԱԳՈՅՆ - Այլ ևս նախկին, զի և ոչ իւիք գիտեմ զաստուածայինն 

հարկաւորագունիցն ներքոյ անկեալ բռնութեան – 67. 

ՀԱՐԿԱՒՈՐԱՊԷՍ - վասն զի հարկաւորապէս պարտի այն` որ զՅարութիւնն 

Քրիստոսի ճառէ - 29. 

ՀԱՐԿԱՒՈՐԵԼ - և բոլոր գոյացելոցն տեսակք` հարկաւորին ամենայն իրօք ընդ մեզ - 

19. 

ՀԱՐԿԵԼ - մի’ գուցէ զփրկչական մարմինն ի մարդկայնոյս ասել հարկեսցիս բնութենէ 

- 65. 

ՀԱՐԿԵՑՈՒՑԱՆԵԼ - անունն և նմանութիւնն զերկոսին հարկեցուցանէ, Քրիստոսի 

բնակել ի նոսա - 42. 
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ՀԱՐԿ Է - ապա հարկ է և երեսնամեայ մկրտել - 5. Յաղագս որոյ ապա հարկ է 

հաւանութեամբ և հաւատովք հետևել զկնի բոլոր քրիստոսականացս - 7.  հարկ է մեզ` 

որ զմին միայն ընտրեցաք ունել զօրագլուխ և վերակացու կենաց մերոց - 48. զի թէ այս 

էր, հարկ էր և մարմին ասել գոլ զպարզն և զանմարմին զօրութիւնն: - 67. 

ՀԱՐՈՒԱԾ - և յամենայն հարուածոց բանսարկուին բժշկեալ, առողջս և անարատս 

ինքեան յօրինեաց մարմին - 23.   

ՀԱՐՍԱՆԻՔ - Զի՞նչ զսոսա անուանեցից. հովիւս հօտավատնի՞չս, եթէ գազանս 

կեղեքիչս խաշանց. զկուսանացն իբրև զերկրորդականացն առնելով` տխուրս և 

անկատարելագործ հարսանիս – 11. ե՞րբ դառնայցէ ի հարսանեաց - 17. Ոչ է արժան ի 

սուրբ քառասներորդս ատկին և մինչև ի սուրբ պէնտակոստէն հարսանիս առնել - 25. 

յոր և կոչէ ի հարսանիս երկնաւորին Որդւոյն իւրոյ զտիեզերս: - 86. ե’րբ գայցէ ի 

հարսանեացն - 102. 

ՀԱՐՍՆԱԿԱՆ - Եւ ամենևին զամենայն ընդ իս բերէի զհարսնական յօրինուածոյն 

զգեստ - 1. 

ՀԱՐՍՆԱՆԱԼ - փեսայն ընդ ինքեան ի ներքս ի լուսեղէնն տանի յառագաստ  

զհարսնացեալն իւր եկեղեցի -13. 

ՀԱՐՍՏԱՀԱՐՈՒԹԻՒՆ - Եւ պատճառ ոչ ունիմ ասել, զանփո՞յթն առնելոյ զառաջնոցն 

այսպիսի խառնաբնդոր և եղծագործ սովորութեանց, եթէ ... եթէ անպարապութիւն 

յաշխարհակալացն հարստահարութենէ. զայս ի նոսա և յաստուած թողլի է: - 8. 

ՀԱՐՍՏԱՆԱԼ - եկեղեցի աստուծոյ հանապազօր յառաջատուութեամբ աճէ և  

հարստանայ - 12. 

ՀԱՐՑԱՆԵԼ - Ըստ բնութեա՞ն զմարմնանալս տայք բանին, հարցանեմ զձեզ – 49. 

Հարցանե՞ս զծաղկէն, արմատոյն անուամբ նշանակեսցի: - 57. առ այլսն մի ըստ միոջէ 

ընթացեալ  հարցջիր - 57. Եւ զայցս բանից զարմատս ինքն իսկ եկեալ ուսուսցէ մեզ 

տէր, հարցեալ ի նմանէ: - 78. ցԱդամ և ցԿայէն անգիտաբար հարցանէր: -71. Բայց իցեն 

ո՞վ  արդեւք ճարտարքն այն Յունաց, հարցանեմ ցքեզ` թէ ճշմարիտն ասասցես - 63. 
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ՀԱՐՑԱՍԷՐ - ասիցէ ոք  ի հարցասիրաց  և լսասիրաց, է՞ր աղագաւ քարեղէն և ոչ 

փայտեղէն հրմայեցաւ կանգնել մեզ սեղան - 7.   

ՀԱՐՑԱՁՈՐՁԵԼ - հարկանեմ զանձն իմ և նուաստանամ, հարցափորձեալ ի տեառնէն` 

թէ զա՞րդ անհանճարեղագունի հասակին տուեալ զգործոցն խոհականութիւն – 3. 

ՀԱՐՑՆ - Եւ այս յաղագս Հարցինն և Գործոցն  - 19. Արդ զկնի Հարցինն և Ողորմեցւոյն և 

Տէր  յերկնըցւոյն`  զՓառս ի  բարձունսն  պաշտել - 28. Զկնի Հարցինն` Մեծացուսցէ 

ասել - 29. զկնի Հարցինն Մեծացուսցէ ասեն: - 103.   

ՀԱՐՑՈՒՄՆ - նոցա հարցմամբ ի վերայ ոչ բերեն  զերդմունս - 8. 

ՀԱՑ - Արժան է և զհացն` անխմոր, և զգինին` անապակ հանել ի սուրբ սեղանն – 25. 

ՀԱՒ - իսկ զանզգայ քնոյն թըմբրութիւն` հաւուն յանձնեսցէ ձայնի - 17. յետ անցանելոյ 

ձմերանւոյն և լինելոյ գարնանւոյն, և հաւուցն լինելոյ մերձ յառաւօտն լիեալ ձայնք - 92. 

ՀԱՒԱԽՕՍ - ոչ գիտէք, եթէ յորո’ւմ ժամու տէրն ձեր գայ. յերեկորեա՞յ` եթէ ի 

հասարակ գիշերի, թէ ի հաւախօսի – 16. զորս ի միջի անդ յիշէ իսկզբանն և 

կատարածի, այս ինքն միջագիշերն և զհաւախօսն - 17. զի ոչ  գիտէք, եթէ յորում ժամու 

տէրն ձեր գայ. յերեկորեայ, եթէ ի հասարակ գիշերի, թէ ի հաւախօսի, թէ յառաւօտի» - 

102. 

ՀԱՒԱՆԵԼ - Յաղագս որոյ  ապա հաւանեալ իմ այսոքիւք` իբրու թէ ձայնիւ կոչողին 

զիս աստուծոյ, զյանձնառականն ընդառաջ տանելով բան - 2. 

ՀԱՒԱՆԵՑՈՒՑԱՆԵԼ - Իսկ զերկեակսն նոյնպէս պարտ է ըստ առաջին  կարգին 

միջնորդօք և խօսնականօք հաւանեցուցանել յիրերաց յօժարութիւն - 27. Որպէս զի 

նովին և զաստուածն սիրոյ և խաղաղութեան ի մեզ հաւանեցուցանել հնարէաք բնակել 

տալ: - 48. հաւանեցուսցեն զքեզ համագոյ և համաբուն ասել զտէրունական մարմինն 

մարդկային  բնութեանս - 57. 

ՀԱՒԱՆՈՒԹԻՒՆ - Յաղագս որոյ ապա հարկ է հաւանութեամբ և հաւատովք հետևել 

զկնի բոլոր քրիստոսականացս - 7.   

ՀԱՒԱՍԱՐԱՊԷՍ - Առ երկոսին հաւասարապէս ունի երանութեանս բան - 52. 
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ՀԱՒԱՍԱՐԵԼ - Ոչ է պարտ ամենևին անխտիր լինել և հաղորդութիւնս առնել ընդ 

հերձուածողաց. այլ խորշել ի նոցանէ, և չհաւասարել ընդ նոսա - 32. Եթէ զգործ առ 

գործն տարեալ հաւասարեսցես. հաւասարեալ լինի և երևմունքն  - 61. մերումն 

նոյնաձևապէս հաւասարեաց կրից: - 73. տացէ ձեզ … աճել զաճումն աստուծոյ, և 

հաւասարել չափոյ հասակի կատարմանն Քրիստոսի - 116. 

ՀԱՒԱՍՏԱՊԷՍ - Ուստի յայտ է` թէ հաւաստապէս բնականացն թոյլ տուեալ` 

զանցնիւրսն իրողութիւնս առ իւրն անապականապէս ազդել մարմին և հոգի 

ինքնիշխանական կամօք՝ յորժամ և կամեցաւն  - 73. 

ՀԱՒԱՍՏԵԱՒ - և զսոցուն խորհուրդն յառաջաբանի անդ հաւաստեաւ յայտնեցաք: - 

28. 

ՀԱՒԱՍՏԻ - Հաւաստի զերկուսին ունէր զբնութիւնսն Քրիստսի - 57. 

ՀԱՒԱՏ - հարկ է հաւանութեամբ և հաւատովք հետևել զկնի բոլոր քրիստոսականաց - 

7. ըստ իւրաքանչիւր հաւատոցն բանից ընթերցուածս յաստուածային գրոց հանգոյն 

միմեանց զուգեալ և եդեալ է: - 9. կարօղ էին … հաւատօք հրաժարել և խոստովանել: - 

9. նուագեմք զօրհնութիւն ... ասելով. «Օրհնեալ եմ տէր աստուած հարցն մերոց»: 

Հարս` ըստ հաւատոյն որ առ աստուած` զվախճանեալս անուանելով – 19. պարտ է 

զայնպիսին խոշտանկել … մինչև զգաստասցին և առողջասցին ի հաւատս: - 33. Այլ և 

կենդանականն որ ի մեզ հաւատ, սրեալ իբրև օձի խօսարանացն իւրեանց սրով 

սատակել սպառնացեալ - 46. այս երկուք գեղեցկագոյն հաւատոյ ոտիւք առ 

ճշմարտւթիւն ի վեր կանգնեալ. ոչ հաստատիս – 54. Զի և սուրբ հարքն` 

բարեփառութեան հիմնացեալ հաւատով … զէն անվթարելի զերկոսին զսոսա ընդ 

ինքեանս բարձեալ բերէին ըստ պիտոյիցն իրակութեան - 56. այլ զառաւելագոյն 

աստուստ զամրութիւն առ ճշմարտութիւն հաւատոյն տնտեսել կամեցեալք - 59. 

ընդէ՞ր զստութիւն, և ոչ հաւատս ի բանս և ի գործս առփո 

ՀԱՒԱՏԱԼ - րձիս ցուցանել - 61. անյողդողդելի հաւատով զնորայն հիմնացուցին  

զեկեղեցի: - 63. Դարձեալ թիւրահաւատք առ ի թիւրել յանդգնեալք զհաւատս ուղիղս: - 

73. և զհաւատոցն զգեցուսցէ խորհրդոց նոցա զփառս: - 79. որ ուղղափառ հաւատով 
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խորհրդաբերին – 82. բարեփառ հաւատով երջանկացեալ ի Քրիստոս, պատուիրէ ի 

կենցաղումս արթուն և զուարթուն լինել առաջի նորա - 85. 

ՀԱՒԱՏԱԼ - և որ հաւատասցէ ի նա, մի’ ամաչեսցէ»: - 7. պարտ է … հաւատալ սրտիւ, 

խոստովանել բերանով – 9. զթագաւորեցուցանելն ռամկաց հաւատալով ձեռաց, և 

զմարմնապարար սեղանովն զիւրն տարածեսցէ բազուկս: - 11. զի ազատ յամենեցունց 

յայսմանէ տրտմագին և տաժանաւոր իրաց` զուրախացուցանօղն  զմեզ հաւատամք 

գոլ զերկիր: - 14. որ հաւատացն ի մեզ զվերակացութեանս այսորիկ շնորհ - 23. Որ 

հաւատայ յիս, ասաց ինքն, զմահ մի տեսցէ - 40. և հաւատամք ընդ նմին ի ներքս գալ  

աստուածային զօրութեանն: - 43. որք նմանապէս են աստուծոյ և մեր թշնամիք, և 

մերումս ոչ հաւատան – 46. Եթէ գրով գայթագղեցիս, գործովն հաւատասցես - 60. 

«Գոնէ  վասն գործոցն, ասէ, հաւատացէք»: - 60. զարմանային հաւատային 

բարեբանէին ըստ արժանի իմոց փառացն -79. որում և հաւատաց զսա զսրբարանս – 

116. 

ՀԱՒԱՏԱԼԻ – Զոր օրինակ բժիշկն արբուցանել զդեղն հիւանդին հանդերձեալ` 

արասցէ իւրով ճաշակմամբն հաւատալի - 78. 

ՀԱՒԱՏԱՐՄԱՑՈՒՑԱՆԵԼ - զգերեզմանն յիշելով` զյարութիւնն հաւատարմացուցանէ:  

- 103. 

ՀԱՒԱՏԱՐՄՈՒԹԻՒՆ – Եւ նշանակ հաւատարմութեանն այս է մերումս բանի - 44. 

ՀԱՒԱՏԱՑԵԱԼ - որք յամուսնութիւն անդր գայցեն, ոչ տանելով ըստ օրինաց 

հաւատացելոց յեկեղեցիս ի մէջ ժողովրդոց - 10. զանգէտս ի հաւատացելոց յինքեանս 

հնարին յանկուցանել: - 38. Իսկ եկեղեցիք հաւատացելոց աստուածսիրութեանն 

փափաքանօք շինեցան - 40. բանիւ առաքելոցն հաւատացեալքս ամենասուրբ 

Երրորդութեանն, նկատեմք օծեալ իւղովն զփրկութեանն գործարանս - 43. «Նշան 

անհաւատից և ոչ հաւատացելոց»  - 44.  «Յիմարութեամբ քարոզութեանն ապրիլ 

հաւատացելոց» - 79. առաւել ևս զկնի կամաւոր մահուն քո բազմասցին հաւատացեալք 

ի քեզ – 80. զոր պատրաստեաց հաւատացելոցն միածին Որդին աստուծոյ - 85. Յիշեա’ 

զամենայն հաւատացեալս ի քեզ, և փրկեա՛ յիւրաքանչիւր վտանգից - 114. 
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Լուսաշաւիղ ճանապարհ առ աստուած հնազանդութիւն ընդհանուր  հաւատացելոց 

Քրիստոսի կազմեցին սուրբ հարքն զկանոնական բանից դիտաւորութիւն - 115.   

ՀԱՒԱՏՔ - որ մանաւանդ անհաւատիցն` քան թէ մեզ ի դէպ էր ըմբռնիլ հիացմամբ և ի 

հաւատսն հպել  - 44.    

ՀԱՒԱՔԵԼ - զառ ի յոքունցն հաւաքեալ պատրաստէր լինել բազմաց պիտոյից նիւթ - 2. 

սատանայականն ուսմունք ի մի իմն տեղի հաւաքեալ ծովացան ուղխք 

ամպարշտութեան նոցա: - 39. ապա և մեր աստուածայնովն զինազարդեալ 

սպառազինութեամբ, հաւաքեսցուք ի հեղեղահնաց կենցաղոյս - 46. շատ ջանացար 

կուրաշաւիղ իմն արահետիւք ծածկել և թագուցանել զհաւաքեալ ի քեզ դառնութեան 

մաղձ – 53. անտերունչ ի Քրիստոսէ առ մի հաւաքեալ գաւիթ շրջէին հօտիցն  

բազմութիւն - 66. զոր ապա կարողութիւն է միայն ամենազօր ձեռինն` միւսանգամ 

զքայքայեալն նիւթ առ նոյն հաւաքելով հաստատել տեսակ: - 77. 

ՀԱՒԱՔՈՒՄՆ - Իսկ  երեկորին աղօթիցն հաւաքումն այսպիսաբար յինքեան ունելով 

զեկուցանէ մեզ միտս - 21. Հատուածք բանից Յովհաննու Իմաստասիրի ի հաւաքմանց 

յաղագս կարգաց եկեղեցւոյ – 107. Ազդարարութիւն ժամահարին զգաբրիելեան 

փողոյն ունի օրինակ. և դիմելն ի տեղի աղօթիցն` զհաւաքումն ահեղ  ատենին – 109. 

ՀԱՒԵԼ - իսկ գիշերն ի նմանէ յառաջ հաւեալ, զիւրն աճեցուցանէ սահման: - 15. 

ՀԱՒՈՐՍ - ահա գտաւ որոգայթ իբրև զվարմ հաւորսաց ձգեալ ի մէջ ժողովրդեան 

ազգի իւրոյ - 34.   

ՀԵԹԱՆՈՍ - զմեզ պարսպեալ զգուշացուցին նոցին աւանդապահք և ժառանգորդք, ոչ 

երթալ ի ժողովարանս և ի մատրունս Հրէից կամ հեթանոսաց: - 6. յառաջագուշակ 

եղեալ Եսայայ ի վերայ ամենայն հեթանոսաց - 7. մեռանել հասցէ ի վերայ այնոցիկ ի 

ձեռաց հեթանոսաց - 32. զինչ նմանութիւն է աստուածպաշտութեանս մերոյ առ 

բազմաստուածութիւնն հեթանոսաց - 35. իսկ զհեթանոսս անհուն և անթիւ 

պաշտամամբք մոլորեցոյց սատանայ: - 35. կռեմք և կոփեմք և քանդակեմք և քերեմք ... 

զեկեղեցիս, զսեղանս, զխաչս, զպատկերս: Այլ ոչ եթէ ընդ ձեռն այնոցիկ և 

համապաշտօն հեթանոսացն - 40. «Ամենայն կուռք հեթանոսաց, դևք են» - 40. «Կուռք 
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հեթանոսաց արծաթ և ոսկի են»: - 42. հրաման  ընկալաք` զհեթանոսացն ոչ կոխել 

ճանապարհ - 60. 

ՀԵԹԱՆՈՍԱԲԱՐ - ախորժեսդ հեթանոսաբար առ ի մէնջ մեկուսանալ  - 60. 

ՀԵԹԱՆՈՍԱԿԱՆ - զոր առ ի յանդիմանութիւն հեթանոսական կռամոլութեանն է 

ասացեալ: - 35. Բայց ամպարշտագոյն գեր զասացեալսս` այս էր հեթանոսականացն - 

36. որ կարօղն է խարշել իբրև զփուշս ագարակի  զհեթանոսական բոյսն – 46.  

ՀԵԾԵԱԼ - որպէս թևովք թռչել հեծելոյն զկնի որոյ հասանելն բաղձայ – 36. 

ՀԵՂԳՈՒԹԻՒՆ - և սոքա զհեղգութեանն մեծարելով զախտ, ոչ տան թոյղ 

ամուսնացելոցն զհանդերձեալ կենացն օրինակել յանձինս զխորհուրդ – 11. ի բաց 

թողուլ՝ վարկանիմ անհաւատ հեղգութիւնս: - 1 04. 

ՀԵՂԵՂԱԳՆԱՑ - հաւաքեսցուք ի հեղեղագնաց կենցաղոյս՝ զգայութեանցն որ ի մեզ 

զկարծրութիւն, ի հոգեկանումն պահպանելով խորհրդարանի: - 46. 

ՀԵՂԵՂԱԿԱՆ - յաշխարհամէջս և ի ժողովրդաբնակս համարձակեցան յարձակել 

տեղիս. ի հեղեղական հեղձուցիչ ջուրցն մասն հասեալ նմա - 39. 

ՀԵՂԵՂԱՏ - Գոյ հնար թուել զխիճս հեղեղատի – 65. 

ՀԵՂԻ - Եւ այս յորդւոց անտի Հեղեայ յայտ է - 10. 

ՀԵՂՁՈՒՑԻՉ - յաշխարհամէջս և ի ժողովրդաբնակս համարձակեցան յարձակել 

տեղիս. ի հեղեղական հեղձուցիչ ջուրցն մասն հասեալ նմա - 39. 

ՀԵՂՈՒԼ - և հեղին զարիւն անբիծ,, - 41. աստուած զբարերարութեանն ի մեզ հեղու 

զխնամս: - 45. յորում ժամու գալուստ Հոգւոյն հեղաւ ի յառաքեալսն – 88. տեսանեմք 

յերրորդ ժամու զշնորհս Հոգւոյն սրբոյ հեղեալ յառաքեալսն - 97. 

ՀԵՂՈՒՄՆ - զիւղոյն սրբոյ ասեմ զհեղումն - 43. զքահանայութեանցն ասեմ, 

զպատարագացն և ի զանազան արեանցն կենդանեացն հեղմանցն - 99. 

ՀԵՇՏԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ - Իսկ ի տուընջեանն որոշեալ սահմանք աղօթից այս ըստ 

յանցման ժամուն նախահօրն հեշտասիրութեանն և մեղանացն - 94. 
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ՀԵՇՏՈՒԹԻՒՆ - որ ընդ աղախնացելոցն որ ի մեզ դաշնաւորեցաւ  հեշտութեամբ 

ճաշակելեաց և հոտոտելեաց: - 20. 

ՀԵՌԱՆԱԼ - Այլ ամենևին հեռանալ ի նոցանէ գարշել և ատեալ զնոսա. զի որդիք 

սատանայի են - 33. Իսկ մեք այսքան յերկոցունց ի նոցանէ հեռացեալ գտանիմք - 46. ոչ 

իւիք հեռանալ կարիցէք յառաջասացեալ հայհոյութենէն: - 50.  աստուածութիւնն 

մարմնոյդ աղագաւ հեռացաւ ի քէն: - 79.  «Առէք զհոգի սուրբ», զհեռացեալն յԱդամայ ի 

բնութենէս - 87. տեսանեմք յերրորդ ժամու զշնորհս Հոգւոյն սրբոյ եղեալ յառաքեալսն, 

զհեռացեալն յԱդամայ  բնութենէս - 97.   

ՀԵՌՈՒ - Ոչ հեռի ի սոցանէ և  զքոյդ կարծեմ ասել, մի բնութիւն – 59. յորմէ հեռի են 

ասացուածքն – 61. որ ըստ նոցանէ, և ոչ հեռի ի նոցանէ – 66. “Հեռի եղեր ի փրկութենէ 

իմմէ վասն բանից յանցանաց իմոց”: - 99. 

ՀԵՏԵՒԱՆՔ - Իսկ ապականութիւն հետևանք ասին մահուն - 75. Իսկ զվերջինս` 

հետևանս ասացաք լինել մահուն զապականութիւն - 77. 

ՀԵՏԵՒԵԼ - Յաղագս որոյ ապա հարկ է հաւանութեամբ և հաւատովք հետևել զկնի 

բոլոր քրիստոսականացս - 7.  սկսանի … զնախապատուելին բարեպաշտել  յառաջ 

մատուցանելով  նախկին զփսաղտն, և զկնի նորա հետևեալ ըստ կարգի սարկաւագն: - 

20. միայն արարչականին այս հետևեսցի – 68. Քանզի աստուածորդւովն հետևիմք ի 

լեառն բարձու առանձնանալ ընդ Երրորդութեանն փառաց – 85. և ես իմոցս զնոյն 

հրամայեցի՝ նորին հրամանացն հետևել – 103. 

ՀԵՐԱԿՂԻՏՈՍ - իսկ զմինս` արբանեակ բանի և սպասաւոր ի խոհականութեան կոչէր 

Հերակղիտոս, զլեզու: - 20. 

ՀԵՐՁԱՆԵԼ - Հերձանէր զծովն Մովսէս գաւազանաւն - 44. 

ՀԵՐՁՈՒԱԾՈՂ, ՀԵՐՁՈՒԱԾՕՂ  - Ոչ է պարտ անխտիր լինել և հաղորդութիւնս առնել 

ընդ հերձուածողաց - 32. որովք բանիւք դու հերձուածօղս առասես զնոսա - 63. 

յառաջագոյն կարկեսցէ զբերանս հերձուածողացն  - 72. 
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ՀԵՐՄԷՍ - աստուածս անուանեցին. զԿռոնոս վասն  ... զԱրէս՝ վասն արին գոլոյ.  

զՀերմէս՝ վասն քաջախօսնակ ճոռոմաբանութեանն - 37. 

ՀԶՕՐ - և ժողովք հզօրաց  խնդրեցին զանձն իմ»: - 21. Սուրբ աստուած, սուրբ և հզօր … 

ողորմեա’ մեզ»: - 89.  զառ ի նոցանէ ասացեալն զաղօտաբար հնչումն առեալ 

մարդկան` շարակապեցին ընդ աստուծոյ հզօրի և անմահի - 90. հզօրդ, զտկարութիւնս 

մեր ի քեզ բարձեր - 90. ժողովք հզօրաց խնդրեցին զանձն իմ ի հակառակամարտ 

զօրութեանն - 95. 

ՀԶՕՐԱԳՈՅՆ - Ոզա մեռանէր յօգնելն տկար զօրութեամբ հզօրագունին – 44. 

ՀԸՆԳԵԱԿ – Զմիոյն հընգեալ աւուրբք նշանակեմք զնմանութիւն – 14. 

ՀԸՍԿԵԼ – յորս պարտ է ազօթել և հըսկել – 24. 

ՀԻԱՆԱԼ - Եւ զոր օրինակ սորա ընդ բարձրութիւն հասակին հիացեալք` խաբեցան - 

37. Եւ համայն հիացեալ եմ մեծապէս` զնորանշանդ ի քեզ տեսանելով ձևացութիւն - 64. 

Սրովբէքն ակնակառոյց եկեղեցւոյ մանգանց հիացեալ հնչեցուցանէին 

զօրհներգութեան նուագսն -  90. 

ՀԻԱՑՈՒՄՆ - որ մանաւանդ անհաւատիցն` քան թէ մեզ ի դէպ էր ըմբռնիլ հիացմամբ - 

44. 

ՀԻԱՑՈՒՑԱՆՈՂ- իսկ ալելուն նշանակեաց պատրաստ գտանել առ ի վերուստ 

ազդեցեալն ձայնին ահարկու և հիացուցանող անշարժ գիտել ընդ արևելս - 105.   

ՀԻՄԵՆՈՍ - Իսկ նախ քան զկտարածն յարութիւն տալ մարդկային բնութեանս՝ 

Հիմենոս և Փիղետոս այսմիկ սկիզբն արարին ամբարշտութեան բանից: - 6. 

ՀԻՄՆ - և Եսայի ասէ. «Ահաւադիկ ես դնեմ ի հիմունս Սիոնի վէմ բազմապատիկ – 7. 

Քանզի մինն` հիմն ի ներքոյ անկեալ դնի  պատուականագունիս այսմիկ աւուր - 15. 

Օրինակի իմն` շինուածոց զհիմնն ի բաց առեալ, և կամ - 76.  

տէրն … զհինն աւարտեալ կնքեաց, անդանօր և իւրումն հիմն ձգեաց նորոյ 

ուխտի: - 6. 
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ՀԻՄՆԱՆԱԼ - Բայց առ սոքօք և զայս ևս տեսանեմք յոմանս անկարգութիւն 

սովորութեամբ հիմնացեալ - 10. կանոնական սահմանադրութեամբ ըստ իւրաքանչիւր 

գլխոց` զհիմնացեալ զանկարգութիւնն քակել - 23. Զի և սուրբ հարքն` 

բարեփառութեան հիմնացեալ հաւատով … զէն անվթարելի զերկոսին զսոսա ընդ 

ինքեանս բարձեալ բերէին - 56. 

ՀԻՄՆԱՑՈՒՑԱՆԵԼ - Ոչ է արժան զսեղանն … փայտեղէն կանգնել և շարժուն. այլ 

քարեղէն և անշարժ հիմնացուցանել: - 27. անյողդողդելի հաւատով զնորայն 

հիմնացուցին  զեկեղեցի: - 63. 

ՀԻՄՆ ՁԳԵԼ - տէրն ուրանօր զհինն աւարտեալ կնքեաց, անդանօր և իւրումն հիմն 

ձգեաց նորոյ ուխտի: - 6. 

ՀԻՆ - տէրն ուրանօր զհինն աւարտեալ կնքեաց – 6. օրէնսազանցութիւն կարծելով  

զայս, եթէ զառ ի հնոցն թերի ինչ ըստ խորհրդոյն խնդրոյ` կատարելագործել ումեք 

հրամայէ Հոգին սուրբ: - 12. ընկալցի ճշմարտութիւնն տեղի ի հնոցն և ի 

ստուերականացն – 99. ի հին ժողովուրդն, որ ակն ունէին մխիթարութեանն 

Երուսաղեմի` օրինադիրք և հայրապետքն և մարգարէք: - 100. 

ՀԻՆԳ - զշաբաթ և զկիրակէ օրն ընդ տրտմութեամբ և ընդ ապածխարութեամբ 

արկանեն, որպէս և  զայլ ևս հինգ աւուրսն  զանցեալս: - 13. քանզի և հինգ անուանս  ի 

գրոց ուսաք գոլ զտանջարանացն - 14. Ապա չեն ինչ զարմանք եթէ մեղաւորաց և 

անարժանից  թողացուցանէ աստուած փոքր ինչ մասն խորհրդոյ քննել յեկեղեցւոջ, ի 

հնգից անտի բանիցն Պաւղոսի - 81. ընդէ՞ր ի մէջ գիշերին հինգ սաղմոսիւքն նախ 

երգեն - 82. Եւ այսպէս սրբեալ և ամրացեալ և զգաստացեալ հինգ սաղմոսիւք, յաղագս 

հինգ զգայութեանցն մքրութեանն, խնդրեաց յաստուծոյ զսուրբ Հոգւոյն զշնորհսն  

յօգնականութիւն - 83. աղաղակեն ողբերգագին  ձայնիւ, եթէ «Լոյս տուր, տէր, աչաց 

իմոց, զի մի՛ երբէք ննջեցից ի մահ,,  ըստ յիմար հինգ կուսանաց – 87. 

ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ – Իսկ հինգշաբթին ըստ իններորդ ժամու խորհրդեանն կարգեալ է – 88. 

Պարտ և արժան է զսուրբ միւռոնն … հայրապետին օրհնել. և  իւրաքանչիւրոց  

եպիսկոպոսացն միանգամ ի զատկին հինգշաբթին օր - 26. զՓառս ի  բարձունսն  
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պաշտել. ապա ըստ իւրաքանչիւր աւուր զկցուրդսն … Հինգշաբթւոյն, Ես առ քեզ տէր 

աղաղակեցի: - 29. 

ՀԻՒԱՆԴ - օծանէին զմկրտեալսն և զերախայսն, այլ և զհիւանդս - 8. Արժան է 

զհիւանդացն զձէթ քահանային օրհնել ըստ իւրում աղօթիցն - 26. Զոր օրինակ բժիշկն 

արբուցանել զդեղն հիւանդին հանդերձեալ` արասցէ իւրով ճաշակմամբն հաւատալի - 

78. 

ՀԻՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆ - ի հիւանդութեանն` զառողջութեանն  ունիմք կարօտութիւն - 8. Եւ 

պատճառ ոչ ունիմ ասել, զանփո՞յթն առնելոյ զառաջնոցն այսպիսի խառնաբնդոր և 

եղծագործ սովորութեանց, եթէ ... եթէ հիւանդութեանց ի վերայ անկումն, եթէ … զայս ի 

նոսա և յաստուած թողլի է: – 8. յորում ժամու հիւանդութիւն նախահօրն պատմի – 88. 

կայր իբրև ջերման հիւանդութեամբ – 97. “Նա զհիւանդութիւնս մեր բառնայ” -105. 

ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ - Կէսք ի նոցանէ զընդդիմամարտս այլոց կենդանեաց  զկենդանիս ի 

պատիւ առեալ պաշտեցին ... Որպէս հիւսիսայինքդ զձի և զշուն - 36. 

ՀԼՈՒԹԻՒՆ - զակամայ սանձիցն բռնադատութիւն դժոխակամութեանն իւրոյ եդեալ` 

գործիցէ քաջ հլութեան ասպարէզ: - 3.   

ՀՄՏՈՒԹԻՒՆ - և ի հմտութիւն ածեալ նոցուն ստուերագիր առասպելապատում 

մատենիցն զհամբակացն իւրեանց  խմբաւորութիւն: - 34. 

ՀՆԱԶԱՆԴԵԼ - Տարրատռփութեան դևն ստիպէ զիւրսն հնազանդեալս … երկիր 

պագանել – 41. որոց և տարերքս ամենայն տեղի տուեալ հնազանդի: - 43. Գիտեմ զի 

զայսոսիկ լսես, և ոչ հնազանդիս – 50. ընդ լծով մահու և ապականութեան մտեալ 

հնազանդիւր: - 69. հրամայեցի ... առաքելական կանոնացն հնազանդել ի հաճոյութիւն 

կամացն աստուծոյ: - 103. 

ՀՆԱԶԱՆԴԵՑՈՒՑԱՆԵԼ - տուաւ եկեղեցւոյ ... զբոլոր զտիեզերս հնազանդեցուցանել 

ընդ առաքելական քարոզութեամբն` ի Քրիստոս Յիսուս ի  տէր մեր – 106. 

ՀՆԱԶԱՆԴ ԼԻՆԵԼ – զոր կատարեաց իւրով մարմնովն հնազանդ լիեալ Հօր մահու 

չափ – 75. 



571 
 

ՀՆԱԶԱՆԴՈՒԹԻՒՆ - Վասն այնորիկ գործով  պատուէ զհնազանդութիւնն - 75. փորձէ 

զմեր հնազանդութիւնն - 75. Լուսաշաւիղ ճանապարհ առ աստուած հնազանդութիւն 

ընդհանուր  հաւատացելոց Քրիստոսի կազմեցին սուրբ հարքն զկանոնական բանից 

դիտաւորութիւն - 115.   

ՀՆԱՆԱԼ - և կամ թէ ի գալստենէ նորոյ շնորհին զհնացեալն ի բաց մերժել յամանոյ 

անտի: - 7. մեծագունի ինչ և նորոյ` հնացելոյս և  աղօտացելոյ` հասանել կարծեցին – 39. 

ՀՆԱՐ - Բայց և բանական մակացութեանն սովաւ բովանդակին հնարք: - 23. որպէս զի 

հնար լիցի ամենայն անձին Երրորդութեանն երկրպագուաց ժառանգել զերկնից 

արքայութիւնն ի Քրիստոս Յիսուս - 24. Գոյ հնար թուել-65 

ՀՆԱՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ – Իսկ ձեռք առ հնարագիտութիւնսն հպելով, արարչականք 

անուանին - 20.  

ՀՆԱՐԵԼ – և զանգէտս ի հաւատացելոց յինքեանս հնարին յանկուցանել: - 38. Որպէս 

զի նովին և զաստուածն սիրոյ և խաղաղութեան ի մեզ հաւանեցուցանել հնարէաք 

բնակել տալ: - 48. 

ՀՆԱՐ Է - և չէր իսկ հնար միով մարդով ըստ միում գործո, և ըստ միում ժամանակի՝ 

զբովանդակն իւր կամս տնօրինել աստուծոյ ի մարդիկ: - 12. Զի եթէ ոչ էր ծնեալ, ոչ էր 

հնար և ոչ թաղել - 29. Զի եթէ ըստ աստուածութեանն հնար էր զմարդկայինսս կրել 

Քրիստոսի  - 70. որում ոչ իցէ հնար լուծեցելոյն առ նիւթն - 76. 

ՀՆՉԵԼ - ի մարմնոյ  անտի հնձեսցէ զապականութիւն. և սերմանելով ի հոգին` ի հոգւոյ 

անտի հնձեսցէ զկեանսն յաւիտենից: - 69. 

ՀՆՈՑ - զմարմնականն ի ծոց մեր հատուցանէ տանջանս. գերելով և ի հնոց արկանելով 

չարաչար - 18. իբր առ երկին ի հնոցն վերաձայնեալ կոչէին զարարածս 

յօրհներգութիւն նմա - 19. որ մախանօք չարին ի մէջ հնոցի կենցաղիս 

դատապարտեալ մարմնով, շնչով և հոգւով - 86.  
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ՀՆՉԵԼ - յորում հրեշտակապետացն ուժգնակի հնչեալ լինին փողոցն ձայնք - 13. ի 

ձե՞նձ հնչեաց բանն աստուծոյ - 66. յորում աւուր և ուժընդի հնչեցեալ լինի 

հրեշտակական բարբառքն - 101. 

ՀՆՉԵՑՈՒՑԱՆԵԼ - պարտ է ուսումնասիրացն և խոհականագունիցն … զբոլոր 

գոյացելոցս ընդ ինքեան հնչեցուցանել ձայնից տեսակս: - 20. Սրովբէքն ակնակառոյց 

եկեղեցւոյ մանգանց հիացեալ հնչեցուցանէին զօրհներգութեան նուագսն -  90. 

ՀՆՉՈՒՄՆ - ի վերայ մեր և ի մեզ բերելով գլուխն, մեծագոչ հնչմամբ աղաղակեմք - 19. 

զառ ի նոցանէ ասացեալն զաղօտաբար հնչումն առեալ մարդկան` շարակապեցին ընդ 

աստուծոյ հզօրի և անմահի - 89. որով սրովբէքն  շուրջ կալով զաղօտաբարն   

նուագէին զհնչումն - 90. և զառ ի նոցանէ ասացեալսն զաղօտաբար զհնչումն առեալ 

ճշմարտապէս նուագեսցուք ասելով -  90. 

ՀՈԳ – Յաղագս որոյ պարտ է մեծաւ զգուշութեամբ այսմիկ տանել հոգ - 18. որք 

անչափաբար գիջական ախտին հոգ տարան – 35. տրտմութիւն և հոգք և երկիւղ և 

ցասումն ... համանգամայն  ընդ ներլինելութեանն բանի առեալ լինի մարդումս  - 67. 

ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒ - ամենեքին առհասարակ  եկեղեցականացն ի բաց բարձեալ եղեն 

հոգաբարձուք - 66. 

ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒԹԻՒՆ - շուրջ գալով միշտ, տեսանել հոգաբարձութեամբ զհօտ 

Քրիստոսի – 23. 

ՀՈԳԱԼ - Առաջինն զաշխատութիւն, և երկրորդն զհոգալն ընդ ինքեան շարամանեալ 

ունի: - 68. «Սկսաւ տրտմել և հոգալ» - 72. 

ՀՈԳԵԿԱՆ - Յորում ճոխացեալն էի հայրենատուր հոգեկան ընչիցն  առատութեամբ – 

1. վարժապետ վեհագոյն ունէի ... հայր միանգամայն և հրահանգօղ հոգեկան 

վարժութեանց – 2. և զեւթնեակսն` ըստ եւթնեկացն որ ի մեզ հոգեկան շարժմունք` 

զգենուլ զՀոգւոյն շնորհս – 9. թերևս զի կիզուլ կարասցէ զեւթեակսն` որ ի մեզ 

հոգեկան շնորհքն – 18. Զերկուսն ապաշխարութեան և աղօթից, սակս ողբաձայնեալ 

հոգեկան մասինն  - 20. Ոչ է պարտ … հաղորդութիւնս առնել ընդ հերձուածողաց. այլ 

…  չհաւասարեալ ընդ նոսա ի հոգեկան և ի մարմնական սեղանս - 32. որ և 
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քերովբէիցն է սարսափելի և պատկառելի, զբուժիչն հոգեկանաց մերոց և 

մարմնականաց ախտից - 35. հաւաքեսցուք ի հեղեղագնաց կենցաղոյս՝ զգայութեանցն 

որ ի մեզ զկարծրութիւն, ի հոգեկանումն պահպանելով խորհրդարանի: - 46. որ ի մեզ 

բնաւորականք են` հոգեկանք և մարմնականք, ոչ են ապականիչք և կամ 

ապականութիւն  բնութեանս մերում: - 67. երևեցոյց բանս` ոչ մեղք և ոչ 

ապականութիւնք հոգեկանացն և մարմնականացն մերոց լինել կրից  - 70. Եւ 

ընկալեալ զայս ջան՝ նախկին, վասն հոգեկանաց իմոց զմարմին – 116. նա տացէ ձեզ 

միշտ ծարաւաբար մերձենալով  ճաշակել ի հոգեկանս այս աղբիւրէ – 116. 

ՀՈԳԵՒՈՐ - Եւ ապա զկնի այսորիկ զհոգևորն ծնանել ծնունդ յաւազանին - 9. 

հրաւիրեն զմեզ առ հոգևոր սեղանն - 91. 

ՀՈԳԵՒՈՐԱԿԱՆ - Այլ այժմ բազում ժամս ի միջի կատարեմք ընդ մարմնաւորականն 

և ընդ հոգևորական սեղանն - 6. ոչ ինչ արգելու զառաջի արկեալսս ի գլուխ բերել մեզ 

հոգևորական ջան: - 23. պարտ … հոգևորական կարգօք  մխիթարել անձինս - 24. 

ՀՈԳԵՒՈՐՈՒԹԻՒՆ - եհան ի մարմնոյն  Քրիստոսի զբանական հոգին, ասելով. 

Աստուածային էր հոգիացեալ հոգևորութեամբ: - 62. 

ՀՈԳԻ - զարդարեալ հրճուէի եւթնամասնեայ Հոգւոյն պատմուճանաւ – 1. Եւ նախ 

նորին ստէպ ստէպ Հոգւոյն ուղխից վտակօք ոռոգանէր զարգաւանդ երկիր մտաց իմոց 

– 2. և գրեթէ յազդմանէ Հոգւոյն` զլինելոցս նախատեսեալ … պատրաստէր լինել 

բազմաց պիտոյից նիւթ - 2. Որ թէպէտ և Հոգին մի է, և առհաւատչեայ Հոգւոյն եւղն  

նոյն է - 8. աւազանին օծումնն` զըստ Հոգւոյն մեզ յարմարէ վերստին ծնունդ - 8. և 

զեւթնեակսն` ըստ եւթնեկացն որ ի մեզ հոգեկան շարժմունք` զգենուլ զՀոգւոյն 

շնորհս – 9. Եւ իբրև զբուժիչ ախտից հոգւոյ և մարմնոյ` ամենեքեան անդուստ 

վայելեալք ցնծալից լինէին: - 12. գտանել հոգւոյն զվհատութեանն տարակուսանս: - 15. 

կարասցէ … խափանել զհանգստական Հոգւոյն խորհուրդ – 18. Եւ պարտ է 

ուսումնասիրացն և խոհականագունիցն` նուագարանօք քնարահարու լինել 

երաժշտական հոգւոյն - 20. որով իմանալի հոգին միջնորդէ ըստ զգայարանացն – 22. 

«Գիշերեաց կանխէ հոգի իմ առաւօտել առ քեզ աստուած» - 30. նոքօք մատակարարէ ի 

մարդիկ զպահպանութիւնս և զշնորհս բժշկութեան ախտից հոգւոց և մարմնոց: - 32. 
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որով իւիք զքահանայսն և զթագաւորսն ի նախնումն աստուածեղէն Հոգին յանցնիւրսն 

շարժէր ներգործութիւնս: Եւ ամենայն ուրեք առ ամենեսին պարգևաբաշխ Հոգին 

իւղովս այսուիկ զիւրն գտանի կատարեալ խորհուրդ: - 43. «Թէպէտ և մեռաւ մարմնով, 

այլ կենդանի է հոգւով»: - 49. «Առաքեցաւ աստուած յաստուծոյ և առ  հոգի և մարմին ի 

կուսէ - 49. Եւ ապա ի շար արկեալ թուեն զկատարելութիւն բնութեանս մերոյ. հոգի, 

մարմին, և միտս - 55. խաւարազգած ոք ի ներքս յառեալ նայիցի հոգւոյն ակամբ - 61. 

եհան ի մարմնոյն Քրիստոսի զբանական հոգին - 62. սապէս յանեղագոյն էութենէն, 

Հայր կամ Որդի կամ Հոգի առանձնակի յիշեալ` դէմ առասի: Եւ արտորոշեալ ճանաչի ի 

նոսա դէմն  այսուիկ: Հօր ծնօղ գոլ. Որդւոյն ծնունդ. իսկ Հոգւոյն ելումն: - 64. 

զյառաջագիտութեանն ոչ ըստ բնութեան ի նմա ասեմ գոլ նախատեսութիւն, այլ 

յաստուածային հոգւոյն ազդմանէ, որ երբեմն շարժէ, և երբեմն առ ինքն ամփոփեալ` 

թողացուցանէ զմտաւոր և զբանական հոգին – 68. երկատեսակ իմն սոցայն կարծեսցի 

գոլ տրամադրութիւն, որ մին հոգւոյն անուանի, և միւսն մեղաց: - 68. «Օրէնք հոգւոյն 

կենաց ազատեցին զիս յօրինաց մեղացն և  մահու» - 69. և սերմանելով ի հոգին` ի 

հոգւոյ անտի հնձեսցէ զկեանսն յաւիտենից: - 69. ընդարձակեալ հոգին, յամենայն ժամ 

ուրախանալ հրամայի ի Պաւղոսէ: - 69.  յայտ է` թէ հաւաստապէս բնականացն թոյլ 

տուեալ` զանցնիւրսն իրողութիւնս առ իւրն անապականապէս ազդել մարմին և հոգի 

ինքնիշխանական կամօք - 73. բանական հոգւովն ի նոսա հպեալ` զյաղթութիւն 

ցուցանէր: - 74. որ իսկակիցն էր Հոգւոյն - 81. «Հոգի քո բարի առաջնորդեսցէ  մեզ 

յերկիր ուղիղ» - 83. որ մախանօք չարին ի մէջ հնոցի կենցաղիս դատապարտեալ 

մարմնով, շնչով և հոգւով - 86. յորում ժամու գալուստ Հոգւոյն հեղաւ ի յառաքեալսն – 

97. զմարդկային հոգին ի ձեռս Հօր աւանդէր - 96. Ապա յիրաւի յայսմ ժամու աղօթից 

աղաչեն զաստուած առաքել զՀոգւոյն օգնականութիւնն - 97. որ բժշկեաց զախտս 

հոգւոց և մարմնոց:  - 98. «Ի գիշերաց կանխէ հոգի իմ առաւօտ առնել  առ քեզ, 

աստուած» - 104. աղօթիւք ձերովք տացին բան ի միտս մեր, տեղեկացեալ 

առաջնորդութեամբ Հոգւոյն զաղօթից խնդիրսն: - 104. ապրիցեմք … յամենայն 

յորոգայթից հոգւով և մարմնով: - 113. Եւ ժողովուրդն զքահանայն տէր անուանելով` 

աղաչէ յիշել յաղօթսն զպաշտօնեայսն ըստ հոգւոյ - 114. Ուրանօր զիս աստուածային 

Հոգին վերակարգեաց յաթոռ սրբոյն Գրիգորի ի կաթողիկոսութիւն աշխարհիս  Հայոց:  

- 115      
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 զՀոգին սուրբ ի մեզ ձգեմք ի Քրիստոս միանալովն: - 7. Այլ ոչ եթէ Հոգին սուրբ 

փոփոխեալ գտանի յիւրմէն խորհրդոյ, կամ առաւելեալ և նուազեալ: - 10.  ԶՀոգին 

սուրբ տրտմեցուցանեն – 11. կատարելագործել ումեք հրամայէ Հոգին սուրբ: - 12. Զմէ՞ 

և Հայր և Հոգին սուրբ ի վերայ  ջուրցն նմա վկայեալք` ոմն ձայնիւ և ոմն երևմամբ, 

զէակցութիւն յայտ  առնելով: - 13. Ի սմա և Հոգին սուրբ առաքեալ ի Հօրէ, 

զանմերկանալին մեզ զգեցոյց մխիթարութիւն: - 13. ի նոսա բնակէ Հոգին սուրբ – 32. 

նոյն ինքն Հոգւոյն սրբոյ առհաւատչեայն վստահացուցանէ զմեզ - 43. զնոյն բնութիւն 

Հօր վասն մերոյ փրկութեան ծնաւ մարդացեալ ի Մարիամայ սրբոյ Կուսէն Հոգւով 

սրբով: - 55. Եւ կամ զորս ի մէնջից աստի Հոգին սուրբ զարթոյց – 66. Զաստուածային և 

զկենդանարար Հոգւոյն սրբոյ զօրութիւնն յայտնելով երբեմն … ,,Հողմ ուր կամի, ասէ, 

շնչէ – 81. զոր ոչ օտար քան թէ Հոգւոյն սրբոյ իմաստիւքն վարկանիմ երանելի հարցն 

մերոց – 84. Արդ որպէս յառաջագոյն շնորհեցաւ ի Հոգւոյն սրբոյ կարգեալ խորհուրդ 

պաշտման եկեղեցւոյ օրհնութիւն երից մանկանցն - 86.  ,,Առէ՛ք զՀոդի սուրբ,, - 87. 

տեսանեմք յերրորդ ժամու զշնորհս Հոգւոյն սրբոյ եղեալ յառաքեալս - 97. Աստանօր 

վստահանալով  ի շնորհս Հոգւոյն սրբոյ, աղօթիւք ձերովք բուռն հարցուք զբանէն 

գիտութեան - 104.  Աստանօր փարումն Հոգւոյն սրբոյ օրինակաւ խնկոցն ի Հօրէ 

բուրեալ - 105. պարտ է … խոստովանել բերանով, յորմէ կեալն հասցէ, զՀայր և զՈրդի 

և զսուրբ Հոգի: - 9. ընդ ուրում քեզ Հօր և սուրբ Հոգւոյդ վայելէ փառք իշխանութիւն և 

պատիւ  - 31. երկպատկաբար  և նորոգօղ սուրբ Հոգին առ մեզ մերձենայ - 43. առ … 

վեհագոյն բնութիւնն անամօթեցար զհայհոյութեանդ քո ձգել բան, ոչ  խոստովանելով 

ի միում անեղ բնութեան զերիս դէմսն  և զերիս  առանձնաւորութիւնսն, զՀայր և զՈրդի 

և զսուրբ Հոգին: - 63. խնդրեաց յաստուծոյ զսուրբ Հոգւոյն զշնորհսն յօգնականութիւն - 

83. որոց սուրբ Հոգւոյն շնորհքն յայտնեն զծածկեալ  զխորհուրդն: - 96. 

ՀՈԳԻԱՆԱԼ - եհան ի մարմնոյն Քրիստոսի զբանական հոգին, ասելով. Աստուածային 

էր հոգիացեալ հոգևորութեամբ: - 62. 

ՀՈԳԻՆ ՍՈՒՐԲ - զՀոգին սուրբ ի մեզ ձգեմք ի Քրիստոս միանալովն: - 7. Այլ ոչ եթէ 

Հոգին սուրբ փոփոխեալ գտանի յիւրմէն խորհրդոյ, կամ առաւելեալ և նուազեալ: - 10.  

ԶՀոգին սուրբ տրտմեցուցանեն – 11. կատարելագործել ումեք հրամայէ Հոգին սուրբ: - 

12. Զմէ՞ և Հայր և Հոգին սուրբ ի վերայ  ջուրցն նմա վկայեալք` ոմն ձայնիւ և ոմն 



576 
 

երևմամբ, զէակցութիւն յայտ  առնելով: - 13. Ի սմա և Հոգին սուրբ առաքեալ ի Հօրէ, 

զանմերկանալին մեզ զգեցոյց մխիթարութիւն: - 13. ի նոսա բնակէ Հոգին սուրբ – 32. 

նոյն ինքն Հոգւոյն սրբոյ առհաւատչեայն վստահացուցանէ զմեզ - 43. զնոյն բնութիւն 

Հօր վասն մերոյ փրկութեան ծնաւ մարդացեալ ի Մարիամայ սրբոյ կուսէն Հոգւով 

սրբով: - 55. Եւ կամ զորս ի մէնջից աստի Հոգին սուրբ զարթոյց – 66. Զաստուածային և 

զկենդանարար Հոգւոյն սրբոյ զօրութիւնն յայտնելով երբեմն … ,,Հողմ ուր կամի, ասէ, 

շնչէ – 81. զոր ոչ օտար քան թէ Հոգւոյն սրբոյ իմաստիւքն վարկանիմ երանելի հարցն 

մերոց – 84. Արդ որպէս յառաջագոյն շնորհեցաւ ի Հոգւոյն սրբոյ կարգեալ խորհուրդ 

պաշտման եկեղեցւոյ օրհնութիւն երից մանկանցն - 86.  ,,Առէ՛ք զՀոդի սուրբ,, - 87. 

տեսանեմք յերրորդ ժամու զշնորհս Հոգւոյն սրբոյ եղեալ յառաքեալս - 97. Աստանօր 

վստահանալով  ի շնորհս Հոգւոյն սրբոյ, աղօթիւք ձերովք բուռն հարցուք զբանէն 

գիտութեան - 104.  Աստանօր փարումն Հոգւոյն սրբոյ օրինակաւ խնկոցն ի Հօրէ 

բուրեալ - 105. 

ՀՈԳ ՏԱՆԵԼ - որք անչափաբար գիջական ախտիցն հոգ տարան - 35. 

ՀՈԼԱՆԵԼ - բացայայտակի քողախնդրեալ զկռապաշտիցն հոլանեցաք  զյիմարութիւն 

– 37. առանց ամենեցուն հոլանեալ և  զամենեցուն ի տեղի արարեալ լցեր 

զհայհոյութեանն չափ: - 65. 

ՀՈԼՈՎԵԼ – Զոր օրինակ՝ քար ինչ ի բարձուստ ուստեք հոլովեալ ... ասասցէ, երթալ 

ունիս` մինչև ուրանօր արժանն իցէ երթալ: - 77. 

ՀՈՂ - ,,Հող էիր և ի հող դարձեցիս,, - 77, 99.  զի խոնարհ եղեն մինչ ի հող անձինք մեր 

– 103. 

ՀՈՂԱԾՆԵԱԼ - ասաց ստեղծիչն հողածնիցելոյն, «Հող էիր և ի հող դարձցիս» - 77. 

ՀՈՂԱՆԻՒԹԵԱՑ - որ գթացաւ  առ հողանիւթեայ և անարգ բնութիւնս - 91. 

ՀՈՂՄ - սոյնպէս և վասն գործոցն հողմով համբաւուցն զյոլովից բախեալ զեկուցանէ 

զլսելիս: - 39. «Հողմ ուր կամի, ասէ, շնչէ - 81. 
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ՀՈՄԱՏԵՍԱԿ - Եւ այսուիկ որոշեալ լինին նոքա ի հոմատեսակ յիւրաքանչիւրոցն 

նիւթոց - 43. բազում շանց հոմատեսակք եղանիցիք զհայհոյութեանսն բարբառողաց: - 

50. յայնժամ պատուեալ երևի իրն, յորժամ առ հոմատեսակն իւր ասասցի - 60. 

ՀՈՍԱՆՔ - Լսես քաղցնուլ գրեալ յաւետարանսն զՅիսուս, և  ղուղիս այնուհետև ի 

շատխօսութեանն հոսանս ասելով – 67. 

ՀՈՍԵԼ - Մինն յանդգնաբար յապաշխարութեան հոսելով վտանգս, յառաւել 

պնդութենէն յանյուսութեան ընկղմի խորս: - 15. Ընդէ՞ր լինիս իբրև զջուր հոսեալ ընդ 

առ ի վայր - 60. 

ՀՈՎԱՆԻ - ընդ որոյ հովանեաւն լծեալ, զնորինն ժառանգէր զխաւարն – 85. Եւ ապա 

սաղմոսօղքն հասարակ մաղթեն ընդ հովանեաւ բարձրելոյն լինել – 113. 

ՀՈՎԻՒ - Զի՞նչ զսոսա անուանեցից. հովիւս հօտավատնիչս – 11. հովիւսն Իսրայէղի 

յաստուծոյ պատգամաւորեալ բարբառի - 11. արդ ես խնդրեցից, ասէ, զխաշինս իմ ի 

ձեռաց հովուացն Իսրայեղի»: - 12. ի վերայ եկեալ ծուղութեանն քուն` յափշտակել 

համարձակութիւն տայ զհօտս հանդերձ հովուաւն աներևոյթն գազանի – 23. Ի գիշերի 

և ի տուընջեան. Հանգիստ, Հովիւ քաջ: - 31. վարձկանք և ոչ հովիւ լինելով` անփո՞յթ 

արարին զոչխարացն: - 66. Դու՞ք ուրեմն հովիւն քաջ ի Քրիստոսէ զինքն ասացեալն - 

66. 

ՀՈՎՈՒԱՊԵՏ - անդրէն զդարձումն նշանակէ ի ձեռն  երկնաւոր հովուապետին: - 104.  

ՀՈՏ -  Ոչ գիտեն` թէ ո’րպէս հոտոցն անկարածածկելիք են, ընքեամբ առ հոտոտելիսն 

բերեալ, բուրմունքն – 39. շարաբարձումն անուանն և բանի վերաձգեալ ածցիս. 

անուամբ արմատոյն, տեսութեամբ գունոյն, ի բուրմանէ անտի հոտոյն - 57. պատուիրէ 

… մատուցանել նմա զբանաւոր զպատարագս ի հոտ անուշից – 85. 

ՀՈՏՈՏԵԼԻՔ - որ ընդ աղախնացելոցն որ ի մեզ դաշնաւորեցաւ հեշտութեամբ 

ճաշակելեաց և հոտոտելեաց: - 20. Ոչ գիտեն` թէ ո’րպէս հոտոցն անկարածածկելիք 

են,  ընքեամբ առ հոտոտելիսն բերեալ, բուրմունքն – 39. 
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ՀՈՒՊ - Ընդէ՞ր լինիս իբրև զջուր հոսեալ ընդ զառ ի վայր ... կամ իբրև զկարկուտ 

հատեալ յամպոց` առ հալելն հուպ լինելով - 60. 

ՀՈՒՊ ԼԻՆԵԼ – տես՝ ՀՈՒՊ – 60. 

ՀՈՒՐ - քանզի և հինգ անուանս ի գրոց ուսաք գոլ զտանջարանացն. հուր, արտասուս, 

կրճումն, խաւար, որդն: - 14. զառաջին զիշխանական պատիւն յարմարագոյն է զգենուլ 

այնմիկ` որ զղջմանն հրով զինքն հալել գիտիցէ - 19. Որպէս թէ ազատացեալք  մեք ի 

ծառայութենէ  մեղացն զղջմանն հրով - 19.  զի որդիք սատանաի են և լուցկիք 

յաւիտենական հրոյն – 23. Այլք դարձեալ զօգտակարս և զպիտանիս ի տարերաց այտի 

առ  կենցաղական պէտս ընտրեալ աստուածացուցին. որպէս Պարսիկք և Մարք զհուր 

և զջուր և զերկիր – 35. Զկայծակնահանու դիւին զգեհենին հրոյ ցայտմունս 

բարեբանիչք լինելով ընդ Յանեսի և Յամրեսի յՈղոմպիոս լերին գետնաթաւալ և 

փրփրերախ դիւին խոնարհեալ երկիր պագանեն: - 38. զինքեամբ ծախեսցէ 

զչարութիւնն իբրև զմոմ հուր - 75. զնոսա ի բնութենէս հալէր և ի բաց ջնջէր` որպէս  

յոսկւոյ անտի հուր զժանգն: - 78. նեղիչք իմ ցնծասցեն թէ ես սասանեցայց,, ի հուրն 

յաւիտենից - 88.   

ՀՈՒՐ ՅԱՒԻՏԵՆԻՑ - նեղիչք իմ ցնծասցեն թէ ես սասանեցայց,, ի հուրն յաւիտենից - 

88.   

ՀՊԱՐՏԱՆԱԼ - զնոսին սատակեսցուք, աւար առնլով և գերելով զհպարտացեալ նոցա 

խորհուրդս - 46. 

ՀՊԵԼ - ձեռք առ հնարագիտութիւնսն հպելով, արարչականք անուանին - 20. որ 

մանաւանդ անհաւատիցն` քան թէ մեզ ի դէպ էր ըմբռնիլ հիացմամբ և ի հաւատսն 

հպել - 44.  և բանական հոգւովն ի նոսա հպեալ` զյաղթութիւն ցուցանէր: - 74. զոր ոչ իւր 

ինքեան եդեալ ի բնութեանս, և ոչ հպեալ ի նոսա: - 78. 

ՀՌՈՎՄ - Զսոյն և երանելին  Յուղիոս ասէ Հռովմայ հայրապետ - 51. 

ՀՌՉԱԿԵԼ - զերկոսին զնոսա ասեմ սուրբս` զՍահակ և զՄաշդոց, և զամենեսին 

զընտրեալսն  … և կամ որ ըստ նոցանէ … զմեծն իմաստասիրաց և զհռչակեալն ընդ 
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տիեզերս տէր Մովսէս - 66. ծածկել զհռչակեալն Յորդանան խորհուրդ մեզ տնօրինէ - 

13. 

ՀՌՉԱԿԵԼԻ - մեք կապեցաք զհռչակելին զայն նշան ընդ ամենայն նիւթս - 35. 

ՀՍԿԵԼ - զմի և զնոյն  յայտնէ  ճշմարտութեանն իրակութիւն: Այս ինքն երկնային 

զուարթնոցն բերել զնմանութիւն, յաստուածայնում յայսմիկ գիշերի հսկել - 17. 

,,Հսկեցէ’ք  և աղօթս արարէք – 17.   

ՀՍԿՈՒՄՆ - որք հսկմամբ և աղօթիւք  զբոլորագիշերս զայս մեծարել բաղձացան – 16. 

Արժան է ... հսկմամբ և աղօթիւք և յոտանաւոր տքնութեամբ զանցեալ շաբաթուն 

աւուրց զյանցանս ջնջել - 27. որք հսկմամբ և աղօթիւք զբոլոր գիշերս այս բաղձան 

անցուցանել - 102. 

ՀՐԱԺԱՐԵԼ - ոմանք զառ ի մկրտութիւնն գալ հանդերձելոցն` զհրաժարելոյն ի 

սատանայէ` նոցա հարցմամբ ի վերայ ոչ բերեն զերդմունս - 8. որք յիմաստ և ի բան 

հասեալք` կարօղ էին անձամբք իւրեանց լսել, և հաւատօք հրաժարել և խոստովանել: - 

10. յերկաքանչիւրոցն զանգիտեալ հրաժարիցէ ծայրայեղ  խոտորմանց - 15. Այլ եթէ 

մեռանել հասցէ ի վերայ այնոցիկ ի ձեռաց հեթանոսաց, մի’ հրաժարեսցէ - 32. և ոչ 

յաղագս երկաքանչիւրոցն կատարելութեան զմին հրաժարեմ ասել կատարելութիւն - 

52. Ոչ եթէ զյերկուցն ասելով` հրաժարէին ասել զմին - 57. ընդէ՞ր  հրաժարես զնա դէմ 

ասել - 64. իսկ ի պատուհասէ անտի ոչ հրաժարէր: - 78. 

ՀՐԱԺԱՐԵԼԻ - իսկ ի նոցանէ ատեցեալք` դիւացն հրամանաւ, և որ ինչ միանգամ մեզ 

հրաժարելիք` մեծարելիք նոցա: - 41. 

ՀՐԱԺԱՐԵՑՈՒՑԱՆԵԼ - յորոց ցանկացաւն հրաժարեցուցեալն պտղոյ - 68. 

ՀՐԱՀԱՆԳՕՂ - վարժապետ վեհագոյն ունէի ... հայր միանգամայն և հրահանգօղ 

հոգեկան վարժութեանց` զիմն Թէոդորոս – 2. 

ՀՐԱՄԱՅԵԼ - է՞ր աղագաւ քարեղէն և ոչ փայտեղէն հրամայեցաւ կանգնել մեզ սեղան: 

- 7. զանազանութիւն հասակացն և ժամանակացն այլաձևապէս ի վերայ բերել 

հրամայէ զկարգ և զդիր աւուրցն և կանոնաց - 10. Եւ քահանայն ընդ ձեռն ուրուք անդր 
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երթողաց հրամայէ տանել զպսակն: - 10. օրէնսազանցութիւն կարծելով զայս … 

կատարելագործել ումեք հրամայէ Հոգին սուրբ: - 12. որ յառաւելազանցն նկրտի 

հրամայեցելոցն հասանել – 15. Եւ անդ զկնի հրամայելոյն, թէ «Հսկեցէք և աղօթս 

արարէք» … յաւելոյր - 17. յառաջագոյն զայս ամենեցուն հասարակապէս հրամայէր 

օրհնել զաստուած - 19. որպէս և հրամայեալն է: - 26. հրամայեմք միմեանց՝ թէ «Ի 

գիշերի համբարձէք զձեռս ձեր ի սրբութիւն, և օրհնեցէք զտէր - 30. Յաղագս նորին 

հրամայեցաք մինչև ցերեկոյն նովին պատուով պատուել զօրն – 33. զայնպիսիսն 

հրամայեմք ամենևին հատանել - 33. Այսք և որ սոցին նման` սիրելիք մեզ լինել 

հրամայեալ յաստուծոյ - 41. ի վերայ լերանց և բլրոց հրամայէր զոհել – 41. «Հրամայեա, 

ասէ, աստուած զօրութեան քում`  զօրացուցանել  զոր հաստատեցեր ի մեզ»: - 43.  զոր ի 

սկզբանն ի բաց հրամայեցաք դնել զսպանութեանն գործիս – 48. «Որքան ինքն, ասէ, 

հրամայեաց` զբնութեանն կատարելով յինքն ընկալաւ - 54. և ի նմին դնելով զմարդն` 

հրամայեալ անդուստ վայելել նմա: - 68. յամենայն ժամ ուրախանալ հրամայի ի  

Պաւղոսէ: - 69. ծառայեցուցանել զծառայեցուցիչն հրամայեաց ծառայեցելոյն: - 75. Եւ 

այսպիսի աստուածաշնորհ յուսով զօրացեալ` հրամայէ երկնային զօրացն, առ ի 

յօգնականութիւն փառաբանութեանն իւրեանց տեառն օրհնել զտէր:  - 83. յաղագս որոյ 

հրամայէր արձակապէս քաղաքավարիլ - 85. պատմուճան փառաց և մատանի 

հրամայէ ագուցանել նմա զառաջինն – 86. զորոց երկուց աւուրցն զխորհուրդս 

հրամայէ ի կիր արկանել – 86. Զայս և տէրն  յաւետարանին հրամայէ  - 102. զոր այլոցն 

բանիւ հրամայեաց - 102. զհանգստեան ժամանակն հրամայէ - 103. երուսաղեմայեցիք 

տակաւին մինչև ցայսօր զօր միաշաբաթին պայծառացուցանեն 

գիշերապաշտութեամբ իբրև Յակովբայ հրամայելով նոցա -  103. և ես իմոցս զնոյն 

հրամայեցի – 103. 

ՀՐԱՄԱՅՈՂԱԿԱՆ - ըստ հրամայողական անուանն առընթեր կացցեն և հրամանացն 

գումարութիւնք – 116. 

ՀՐԱՄԱՆ - Եւ եթէ երբէք ուրէք խորհէի արդեւք զհրամանացն խորտակել զլուծ .... 

աստուածայինն շնորհ անդրէն ձգեալ բերէր զիս կապանօք սիրոյ իւրոյ - 2.  վասն 

թղփատութեան ի Պաւղոսէ ընկալաք հրաման – 6. յաղագս աստուածայնոյն 

վերջանալով հրամանի` առ իւրն երագոտնագոյնս ընթասցի ցանկութիւնս - 11. ոչ միով 



581 
 

իւիք կամին ճառս ի մէջ բերել, կապելով ամենևին զինքեանս ընդ ընթերցուածոցն 

հրաման - 12. Այլ և հանդերձ յոտանաւորութեամբ առանց ծունր կրկնելոյ կատարել 

զասացեալսս, ըստ նորին իսկ տեառն հրամանի - 17. և զքնոյն հրաման ի ներքս ածեալ 

յաւելոյր - 17. ի միասին հրաւիրեալ գումարեաց զմեզ  աստուածային տեսչութեանն 

հրաման - 23. Այլ պարտ և արժան է հանապազօր  … ամրացուցանել զառողջսն, և 

վիրաւորեցելոցն զբարեգործութեանն հրաման տալով ի վերայ բերել սպեղանիս - 24. 

Իսկ եթէ ոք հակառակեալ ընդդիմասցի մերում հրամանիս … թէ ուխտաւոր է`  լուծցի - 

25. Իսկ եթէ ոք հակառակեսցի, և ոչ արասցէ ըստ հրամանիս մերում ... եպիսկոպոսն 

լուծեալ եղիցի ի պատուոյն - 26. իսկ ի նոցանէ ատեցեալք` դիւացն հրամանաւ … 

մեծարելիք նոցա: - 41. Յոյժ տեսանելի էր ինձ և փոփոքելի ... յամենայն ժամ զբարեաց 

զհետ երթալ ըստ առաքելական հրամանին - 48. հրաման ընկալաք՝ զհեթանոսացն ոչ 

կոխել ճանապարհ - 60. ոչ մեծազօրն ևեթ իւրով զօրութեամբն և կամ իշխանասաստ 

հրամանաւն զմերն տանջեաց տանջիչս Բանն աստուած - 74. ես իմոցս զնոյն 

հրամայեցի` նորին հրամանացն հետևել - 103. զի ըստ հրամայողական անուանն 

առընթեր կացցեն և հրամանացն գումարութիւնք – 116. 

 Յաղագս այնորիկ ապա և հանրականացդ համարձակի հրաման տալով 

երկնայնոց և երկրայնոց արարածոց ի փառաբանութիւն կանխել արարչին - 19. պարտ 

է  մեղուցելոցն` նախկին արդարանալ ապաշխարութեամբ, և ապա իշխել և հրաման 

տալ արարածոց: - 19. սուրբ Լուսաւորիչն ... առաքելաբար հրաման ետ կատարել 

իւրոց վիճակելոցն  – 25. յայլում աւուր հրաման տացէ զգուշութեամբ և արժանաւոր 

կարգօք պսակիլ և հաղորդիլ օրինացն: - 25. առ որ մերձեցեալ ապականութեան` 

փախուցանէ ի նմանէ` նախկին հրաման տուեալ այլայլութեան - 77. ասաց ստեղծիչն 

հողածնիցելոյն  ,,Հող էիր և ի հող դարձցիս,, ,  ոչ հրաման տալով, այլ - 77.   

ՀՐԱՄԱՆԱՏՈՒ - միանգամայն անկեալք տարագրեցան ի կամաց հրամանատուին  - 

11. 

ՀՐԱՄԱՆ  ՏԱԼ – տես՝ ՀՐԱՄԱՆ – 19. 19. 25. 25. 77. 77. 

ՀՐԱՇԱԳՈՐԾԵԼ - բազմօրինակ և  խորհուրդ փրկութեանն հրաշագործի - 8. 
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ՀՐԱՇԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ - ոչ եթէ անշունչ փայտին զայնոսիկ համարիցիմք առնել 

զհրաշագործութիւն - 44. 

ՀՐԱՇԱԼԻ - Որպէս հրաշալին ասէ Յովհան Կոստանդինուպոլսի - 52. Որպէս 

հրաշալին ասէ,  Յոհան  Կոստանդինուպոլսի: - 72. 

ՀՐԱՇԱԼՈՅՍ  - Յետ այսորիկ զփառաւորագունիս այսորիկ և զհրաշալոյս ասասցուք  

զխորհուրդս - 100. 

ՀՐԱՇԱԿԵՐՏ - Ի հրաշակերտ փառազարդութեանցն աստուծոյ զամենայն գոլ բարեօք 

տեսանեմք - 83. 

ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼ - արժան իսկ է զառաւելազանցս զայս չար մարդկայինս ազին` 

յոլովագունիւք հրապարակել բանիւք  – 76.    

ՀՐԱՊՈՅՐ - փոխանակ անխարդախ կաթինն հրապոյրս պղտո՞րս իւրեանցայոցս 

արբուցին համազանց - 66. 

ՀՐԱՊՈՒՐԱՆՔ - ի նմին ժամու եղև ընդունել Եւայի զհրապուրանս բանսարկուին – 

94. 

ՀՐԱՊՈՒՐՈՂԱԿԱՆ - Այսանակ և դու հրապուրողականդ քո բանիւք ծովացուցեր - 65. 

ՀՐԱՒԻՐԱԿԱՆ - այլ երախայութեանն օծումն զհրաւիրականն ունի դրոշմ - 8. 

ՀՐԱՒԻՐԵԼ - «Կե’ր մանր զմատեանդ զայդ» պատգամատարդ հրաւիրեալ լինել 

իսրայելեան ազին: - 2. Եւ սոցա երկոցուն վախճանն խորհրդոց` առ հանգիստ և ոչ առ 

տանջանսն  զմեզ հրաւիրեալ ձգէ - 14. Զի երեկանիրհասէրն զմիջագիշերն հրաւիրէ 

լինել իւր արթնութեան ժամանակ – 17. ի միասին հրաւիրեալ գումարեաց զմեզ 

աստուածային տեսչութեանն հրաման - 23. Զոր և հրաւիրեալ առաջի կալցուք 

բարձրագոյն և ամենազօր բազկին - 45. զբոլոր զառ ի յեկեղեցւոյ զհետ հրաւիրեալ կոչէ 

զպատշաճեալ իւր անդամսն - 61. Վասն զի խորհրդական աւուրսն հրաւիրեն զմեզ առ 

հոգևոր սեղանն – 91. որք յերկնային  հրաւիրեալ են ի բնակութիւն մարդկան 

տարակարծ խոհականութեամբ – 115. 
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ՀՐԵԱԿԱՆ - Բայց գիշեր` ոչ այնքան զժամանակն, որքան թէ զհրէական 

զանհաւատութիւնն անուանելով - 30. Իսկ գիշեր ոչ եթէ զժամանակն ասէ, այլ 

զհրէական անհաւատութիւնն առակէ - 104. 

ՀՐԵԱՅՔ - զմեզ պարսպեալ զգուշացուցին նոցին աւանդապահք և ժառանգորդք, ոչ 

երթալ ի ժողովարանս և ի մատրունս Հրէից կամ հեթանոսաց: Եւ Առաքեալքն ընդ 

Հրեայս յիւրեանց ժամանակսն զսրբոյ պասեքին տօնախմբեցին զօր. իսկ ի մէնջ եթէ ոք 

յանդգնեսցի ընդ Հրեայս տօնել, և կամ  ... ընդ նովիւք ի հարկէ անկեալ գտանին:  - 6.  

Իսկ Յովաննէս ժամ վեցերորդ ասէ. ոչ  զժամ խաչելութեանն, այլ զժամ ձաղանացն՝ որ 

ի Հրէիցն -96- 97. 

ՀՐԵՂԷՆ - ծանիցուք զսա հրեղէն պարիսպ եկեղեցւոյ -113. 

ՀՐԵՇՏԱԿ - զհրեշտակացն իմանամք շուրջ կացեալ ի սպասաւորութեան բազմութիւն: 

- 40. «Օրհնեսցեն զնա ամենայն հրեշտակք նորա» - 87. որ պատրաստեալն է 

սատանայի և հրեշտակաց նորա: - 88. զմեղօք զանպատուեալ զբնութիւնն հրեշտակս 

առնէ ի մարմնի – 102. զմեզ հրեշտակաց նմանեցուցանէ տէր յաւետարանին - 102. 

այնպիսիքն հրեշտակք եղեալ ի մարմնի` զանմարմին զուարթնոցն բերեն 

զնմանութիւն: - 102. Վասն զի ոչ պատգամաւոր բարբառ, և ոչ հրեշտակք, այլ ինքն 

տէր` ասելով եթէ «Ելի ի հօրէ և եկի յաշխարհս» - 106. 

ՀՐԵՇՏԱԿԱԳՈՒՆԴ - ուստի հրեշտակագունդ խառնուածով` տուն առ տուն երգ 

առեալ ընդ վերին զօրացն միաւորին: - 104.   

ՀՐԵՇՏԱԿԱԿԱՆ - Որպէս թէ ի ստորուստ ի հրեշտակական դասուէ առ երիս երիս 

դասս անմարմնոցն զմի մի կշռեալ յեկեղեցականացն  - 20. ի սաղմոսողոգէն և ի 

հրեշտակական դասուէն սկսեալ` տանին յանգել յեպիսկոպոսսն և ի քրովբէական 

դասն - 22. յորում աւուր և ուժընդի հնչեցեալ լինի հրեշտակական բարբառքն - 101. 

ՀՐԵՇՏԱԿԱՅԻՆ - հրեշտակային իմն գոգցես թէ ազդմամբ` ի թառամեցուցանօղ քնոյն 

ընդոստուցեալք, զնոյն զերից մանկանցն ի բերան առնլով նուագեմք  զօրհնութիւն - 19. 

Իսկ ապա  յետ այսորիկ զհրեշտակայինն ձայն միաբանաբար նուագել - 19. 
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ՀՐԵՇՏԱԿԱՊԵՏ - յորում հրեշտակապետացն ուժգնակի հնչեալ լինին փողոցն ձայնք - 

13. Զի՞նչ արասցես և զհրեշտակապետին ձայն - 49.  

ՀՐՃՈՒԱԼԻՑ - ուրանօր Ադամ բնակէր հրճուալից ուրախութեամբն - 97. 

ՀՐՃՈՒԵԼ - զարդարեալ հրճուէի եւթնամասնեայ Հոգւոյն պատմուճանաւ – 1. 

ՀՕՏ - շուրջ գալով միշտ, տեսանել հոգաբարձութեամբ զհօտ Քրիստոսի – 23. 

յափշտակել համարձակութիւն տայ զհօտս հանդերձ հովուաւն աներևոյթն գազանի – 

23. անտերունչ ի Քրիստոսէ առ մի հաւաքեալ գաւիթ շրջէին հօտիցն  բազմութիւն - 66. 

Այս է որ եկն ի խնդիր ոչխարին զկորուսելոյն ի հօտէն իւրմէ - 99. 

ՀՕՏԱՎԱՏՆԻՉ - Զի՞նչ զսոսա անուանեցից. հովիւս հօտավատնի՞չս, եթէ գազանս 

կեղեքիչս խաշանց – 11. 
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ՁԱՂԱՆՔ - Իսկ Յովաննէս ժամ վեցերորդ ասէ. ոչ  զժամ խաչելութեանն, այլ զժամ 

ձաղանացն - 97. 

ՁԱՅԱՆ - հաւանեալ իմ այսոքիւք` իբրու թէ ձայնիւ կոչողին զիս աստուծոյ, 

զյանձնառականն ընդառաջ տանելով բան - 2. «Ձայն տեառն ի վերայ ջուրց» - 12. Զմէ՞ 

և Հայր և Հոգին սուրբ ի վերայ ջուրցն նմա վկայեալք` ոմն ձայնիւ և ոմն երևմամբ, 

զէակցութիւն յայտ առնելով: - 13. յորում հրեշտակապետացն ուժգնակի հնչեցեալ 

լինին փողոցն ձայնք - 13. զոր մարգարէն աւագափոխ զնա անուանէ, այս ինքն վերջին 

և մահալոյծ և կենսառաք ձայն: - 13. իսկ զանզգայ քնոյն թըմբրութիւն` հաւուն 

յանձնեսցէ ձայնի - 17.  Իսկ ապա յետ այսորիկ զհրեշտակայինն ձայն միաբանաբար 

նուագել - 19. զերեքսրբեանն խառն ընդ նոսա միաբանական ձայնիւ սկսանի նուագել: 

- 20. պարտ է ուսումնասիրացն և խոհականագունիցն ... զբոլոր գոյացելոցս ընդ 

ինքեան հնչեցուցանել ձայնից տեսակս: - 20. Արժան է ... նախ զառաջաբանիցն ասել 

զչորեսին սաղմոսսն միաբանութեամբ ի թիւ` խոնարհ ձայնիւ - 28. զձայնն ևեթ 

բերանովքն ի դուրս առաքեն: - 38. «Մի’ կեցջիք, փոխանակ զի սուտ խօսեցայք յանուն 

տեառն, ըստ մարգարէական ձայնի: - 48. Զի՞նչ արասցես և զհրեշտակապետին ձայն - 

49. ոչ խորհրդոյ ակամբ հայել գիտասջիք յաւետարանական ձայնն - 50.  ոչ 

զուգապատիւս ասեմ զաւետարանչացն ձայնս -57. Սոյնպէս զձայնս զանձնականս ... 

աստուծոյ Բանին ասեմ - 58. Քանզի բազում ինչ անյայտութիւն և տարակուսանք 

յաւետարանականսն գտանի ձայնս – 61. վասն այնորիկ առաւօտին աղաղակեն 

ողբերգագին ձայնիւ - 87.  ընդ երեկս աւուրն զլուսաւորսն ի խաւարէն փարատէր, ըստ 

մարգարէական ձայնին – 88. վասն զի շաբաթ՝ հանգիստ ըստ եբրայեցւոց ձայնին է  – 

89. զաղօթս ժողովրդեանն մատուցանէր առ աստուած ... արժանաւոր ձայնիւ և սուրբ 

խորհրդով փառաւորել զմիածին Որդին աստուծոյ, սրովբէիցն երեքկին սրբասաց 

ձայնին - 89. աղաղակեն ողբերգագին ձայնիւ – 89. որ քարոզեցաւ ի սրովբէից ձայնէ ի 

մէջ մարդկան – 90. որ նստի ի քրվբէս, և փառաբանի երեքսրբեան ձայնիւ – 91. քանզի 
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յետ անցանելոյ ձմերանւոյն և լինելոյ գարնանւոյն, և հաւուցն լինելոյ մերձ յառաւօտն 

լիեալ ձայնք - 92. զլուսաւորսն ի խաւարէն փարատէր ըստ մարգարէական ձայնին - 

99. արտաքուստ ի ներքս ի գերեզմանն աղաղակելով  ողբերգագին ձայնիւ - 103. Իսկ 

ալելուն նշանակեաց պատրաստ գտանել առ ի վերուստ ազդեցեալն ձայնին ահարկու  

և  հիացուցանող անշարժ դիտել ընդ արևելս – 105. 

ՁԱՅՆԱԿԻՑ - իրերաց գոլ ասեն զմեզ ձայնակիցս և համախոհակս: - 46. 

ՁԱՅՆԵԼ - վասն ի՞նչ պատճառի իբրև զթերի իմն  խորհրդով զայլոց մարգարէիցն ի 

վերայ բերելով օրհնութիւն ձայնեն - 83. 

ՁԱՆՁՐՈՒԹԻՒՆ - պատուիրէ արթուն լինել, և զգուշանալ ի ձանձրութեանց դիւին ի 

մէջօրէի – 98. 

ՁԳԵԼ - զոր իբրև մաքուր հայելեաւ առ իս զփրկչականն ձգելով դիմի զնմանութիւն - 2. 

աստուածայինն շնորհ անդրէն ձգեալ բերէր զիս կապանօք սիրոյ իւրոյ - 2. զի տէրն 

ուրանօր զհինն աւարտեալ կնքեաց, անդանօր և իւրումն հիմն ձգեաց նորոյ ուխտի: - 

6. զՀոգին սուրբ ի մեզ ձգեմք ի Քրիստոս միանալովն: - 7. Եւ սոցա երկոցուն վախճան 

խորհրդոց` առ հանգիստ և ոչ առ տանջանսն զմեզ հրաւիրեալ ձգէ - 14. թէ զորպիսի’ս  

և զորքա’նս  զբօսանաց և զբաղմանց սաստկութիւն յայգուէ մինչև յերեկոյ միալուծ 

ձգեալ բերեմ: - 21. Լարս ձգեցին որոգայթ ոտից իմոց – 21. ահա գտաւ որոգայթ իբրև 

զվարմ հաւորսաց ձգեալ ի մէջ ժողովրդեան ազգի իւրոյ - 34. և զկռապաշտիցն, ընդ 

ձեռն երևելի անդրեացն առ ինքն ձգեալ, ընդունէր  զերկրպագութիւնն: - 37. Այլ այս 

այնքան առաջի անկեալ ձգեցաւ բանս - 45. Վաստակեաց յուղևորութեանն` մարմնոյն 

և ջղացն յուղեգնացութենէն յաւէտ ձգեցելոց - 58. որ զի և առ նոյն ինքն վեհագոյն 

բնութիւնն անամօթեցար զհայհոյութեանդ քո ձգել բան - 63. վաստակեաց մարմնոյն և 

ջղացն յուղեգնացութենէն ձգեցելոյ - 73. ,,Լար ձգեցին որոգայթ ոտից իմոց - 95. 

ՁԳՏԵԼ - Որ առ պատուիրանադրեալն ոչ ձգտի հասանել կանոն - 15. Բայց կամիմ 

սակաւուք ևս ձգտել  - 76. 

ՁԵՌԱԳԻՐ - բևեռեալ զոտսն և զձեռսն յաղագս յանդուգն գնացիցն ի ծառն, զի 

ձեռագիր յանցանացն խափանեսցէ – 97. 
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ՁԵՌԱԳՈՐԾ - Դարձալ` նոցա ձեռագործքն յախտէ իմեքէ սկիզբն ընկալեալ` դրօշեցան 

- 40. ի ձեռագործ արուեստէն զառաջիկայ յուսոյն խորհուրդ երաշխաւորեալ, 

սեպհականէ անձինն և իւրայոցն: - 40. 

ՁԵՌՆ - անփոյթ առնել ծանունցն` համանգամայնցն է ի բաց բարձումն. իսկ 

թեթևագունիցն` ամենայն ժամանակ առ ձեռն պատրաստ կազմութեան - 6. և 

դարձեալ, «Ի լեռնէ վէմ առանց ձեռին հատեալ», գուշակէր զնա Դանիէլ - 7. Եւ 

քահանայն ընդ ձեռն ուրուք անդր երթողաց հրամայէ տանել զպսակն: - 10. 

զթագաւորեցուցանելն ռամկաց հաւատալով ձեռաց, զմարմնապարար  սեղանովն 

զիւրն տարածեսցէ բազուկս: - 11. արդ ես խնդրեցից, ասէ, զխաշինս իմ ի ձեռաց 

հովուացն  Իսրայեղի»: - 12. Ընդ ձեռն որոյ եւթնապատիկ … զմարմնականն ի ծոցս 

մեր հատուցանէ տանջանս – 18. Իսկ ձեռք առ հնարագիտութիւնսն հպելով, 

արարչականք անուանին - 20. զուգիւք ներգործել բնաւորեաց առաջնորդականն որ ի 

մեզ միտք. աչօք, ականջօք,, ռընգամբք, բերանով և ձեռօք: - 23. «Ուղղեսցին, ասէ, 

աղօթք իմ որպէս խունկ առաջի քո. համբարձումն ձեռաց իմոց պատարագ երեկորի,,:  

- 21. Եւ վասն զի ընդ ձեռն բանից` յանմարմնականացն մտօք սլացեալք ելանեն ի 

բնակութիւնս – 22. “Ի գիշերի համբարձէք զձեռս ձեր ի սրբութիւն - 30.  զկռապաշտիցն, 

ընդ ձեռն երևելի անդրեացն առ ինքն ձգեալ, ընդունէր  զերկրպագութիւնն: - 37. յոյր 

ձեռս ոգեսպառ եղեալ բատակի - 38. յոյր  ձեռս միասինն որդի իւր աւանդեաց: - 38. 

կռեմք և կոփեմք և քանդակեմք և քերեմք ... զեկեղեցիս, զսեղանս, զխաչս, զպատկերս: 

Այլ ոչ եթէ ընդ ձեռն այնոցիկ և համապաշտօն հեթանոսացն - 39. Եւ զի՞նչ ասեմ զբան  

և զձեռն - 43. որով ձեռամբ և բանիւ պարգևք և պատուհասք ի մարդիկ կարկառին - 43.  

Եւ ոչ միայն այս, այլ և քահանայական ձեռնն և բանն զԵրրորդութեանն սրբոյ ի նոսա 

կոչեալ բնակեցուցանէ զօրութիւնն - 43. Եւ այս է քան  զամենայն դժնդակագոյն մեզ ի 

նոցանէ վտանգ. բանիւ առ ընկերն մղել և ձեռամբ առ ինքն յանգուցանել – 46. ընդ ձեռն 

որոյ ցուցեալ լինէր Աստուածոյն Բանի բնութիւն – 57. որ ընդ ձեռն մին ասելոյն 

Քրիստոսի բնութիւն, ուրանային զանսուտ նորա մարդեղութեանն խորհուրդ: - 59. Ընդ 

ձեռն որոյ ի բաց բառնալով զպատճառն … ընդ նմին բարձեալ լինի և իւրաքանչիւր 

ուրուք նոցա գոյութիւնն - 63. զիւրեանցն ի ձեռս նոցա տային – 66. Ընդ ձեռն որոյ 

երթեալ հանդիպիս զոր միշտն խնդրես - 67. եթէ ոչ զմեզ խնդրէր` ի ձեռն մերոյ 



588 
 

պատկերիս կենագործելով զմեզ - 74. զոր ապա կարողութիւն է միայն ամենազօր 

ձեռինն` միւսանգամ զքայքայեալն նիւթ առ նոյն հաւաքելով հաստատել տեսակս: - 77. 

Մի’  հայեսցին առ այս` զոր տեսանես այժմ, այլ զոր ինչ ընդ ձեռն այսորիկ լինելոց է 

մշտնջենականի փառացն իմոց մեծութիւն: - 79. զթագաւորական զպատկերն … 

զարդարէր, ինքեան ստեղծանելով զձեռամբն – 85. մի թողուր ի ձեռաց – 98. 

զմարդկային հոգին ի ձեռս Հօր աւանդէր – 96. «ՈՒղեղ եղիցին աղօթք իմ որպէս խունգ 

առաջի քո, և զհամբարձումն ձեռաց իմոց պատարագ երեկորին,, - 96. բևեռեալ զոտսն 

և զձեռսն յաղագս յանդուգն գնացիցն ի ծառն, զի զձեռագիր յանցանացն խափանեսցէ – 

96. քաղէին ոգի նորա, լուծեալ յօդք ոտից և ձեռացն ի բարեացն շարժմանէն: - 98. Ի 

գիշերի համբարձէ՛ք զձեռս ձեր ի սրբութիւն - 103. 

 զորս ի  ձեռն առեալ` իբրև գործեաւ իւիք աստուած զբարերարութեանն ի մեզ  

հեղու զխնամս: - 45. վերստին այժմ աւասիկ ի ձեռն առնլով մարդիկ պատերազմին առ 

միմեանս - 48. ի ձեռն առնլով առաջնորդականին ... ի մարմնոյ անտի հնձեսցէ 

զապականութիւն - 69. զի մի’ զրկեալք ի սմանէ` զրկեսցին յաստուծոյ. կամ անարգ 

լինել ի Քրիստոսէ, յանարգաց ուրուք ձեռս արկանելով զսա: - 116. այլ զսեղանն 

փայտեղէն և շարժուն առնլով, իսկ զաւազանն ըստ պիտոյիցն` ըստ ժամուն և ըստ 

տեղեացն  որ  ինչ անօթով և ի ձեռն գայցէ,կատարեն զկարգն - 5. Իսկ մեզ իբրև 

հայրասիրաց ոմանց որդւոց` զառ ի նոցանէ անտես  մնացեալն, ձեռն տալովն 

աստուծոյ, տեսանել արժանի է - 8. 

ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ - և ոչ յերեխայութեանն նախկին մատուցանեն ձեռնադրութեամբ 

յօծումն  - 9. Պարտ և արժան է զերախայիցն ձեռնադրութիւնն և զօծումնն և 

խոստովանելն առ դրունս մկրտարանին կատարել - 27. 

ՁԵՌՆ ԱՐԿԱՆԵԼ - զի մի’ զրկեալք ի սմանէ` զրկեսցին յաստուծոյ. կամ անարգ լինել ի 

Քրիստոսէ, յանարգաց ուրուք ձեռս արկանելով զսա: - 116. 

ՁԵՌՆԱՐԿԵԼ - նահապետական նախագահութեամբ ձեռնարկեն զնախապատուելին 

պատուել – 22. 
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ՁԵՐ - Բայց կարծեմ զայլ ինչ երկնել մտաց ձերոց` այսպէս կեղծաւրելովդ: -  49. 

աղօթիւք ձերովք բուռն հարցուք զբանէն գիտութեան - 104. աղօթիւք ձերովք տացին 

բան ի միտս մեր - 104.   

ՁԵՐԲԱՁԳՈՒԹԻՒՆ – Դոյնպէս և զասացեալ զառաջնածին կնոջ զմանուկն ի 

ձերբաձգութենէ առ իրեարս չարամահ առնելով... յաղանդապետական կարգեալ 

պատուի մեծարեն: - 38. 

ՁԵՒ – աստուստ և կերպարանին այլայլեալ տգեղանայր ձև - 42. վարդապետեաց մեզ 

պաշտել զկենդանագրեալ մարդկային ձևով զպատկեր - 42. զերևութական  միայն զձևն 

զինքեամբ արկաւ - 53. առ աչօք և ձևով ևեթ ցուցեալ զմերն ի կուսէ - 53. Խոստովանիմ 

զԲանն աստուած յարգանդի կուսին կերպացեալ` տպաւորեալ, ի պատկեր և ի ձև 

մարդոյ եղեալ - 53.  յայտ է` թէ հաւասարապէս բնականացն թոյլ տուեալ` զանցնիւրսն 

իրողութիւնս առ իւրն ապականապէս  ազդել մարմին և հոգի   ... ոչ անուանն և ձևոյն 

ևեթ, այլ առաւել իրացն - 73. նովին ձևովն յառաջադիմանայր – 85. 

ՁԵՒԱՆԱԼ - ոչ միայն ի միտս, այլ և առ երեսս բարեպաշտից կերպացեալ ձևանան 

երևմունքն: - 14. ապա ըստ նոցա իմն կարգին ձևանալով, սկսանի այնուհետև 

աստիճանաւոր պատուովք զնախապատուելին բարեպաշտել – 20. երգք երից 

մանկանցն յաղագս նախահօրն փրկութեան ձևանայ – 86. 

ՁԵՒԱՑՈՒԹԻՒՆ - Մի’ բաղդատեր զյոյժ ի միմեանս տարբերեալսն. քանզի անդ  

անմարմնաբար և միայն ձևացութեամբ ներգործութիւն - 60. Եւ համայն հիացեալ եմ 

մեծապէս` զնորանշանդ ի քեզ տեսանելով ձևացութիւն - 64. Եւ համայն հիացեալ եմ 

մեծապէս` զնորանշանդ ի քեզ տեսանելով ձևացութիւն - 64. 

ՁԵՒԱՑՈՒՑԱՆԵԼ - յորոց վերայ զնմանութիւն պատկերին Քրիստոսի և խաչին իւրոյ 

ձևացուցանիցեմք: - 42. 

ՁԷԹ - Քահանայից ձէթ ընդունել յԵրուսաղեմէ բերեալ, խաչի ձէթ զնա անուանելով - 7. 

Եւ դարձեալ նովին ձեթով օծանէին զմկրտեալսն – 8. օրհնէին զջուրն, ձէթ արկանելով 

ի նա: - 12. Պարտ և արժան է զմկրտութեանն ձէթ` քահանային օրհնել մի ըստ միոջէ 

ընդ մկրտելն - 26. Արժան է զհիւանդացն զձէթ քահանային օրհնել ըստ իւրում 
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աղօթիցն - 26. Պարտ և արժան է յայտնութեանն աւուր` կատարել  զջրոյն  օրհնութիւն 

... ձէթ արկանելով ի նա - 32. 

ՁԻ - ձի ոք նորավարժ ոչ կարացեալ յինքենէն զվերելակն իւր ի բաց ոստուցանել - 3. 

Կէսք ի նոցանէ … զկենդանիս ի պատիւ առեալ պաշտեցին ... Որպէս հիւսիսայինքդ 

զձի և զշուն - 36. որք զձի և զշուն ընտրեցին իւրեանց լինել աստուածս - 37. որ իբրև զձի 

ընդ քիրտն մտեալ՝ ոչ կասես յընթացից քոց – 65. 

ՁԻԹԱՍՏԱՆ - ի փապարաց ձորոց առաջնորդեաց աշտիճանօք ի վեր ելանել ի 

բարձրագոյն յիմաստն, ի ձիթաստանեաց յաստուածային վարդապետութեան լեառն - 

97. 

ՁԻԹԵՆԻ - ընկալաք զսաղարթն ձիթենւոյ աղաւնաբեր ընդ երեկս աւուրն Բանիւն 

կենաց - 100. յառաջ մատուցեալ յաշակերտացն ի ձիթենեաց լերինն, եդ ծունր - 103. 

ՁԻՐ - որ սիրէ միշտ բացափայլութեամբ ի վերայ մեր զպարգևականն իւր ծագել ձիրս – 

11. 

ՁՄԵՐԱՆԻ – քանզի յետ անցանելոյ ձմերանւոյն և լինելոյ գարնանւոյն, և հաւուցն 

լինելոյ մերձ յառաւօտն լիեալ ձայնք - 92. 

ՁՈՐ - ի փապարաց ձորոց առաջնորդեաց աշտիճանօք ի վեր ելանել ի բարձրագոյն 

յիմաստն - 97. 
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ՂԱՄՊԱՐ - համարձակաբար երկոքումբքս այսքիւք բարեխառնութեան ղամպարօք 

փայլեալք պայծառանային - 57. 

ՂԱՄՊԱՐՈՒՆԱԿ - Եւ ընդ գիշերոյ շարալծեալս այս մերկանայ ի մէնջ զգալի լոյսս 

արեգական և լուսնի, ի բաց դնելով զղամպարունակ պայծառութիւնն - 13. 

ՂԱՒՂԱԿԱՏԵԼ - Եւ զայդ այդպէս ղաւղակատելովդ` Արիոսի եղեալ գտանիս 

չարապաշտւթեանն զուգաձայն: - 55. 

ՂԵՂԻ - Անարգանս ինձ կրել առաջի կայր, զթուք և զապտակ ընդունել. քացախ և ղեղի 

ճաշակել  - 79. ճաշակեաց Քրիստոս զքացախն ընդ ղեղի խառնեալ - 95. 

ՂԵՒՏԱՑԻ – հրաման ետ … ըստ կարգի ղեւտացւոցն` ազգաւ սեպհականել 

զեկեղեցւոյ շնորհ – 25. Մերձ յասացեալսն վարկանիմ և զղևտացւոցն օրէնսն – 84. 

ՂՈՒՂԵԼ - և  ղուղիս այնուհետև ի շատախօսութեանն հոսանս ասելով – 67. 

ՂՕՂԵԼ - զկնի նորուն մահուանն խուսեալք չոգան ղօղեցին յոլորտս ուրեք աշխարհիս 

մերոյ: - 39. 
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ՃԱԽՐԵԼ – որ ըստ նմանութեան թռչնոց ճախրեն դիւրադարձ լինելով – 46. և առ 

ութերեակն ճախրել զխորհուրդն առ Քրիստոսի յարութեան օր: - 84. 

ՃԱՀԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ - Այլ և զկորովագոյնն ի նոցանէ ընտրեալ զբանին 

ճահաւորութիւն ... ջաղջախեսցուք զվեհագոյն և զգերակացեալն ի նոսա 

չարապաշտութեանն անդամ: - 46. 

ՃԱՃԱՆՉ - Այս խաւար յանդիմանէր զկարծեալ ճաճանչ լուսաւորացն - 98. 

ՃԱՆԱՉԵԼ – ոչ ճանաչեն զնա – 43. որպէս զիարդ ճանաչէ աստուածային 

կանխատեսութիւնն: - 44. այլ բարեպաշտաբար առ երկոսինն գալ գիտացեալ, 

միութեամբն ճանաչել զբնութիւնսն - 52. ,,Զգոյութիւն մարմնոյն` միաւորութեամբ 

բանին ծանեայ, ասաց ոմն – 55. Ի պտղոյ անտի ծառն չանաչի – 56. ոչ ծանիցի 

առաւելութիւնն որում եհասն փառաց – 60. զի ծանիցի անբաժանելի և անշփոթ 

միւթիւն մարմնացելոյ Բանիս աստուծոյ: – 60. և ծանիցուք որ յոյժդ ես մարդատեաց – 

60. Ծանի’ր, զի ոք ի նոցանէ ըստ բնութեան է ասացեալ – 61. Եւ արտորոշեալ ճանաչի 

ի նոսա դէմն այսուիկ: - 64. Նոքա և այնքան ոչ կարացին ճանաչել զօտարոտի 

խառնուածն – 66. Իսկ զքնոյն ունակութիւն բացայայտակի ի գրեցելոց անտի բանից 

ծանեաք - 68. զմարմին Բանին ոչ յայլմէ իմեքէ ծանեաք - 71. ծանեաք զնոյն  ինքն զտէր 

մեր Յիսուս բարձօղ մեղաց ամենայն աշխարհի - 91. և զլոյս աստուածգիտութեանն և ի 

սիրտ ամենայն մարդկան տնգէր` ճանաչել զճշմարիտն աստուած և ողորմածն - 98. 

ծանիցուք զսա հրեղէն պարիսպ եկեղեցւոյ -113. Եւ զի զխաչն երախտիքն ծանեաք – 

113. 

ՃԱՆԱՊԱՐՀ - “Զի՞ կայ քո և ճանապարհին եգիպտացւոց, ընպել զջուրն Գեհոնի”: - 2. 

«Ճանապարհ զարքունի գնասցես - 14. նա յահեկակողմանն դանդաչէ խոտորել 

ճանապարհի - 15. միջին իմն արդարակ և անստերիւրող ճանապարհաւ բերիցին: - 15. 

որում աշխարհ ոչ կամեցաւ զաչացն տեսութիւն սրտին կազմել տեսութեան 

ճանապարհ: - 43. Քանզի մին միով ճանապարհով, և միւսն երկուք … հակառակին 
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անհասանելի մարդեղութեան բանին հասանել: - 47. հրաման ընկալաք` 

զհեթանոսացն ոչ կոխել ճանապարհ - 60. «Ամբարձ զաչս քո յուղղութիւն և տես, ո՞ւր ոչ 

թաթաւեցար ի ճանապարհս քո» - 64. եղև ի նմին ժամու իններորդի արձակումն ի 

մահուանէ ի կեանս, և մուտք կենաց ճանապարհին ի ծառն կենաց: – 100. Լուսաշաւիղ 

ճանապարհ առ աստուած հնազանդութիւն ընդհանուր  հաւատացելոց Քրիստոսի 

կազմեցին սուրբ հարքն զկանոնական բանից դիտաւորութիւն - 115. 

 զոր կատարեաց իւրով մարմնով հնազանդ լիեալ Հօր մահու չափ. որպէս թէ ի 

տկարութեան զօրութիւն ցուցանել, և ի խոնարհութենէն գործել ճանապարհ առ 

բարձրութիւնն: - 75. Եւ արդ որովհետև բանս մեզ ճանապարհս գործեաց … Ադամ 

բնակէր հրճուալից ուրախութեամբն - 97. 

ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴՈՒԹԻՒՆ – հրամայեցաք … արգելուլ զինքեանս ի գործոյ և ի 

ճանապարհորդութենէն - 33. 

ՃԱՆՃ - իբրև զախտաբոյժս և զցաւահալածս մեծարեալ զնոսա  աստուածս 

անուանեցին. որպէս գազացիքն և ակկարոնացիքն զտզրուկս և զճանճս և զմժիխս: - 36. 

ՃԱՇ - Սովորեցին ոմանք զկիւրակէն օր մինչև ցճաշն պատուել – 33. 

ՃԱՇԱԿԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ - և շարաբարձումն անուանն և բանի վերաձգեալ ածցիս. 

անուամբ արմատոյն, տեսութեամբ գունոյն, ի բուրմանէ անտի հոտոյն, և համոյն 

ճաշակաւորութեամբ: - 57. 

ՃԱՇԱԿԵԼ – պարտ է … ճաշակել կերակուր, զմարմին և զարիւն կենագործողին 

Քրիստոսի: - 9. ճաշակեաց և ընդ աշակերտսն – 60. Անարգանս ինձ կրել առաջի կայր 

… քացախ և ղեղի ճաշակել  - 79. պարտ է ... ի մահուանէս զոր ճաշակեմ, ստանալ 

զանմահութիւն – 79. որով յայտնի է ի նմին ժամու անցանել ընդ սահմանս 

պատուիրանացն, և ճաշակել ի պատրանաց պտղոյն - 94. ճաշակեաց Քրիստոս 

զքացախն ընդ ղեղի խառնեալ - 95. նա տացէ ձեզ միշտ ծարաւաբար մերձենալով  

ճաշակել ի հոգեկանս այս աղբիւրէ – 116. 

ՃԱՇԱԿԵԼԻՔ - որ ի մեզ դաշնաւորեցաւ հեշտութեամբ ճաշակելեաց և հոտոտելեաց: - 

20. 



594 
 

ՃԱՇԱԿՈՒՄՆ – Զոր օրինակ բժիշկն արբուցանել զդեղն հիւանդին հանդերձեալ` 

արասցէ իւրով ճաշակմամբն հաւատալի - 78. Առէք զՀոգի սուրբ”, զհեռացեալն 

յԱդամայ ի բնութենէս, յաղագս ոչ ի ճաշակման պտղոյն գիտութեան բարւոյ և չարի: - 

87. ի նմին ժամու եղև ընդունել Եւայի զհրապուրանս բանսարկուին, և ցանկանալ 

պտղոյն ճաշակմանն:  – 94. և ի նմին ժամու փոխանակ նորա քաղցր ճաշակմանն 

մեղացն, ճաշակեաց Քրիստոս զքացախն ընդ ղեղի խառնեալ – 94. տեսանեմք յերրորդ 

ժամու զշնորհս Հոգւոյն սրբոյ հեղեալ յառաքեալսն, զհեռացեալն յԱդամայ ի 

բնութենէս` յաղագս ոչ ի դէպ ժամու ճաշակմանն: - 97. 

ՃԱՌ - և ոչ միով իւիք կամին ճառս ի մէջ բերել - 12. առ ի վնաս մեզ է յիշել զփրկչական 

մկրտութեան ճառս - 12. ցանկայ միշտ բանական բնութիւնս  գերագունի և առաջնոյ 

պատճառին հասանել տեսութեամբ, նորին աղագաւ ճառին հասանել տեսութեամբ: - 

41. այնքան նրբեն նուաղեցուցանեն նոքա՝ զորոց բանս է, որ վասն Քրիստոի մարմնոյն 

մտածութիւնք և ճառք … որքան ի զօրութենէ բանից նոցա ի միտ առնուլ է: - 49. Որպէս 

սուրբն Բասիլիոս  ասէ յառ գոհութեանն ճառի - 73. զորս ճառ խաչին քո ժողովեսցէ` 

լինել  ժառանգորդ արքայութեան քում: - 80. Վասն զի զխաչի Քրիստոսի ճառս 

յինքեանս բերէ – 90. 

ՃԱՌԱԳԱՅԹ - զոր իբրև մաքուր հայելեաւ առ իս զփրկչականն ձգելով դիմի  

զնմանութիւն, հանգոյն արեգական ի խորս ուրեք ընդ յստակութիւն ջուրցն առաքելով 

զիւր ճառագայթսն: - 2. իմանալի լուսոյն ճառագայթիւք զսրտին խնդրեն լուսաւորել 

զաչս: - 22. զուշ և զմիտ ունգնդրութեան կարկառեալ ի տաճար սրբութեան, ուր 

անմարմնոցն տօնքն, և անտրտում ուրախութիւնքն և ճառագայթք անճառ լուսոյն – 97. 

ՃԱՌԵԼ - որ Յարութիւնն Քրիստոսի ճառէ - 29. տեսանես զմարդկային ինչ ուրուք 

ճառեալ զՔրիստոսի կրիցն – 66. 

ՏԱՃԱՐ - Զի՞նչ պարտ է զճարտարսն Յունաց համարել – 62. զորս ճարտարս Յունաց 

անուանեցեր - 63. Իսկ մինչ ճարտարս զնոսա խոստովանեցեր, զառ ի նոցանէ 

իմաստաբար ասացեալսն իբր ոչ ընդունիցիս: Բայց իցեն ո՞վ արդեւք ճարտարքն այն 

Յունաց - 63. 

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ - Սա է առ երկս զիւրն կոչօղ ճարտարապետ - 14. 
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ՃԳՆԵԼ – յորում աւուր և սուրբքն ճգնեալք ի Քրիստոս պսակին: - 84. 

ՃԵՊԵԼ - աղօթեն, ակն ունելով միւսանգամ նորոգմանն` յարութեանն մեռելոց, 

ևզուարթաթռիչ լուսով ճեպեալք ի հանդիպումն ամպովք երևեցելոյն - 92. 

ՃՇՄԱՐԻՏ - այս է ճշմարիտ մարդեղութեանն և մահուանն Քրիստոսի 

խոստովանութիւն: - 29. հարցանեմ ցքեզ` թէ ճշմարիտն ասասցես - 63. հրաւիրեն զմեզ 

առ հոգևոր սեղանն, յանդիման լինել ճշմարիտ պատարագին - 91. որ յերրորդ ժամու 

աւուրն ճշմարիտ աւարումն գերելոցն արար: - 97. զլոյս աստուածգիտութեանն և ի 

սիրտ ամենայն մարդկան տնգէր` ճանաչել զճշմարիտն  աստուած և ողորմածն - 98. 

մաղթեն … աստէն  յորսողէն փրկել յորոգայթից զինու ճշմարիտ պաշտպանութեան – 

113. 

ՃՇՄԱՐՏԱԳՈՅՆ - Արդ այսպէս ընդ խաւար զճշմարտագոյնն շօշափեցեր լոյս - 62. 

ՃՇՄԱՐՏԱՊԷՍ - ի հանդերձեալ յաւիտենին ի Քրիստոսէ զնոյն ճշմարտապէս ... 

վայելիցեմք: - 7. Բայց  դու թէ ասիցես` մարդ եղեալ ճշմարտապէս ի մարդկանէ զԲանն 

որ ի Հօրէ, ընդէ՞ր զանգիտես զմարդկայինն ի Քրիստոս դաւանել բնութիւն - 56. և զառ ի 

նոցանէ ասացեալսն զաղօտաբար զհնչումն առեալ ճշմարտապէս նուագեսցուք 

ասելով -  90. 

ՃՇՄԱՐՏԱՏԵԱՑ - դևն չարասէր և ճշմարտատեաց ի ներքս մտեալ դարանէր – 37. 

ՃՇՄԱՐՏԵԼ - ճշմարտեա’ զոր առ ի Փրկչէն կատարեցան իրագործութիւնքն - 60. 

ակնարկէր մարմնոյն իւրոյ յառաջ ունել զբնականսն, առ ի ճշմարտելոյ զբովանդակն - 

72. և զայդ ճշմարտես` թէ ունէի զփառսն - 78. 

ՃՇՄԱՐՏՈՒԹԻՒՆ - զարդարի պատկերս առաքինութեանն երանգովք՝ ըստ 

նախատպին կերպաանեալ, որպէս ճշմարտութեանն և ինձ թուի – 2. Այլ ուրեմն 

անտես և անլուր ճշմարտութեանն սիրէ լինել անբան յամառութիւն: - 13. Զի 

զանճառելի խոստացելոց կենացն յղանայ ի միջի մերում զճշմարտութիւն: - 13. Այլ այն 

որպէս զիարդ և իցէ … զմի և զնոյն յայտնէ ճշմարտութեանն իրակութիւն: - 17. սիրէ առ 

համանմանիսն իւր հասանել վրիպեալն ի ճշմարտութենէն: - 39. ըստ 

ճշմարտութեանն կարգի ոչ ասիցէք - 50. զի թէ զմարմինն ճշմարտութեամբ` 
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խոստովանէիք ունել Քրիստոսի, և զայն ի մարդկանէ և մարդկային, զնոյն  և բնութիւն 

մարդկային ոչ արդեւք խղճէիք ասել: - 53. Այսոքիկ ամենեքին` նմանութի՞ւնք և 

երևո՞յթք թուիցին քեզ եղեալքն ի Քրիստոսէ, թէ ճշմարտութիւն: Ապա եթէ 

ճշմարտութիւն. Ապա եթէ ճշմարտութիւն … զիա՞րդ իշխես ասել զաներևոյթ  և 

զանմարմին անձնն Որդւոյ մարմնաձևապէս  անձնանալ յարգանդի կուսին – 54. Զի 

եթէ այս երկուք գեղեցկագոյն հաւատոյ ոտիւք առ ճշմարտութիւնն ի վեր կանգնեալ ոչ 

հաստատիս, առ որ և յենուցուս առ մինն ի նոցանէ` կաղ գտանիս առ 

խոստովանութիւն ճշմարտութեանն - 55.  զէն անվթարելի զերկոսին զսոսա ընդ 

ինքեանս բարձեալ բերէին ըստ պիտոյիցն իրակութեան, զմի մի ոք ի սոցանէ շարժեալ 

շողացուցանէին ընդդէմ թշնամեաց ճշմարտութեանն:  – 56. այլ զառաւելագոյն 

աստուստ զամրութիւն առ ճշմարտութիւն հաւատոյն տնտեսել կամեցեալք - 59. և 

այնու ոչ եթէ զաստուածութիւնն ինչ թշնամանեաց, այլ վասն զմարմնոյն բնութիւն  

ճշմարտութեամբ յայտ առնելոյ: - 59. Մի’ բաղդատեր զյոյժ ի միմեանց տարբերեալսն. 

քանզի անդ անմարմնաբար և միայն ձևացութեամբ ներգործութիւն. իսկ աստ 

մարմնով և հանդերձ ճշմարտութեամբ: - 60. ուստի յայտ է` եթէ այն նմանութիւն 

գործոյ. իսկ այս գործ ճշմարտութեամբ: - 61. առ որ եթէ ... ոք ... նայիցի հոգւոյն ակամբ, 

նոյն ինքն մոլորութեան պատճառ ճշմարտութեանն նմա եղանի ասացուած: - 61. 

Փրկիչն ... ընդ մարդկան վարեցաւ ...  ճշմարտութեամբ - 70. Իսկ եթէ այն նմանութիւնք 

և օրինակք էին ճշմարտութեան, իսկ այս նոյն ինքն ճշմարտւթիւնն և ոչ օրինակ, ապա 

յայտ է ուրեմն, թէ ճշմարտութիւն էր և երևումնն, ճշմարտութիւն էր և երևալն, 

ճշմարտութիւն էր և կրելն, ճշմարտութիւն էին և կիրքն: Եւ թէպէտ և աստուածային 

զօրութիւնն կարօղ է  և ի նմանութեան  զճշմարտութիւնն պահել ... սակայն առ 

վերջնովս զառաջինսն յիշեցեալ զերևմունս և զկիրս` նմանուրիւն և օրինակ զնոսա 

ասելի է, և ոչ ճշմարտութիւն: Իսկ ճշմարտութիւն կոչեմ զիրն, և ոչ զանունն միայն: - 

71. այնու ոչ եթէ զաստուածութիւնն ինչ թշնամանեաց, այլ վասն զմարմնոյն բնութիւն 

ճշմարտութեամբ յայտնելոյ: - 72.  «Առաքեա’ տէր, զլոյս քո և ճշմարտութիւնդ քո», զի 

նոքա ռաջնորդեսցեն ինձ մոլորելոյս ի գիտութիւն ճշմարտութեան - 89. ի Քրիստոս 

լինելոց էր ճշմարտութիւնն – 91. ուստի ապստամբութեամբ խրատուն խոտորեցաւ ի 

ճշմարտութենէ – 97. ընկալցի ճշմարտութիւնն տեղի ի հնոցն և ի ստուերականացն – 

99. ծնանի ճշմարտութիւնն: - 101. ,,Պահէ ճշմարտութիւն յաւիտեան – 103. 
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ՃՈԽԱՆԱԼ - Յորում ճոխացեալն էի հայրենատուր հոգեկան ընչիցն  առատութեամբ – 

1. ուրանօր սրովբէիցն և քրովբէիցն ճոխացեալ պարէ  բազմութիւն: - 20. 

ՃՈԽԱԳՈՅՆ - այսանակ ճոխագունիցն վերջոյ և առաջոյ պատուադիրքն յաճախեն 

զփառս: - 15. 

ՃՈԽՈՒԹԻՒՆ - յիրաւի ըստ գերակայ իւրում ճոխութեանն` զառաւելագոյնն ի մէնջ 

պահանջէ պատիւ: - 14. Եւ եթէ` ոչ անգոյք են անուանքն, կամ միոյ դիմաց, մինչ զի 

լինել ճոխութիւնն մեր անուամբք, այլ ոչ իրօք: - 63. 

ՃՈՃԱՆԱԿ - ի գալստեանն աւուր ոստսն բառնալ, և ճոճանակս շարժել - 32. 

ՃՈՌՈՄԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ - աստուածս անուանեցին ... զՀերմէս՝ վասն քաջախօսնակ 

ճոռոմաբանութեանն - 37. 

ՃՐԱԳ - «Եղիցին, ասէ, գօտիք ձեր պընդեալք ընդ մէջ և ճրագունք լուցեալք - 17. Զկնի 

որոյ ապա զճրագացն նուագեն զկցուրդ – 22. Արժան է ... և զճրագացն օրհնութիւն 

ասել – 27. Եւ ի տասներորդ ժամու լուցմունք ճրագացն – 96. 

ՃՐԱԳԱԼՈՅՑ - յետոյ ապա արժանի լինէին ընդունել զլուսաւորութիւն սրբոյ 

աւազանին ի մեծի աւուր ճրագալուցի զատկին: - 9. Ոչ է արժան յաւուր շաբաթու և 

կամ ճրագալուցի զատկին պսակադիր առնել - 24. 
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                                                  Մ 

 

ՄԱԽԱԼ - Իսկ մարդասէրն մեր տէր ... ոչ միայն թէ  ոչ մախայ ընդ  առողջութիւն ... այլ 

և  ախտաժետացն ի վերայ բերէ զբժշկութեանն դեղս: - 41. 

ՄԱԽԱՆՔ – ուստի ելաքն մախանօք չարին – 83. զոր մերկացաք մախանօք չարին – 96. 

երգք երից մանկանցն յաղագս նախահօրն փրկութեան ձևանայ, որ մախանօք չարին ի 

մէջ հնոցի կենցաղիս դատապարտեալ մարմնով, շնչով և հոգւով - 86. ուստի զրկեցաք 

մախանօք չարին – 97. 

ՄԱԿԱԳՐՈՒԹԻՒՆ - Հի՞մ ջանաս փոփոխել զմակագրութիւն անուանն - 61. 

ՄԱԿԱՁԱՅՆԵԼ, ՄԱԿՁԱՅՆԵԼ - Եւ համենայն սա ... յայլում տեղւոջ մակաձայնէ 

Աստուած չարչարեալ: - 58. Եւ որ այժմ ըստ մարմնոյն բնութեան զայս այսպէս 

մակաձայնէ – 58. մակաձայնելով զայն ասէր: - 77. 

ՄԱԿԱՑԱԿԱՆ - իսկ զգեղեցկապարելն ուսեալ ներշրջանակացն, և մակացականօքն 

փարթամացելոյ, զյոլովս անդուստ ի բաց յուղարկեցաք զգործնական իմաստութիւնն: - 

3. 

ՄԱԿԱՑՈՒԹԻՒՆ - Բայց և բանական մակացութեանն սովաւ բովանդակին հնարք: - 

23. 

ՄԱՀ - Յայսմ աւուր Քրիստոս զմահ խափանեաց – 13. եբարձ` զբեռինս մեղաց, մահու 

և ապականութեան: - 13. սպասել և ակն ունել արժան է, զյաւիտենական զգենուլ 

կենդանութիւն, լուծեալք ի կապանաց աստի մահու: - 16. որ առ մահն զմեզ ածէ – 23. 

այս է ճշմարիտ մարդեղութեանն և մահուանն Քրիստոսի խոստովանութիւն: - 29. 

յարեաւ և օգնեաց մեզ, փրկելով զմեզ ի մահուանէ - 30. զկնի նորուն մահուանն 

խուսեալք չոգան ղօղեցին յոլորտս ուրեք աշխարհիս մերոյ: - 39. զմահ մի տեսցէ – 40. 

հանէ ի լոյս զստուերս մահու – 53. «Որքան ինքն, ասէ, հրամայեաց` զբնութեանն 

կատարելով յինքն ընկալաւ. որքան կամեցաւն, այս է` ծննդեան ի կնոջէ, աճման 

հասակի … և տրտմութեան, և մահու և յարութեան»: - 54. Ի մահուանէ նորա վասն մեր. 
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,,Քրիստոս մեռաւ վասն մեր ըստ գրոց,,: - 57. զիա՞րդ կարասցես … մահուամբն 

զանմահութեան ի մեզ աղբիւրացուցանել շնորհ: - 57. Զնորին հետ երթիցէ ծնունդն, 

աճումնն, մահն - 61. ,,Օրէնք հոգւոյն կենաց աղատեցին զիս յօրինաց մեղացն և 

մահու,, - 69. Արդ ոչ եթէ ներքսածողականք են մեզ մահուն և ապականութեան քաղցն 

և տրտմութիւնն - 69. Ոչ էր ինքն տրտմութիւնն մահ, այլ աշխարհի տրտմութիւնն 

ներգործէ  զմահն - 69. որ փոխանորդենն նոսա հակակայքն` նոյնաձևապէս իմն 

երբեմն առ կեանս, և երբեմն առ մահ պարաբերելով ածանին – 69. ի բաց յինքենէ 

հալածէր զմահն և զապականութիւն - 69. ընդ լծով մահու և ապականութեան մտեալ 

հնազանդիւր: - 69. պատրանք բանսարկուին զմահն և զապականութիւնն ի մերումս 

յարդարեաց բնութեան: - 70. որք են … հակառակամարտք զինեալք 

պատուիրանապահութեամբն առ մահն և ապականութիւն - 70. ,,Տրտում է ասէ շունչ ի 

մինչև ի մահ,, - 72. որ դողայս ի բռնութենէ մահու – 72. որպէս ի մահուն զմերն 

ընկալաւ զմահ – 73. յորոց միովն՝ զմահուն ընկալաք լուծումն – 74. և զնորին 

արարածն ի մեղս և յապականութեան և ի մահու ցնդեալն` ինքեամբ ժողովեալ նոր 

պատկերաւ. վասն որոյ զմեղացն դատապարտութիւն յերկրի  արար … և զմահուն 

լուծումն ի դժոխս:  - 74. յայտ արար, թէ ոչ … զմերն տանջեաց տանջիչս Բանն 

աստուած, այս է զմեղսն և զապականութիւն և զմահ – 74. զոր կատարեաց իւրով 

մարմնով հնազանդ լիեալ Հօր մահու չափ – 75. Իսկ մահուամբն թէպէտ և պատժեաց 

զմեզ ... այլ սակայն երեակս ի նմին ի մահուն … զօգտութեանն ծածկեաց զսերմանս - 

76. ոմն յարարչէն պատուհաս ընդ յանցանացն ի վերայ եդաւ` մահն: Իսկ 

ապականութիւն հետևանք ասին մահու. ոչ ի մէնջ և ոչ յարարչէն յարեալ եղև ի 

բնութիւնս, այլ որս գտեալ և  կերակուր արարեալ իւր զընդ մահուամբ անկեալսն - 76. 

քանզի որ ասի մահն, նոյն և քուն ասի – 77. զպատուհասն ի վերայ ընկեց աստուած 

զմահն: Իսկ զվերջինս` հետևանս ասացաք լինել մահուն զապականութիւն - 77. առ որ 

ինչ երթալոցն էր զկնի մահուն - 77.  Անարգանս ինձ կրել  առաջի կայր ... զմահ խաչի 

յանձն առնուլ - 79. ի ամհուանէ անտի զանմահութիւնն կորուսեր – 79. պարտ է … ի 

մահուանէս զոր ճաշակեմ, ստանալ զանմահութիւն – 79. առաւել ևս զկնի կամաւոր 

մահուն քո բազմասցին հաւատացեալք ի քեզ - 80. զմահն ասեմ, և զթաղումն, և 

զյարութիւնն - 84. ամենևիմբ ընդ մահու կորստեամբ գրաւեալ, յաստուծոյ և ի 

դրախտէն արտաքս անգանէր: - 85. Ընդ նմին թաղեալք մկրտութեամբն ի մահ, և ընդ 
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նմին յարուցեալք ի թաղմանէ մեղացն` աստուծոյ ազդեցութեամբն – 86. շնորհեցաւ ի 

Հոգւոյն սրբոյ  կարգեալ խորհուրդ պաշտաման եկեղեցւոյ օրհնութիւն երից 

մանկանցն, մահու և կարութեամբն Քրիստոսի - 86.  «Լոյս տուր, տէր, աչաց իմոց, զի 

մի’ երբէք ննջեցից ի մահ» - 87.  զլուսաւորսն ի խաւարին փարատէր … նոր  առաւօտ 

ծագելով նստելոցն ի խաւարի  և ի յիստուերս մահու - 88. ի գերեզման ասի իջեալ տէրն 

արարածոց, և իւրով անապական մահուամբն զապականութիւնն մեզ շնորհելով – 88. 

հաճեցար վասն մեր համբերել մահու խաչի – 90. տէրն արարածոց ի գերեզման իջեալ 

ասի, և իւրով անապական մահուամբն զանապականութիւնն մեզ շնորհելով - 95. 

Բազէն տարածեալ զթևսն անշարժ դիտէր ընդ հարաւ, յափշտակելով զմեզ ի 

մահուանէ ի կեանս - 97. սիրէր զմահ քան զյանդիմանութիւն աստուծոյ լինել. 

յիշատակ տէրունական պատուիրանին ևս առաւել խոցոտէր, և մահուն երկիւղն` որ 

սպառնացեալն էր, եթէ մեռանիս, և ոչ գիտէր զի՛նչ գործիցէ: – 98. նստէին ի խաւարի և 

ի ստուերս մահու: - 99. Եւ եղև … արձակումն ի մահուանէ ի կեանս – 100. Քրիստոս 

յարուցեալ ի մեռելոց` զմահ խափանեաց - 101. Տէր պահեսցէ  զմուտ քո ծննդեամբ 

յաշխարհ, և զել քո  մահուամբ - 113. 

ՄԱՀԱԲԵՐ - գրեալ լինի նախաստեղծն ի բանսարկուէն տրփական կերակրօքն ի 

ծառոյն մահաբեր - 96. 

ՄԱՀԱԼՈՅԾ - զոր մարգարէն աւագափոխ զնա անուանէ, այս ինքն վերջին և  

մահալոյծ և կենսառաք ձայն: - 13. 

ՄԱՀԱԼՈՒԾՈՂ – եթէ ոչ վերջնումն այնմիկ ապականահալած և մահալուծող գիշերին 

երթեալ հանդիպանամ, զսոյն և ընդունել հայցէ ի նմանէ - 22. 

ՄԱՀԱՑԱՆ - Այսր խորհրդով հալածեցաւ ի մերս տապանէ ագռաւն մահացան - 100. 

ՄԱՂԹԵԼ - Եւ ապա սաղմոսօղքն հասարակ մաղթեն ընդ հովանեաւ բարձրելոյն լինել 

– 113. 

ՄԱՂՁ - զայսպիսեօքն անամօթին փոխել զամպարշտութեանն իւրեանց զմաղձ - 39. 

շատ ջանացար … ծածկել և թագուցանել զհաւաքեալ ի քեզ զդառնութեան մաղձ – 53. 
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ՄԱՅՐ - մանուկ մոլորեալ` ուրանօր և երթիցէ, զմայրն վերաձայնեալ կարդայ: - 67. 

,,Բնակեցուցանէ զամուլն ի տան ուրախամիտ, որպէս մայր որդւովք բերկրեալ – 91. 

ընդ նմին և զմայրն լուսոյ յիշատակեմք – 113. 

ՄԱՅՐԱՊԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ - Ընդ խաւար խաւարայինսն կատարելով ծանակութիւնս ի 

պարսկական մայրապականութեանցն վայր վտանգեալ խրին խոհերս:   - 38. 

ՄԱՆԱՒԱՆԴ - որ մանաւանդ ըստ զօրութեան երկոքին ի նմին գտանին ի մարդն: - 3. 

Եւ մանաւանդ եթէ եկեղեցի աստուծոյ հանապազօր յառաջատուութեամբ աճի և 

հարստանայ – 12. որ մանաւանդ անհաւատիցն` քան թէ մեզ ի դէպ էր ըմբռնիլ 

հիացմամբ - 44. Ոչ էր սոսկ մարդ, բայց և ոչ աստուած մերկ. այլ մանաւանդ աստուած 

և մարդ միանգամայն - 73. 

 զոր մանաւանդ թէ և յառաջագոյն իսկ արժան էր յիշել իբրև զմեծագոյն … 

աւանդ - 7. իսկ զխանտացօղն բարեվայելչականաց մերոց իրաց  խնդացուցանելով 

զսատանայ, մանաւանդ թէ և եղագ ներքսականութեան մնա`  յանշնորհակալուս 

բազմերախտութեանն աստուծոյ ներհորդեսցի - 11. ի ներքս ածելով լոյս, մանաւանդ 

թէ փոխանակ զգալի լոյսն՝  իմանալի լուսոյն  ճառագայթիւք  զսրտին խնդրեն 

լուսաւորել զաչս: - 22. երկուցեալք և սարսեալք կային յուղիղ և ի գերապանձ կրօնից 

քրիստոսականաց. մանաւանդ թէ և ինքն զինքն դատապարտէ անզգամն – 39. 

խոստովանեսցիս ընդ մեզ մանաւանդ թէ ընդ հանրական կաթողիկէ եկեղեցւոյ` զմի և 

զնոյն Քրիստոս - 60. Այս է քո պանծալի աստուածաբանութիւնդ, մանաւանդ թէ 

յիմարութեանդ ցոյցք - 65. Իսկ զվերջինս` հետևանս ասացաք լինել մահուն 

զապականութիւն. մանաւանդ թէ յաղթանակ հակառակորդին գտեալ զսա 

խաբէութեանն իւրոյ հանդիսի: - 77. 

ՄԱՆԱՒԱՆԴ  ԹԷ – տես՝ ՄԱՆԱՒԱՆԴ – 7. 22. 39. 60. 65. 77. 

ՄԱՆԴԱԿՈՒՆԻ - զոր ի նոյն խորհուրդ արարեալ է երանելւոյ Յոհանայ 

Մանդակունւոյ Հայոց կաթողիկոսի: - 28. 
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ՄԱՆԻ - ի ծածուկ զօդային և զվերնոտ դևսն կոչեն ըստ Մանեայ և Սիմովնի կախարդի 

մոլորութեանցն: - 38. յիշել … զՎաղենտիանոս և զՄանի – 59. Աստուստ ապա և Մանի 

և Մարկիոն կենդանասցին - 61.  

ՄԱՆԻՔԵՑԻՔ - և ասելոյդ քո խորհուրդ ի վաղենտինեայցն և ի  մանիքեցւոցն հայի 

աղճատանս: - 65. 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ - ո՞վ զիս անցելոցն առաջի դնէր ամանակաց, վերստին զմանկական 

տիոցն զգեցուցանելով զհասակ: - 1. 

ՄԱՆԿՈՒԹԻՒՆ - որ զզառամացեալն իւր Միդիայ առաջի առնէր առ ի յօշել 

զմարմինն` որպէս թէ ի մեռելութենէ առ մանկութիւն զծերութիւնն փոփոխել յուսալով - 

3. 

ՄԱՆՈՒԿ, ՄԱՆՈՒԳ - «Մանուկ էի մտավարժ, և ոգւոյ բարւոյ դիպեցայ»: - 2. որք 

զմանկունսն ի մկրտութիւնն մերձեցուցանիցեն: - 10. Քանզի զոր մանկունքն յայնժամ ի 

փրկութենէ անձանցն ծանուցեալք առ իւրեանս զփրկիչն ... կոչէին զարարածս 

յօրհներգութիւն նմա - 19. զնոյն զերից մանկանցն ի բերան առնլով նուագեմք 

զօրհնութիւն - 19. Պարտ և արժան է ... ի գալստեանն աւուր ոստսն բառնալ, և 

ճոճանակս շարժել, զնմանութիւն բերելով մանկանցն եբրայեցւոց ծափելոյն և ոստսն 

մատուցանելոյ – 32. Դոյնպէս և զասացեալ զառաջնածին կնոջ զմանուկն ...  

յաղանդապետական կարգեալ պատուի մեծարեն: - 38. «Գտանիցէք, ասէ, մանուկ 

պատեալ ի խանձարուրս - 49. ,,Որովհետև մանկունք հաղորդեցին արեան և մարմնոյ - 

61. մանուկ մոլորեալ` ուրանօր և երթիցէ, զմայրն վերաձայնեալ կարդայ: - 67. 

թողացուցանէ աստուած … փոքր ինչ մասն խորհրդոյ քննել յեկեղեցւոջ … առ ի յօգուտ 

ուսումնասիրաց եկեղեցւոյ մանկանց: - 81. վասն ի՞նչ պատճառի զընդ երից մանկանցն 

հանապազ երգեն ի գիշերին - 85. Բայց նախադասելոյ պատճառ օրհնութիւն երից 

մանկանցն քան զՈղորմեա սաղմոսն այս է. վասն զի երգք երից մանկանցն յաղագս 

նախահօրն փրկութեան ձևանայ - 86. շնորհեցաւ … խորհուրդ պաշտաման եկեղեցւոյ 

օրհնութիւն երից մանկանցն - 86. Եւ այսպէս ազատեալք ի նախամօրէն անիծից 

մանգունք եկեղեցւոյ - 87. այսպիսի մարդասիրութեամբ ազատեալք մանգունք 

եկեղեցւոյ ի մեղաց ծառայութենէ, օրհնեն զտէր յօրհնութիւն նոր - 87. զորոյ զկենարար 
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զգալստեանն զփորձ առեալ մանգունք եկեղեցւոյ, առաջի անկանելով աղաղակեն – 88. 

ուստի լուսաւորեալ մանկանց եկեղեցւոյ. աղաղակեն առաւօտին - 88. և զայսպիսի 

փրկական տնօրէնութեան խորհուրդ ծանուցեալ մանկանց եկեղեցւոյ, աղաղակեն 

գոհանալով – 88. յորմէ փրկեալ մանկանց եկեղեցւոյ, աղաղակեն գոհանալով յասելն - 

89. յոր ապաւինեալ մանկանց եկեղեցւոյ ի նոցա կարող բարեխօսութիւնն,  աղաղակեն  

ողբերգագին ձայնիւ - 89. Սրովբէքն ակնակառոյց եկեղեցւոյ մանգանց հիացեալ 

հնչեցուցանէին զօրհներգութեան նուագսն -  90. Ուստի մարգարէական աւետեօքն 

զօրացեալ մանգունք եկեղեցւոյ` երգ նոր  երգեն - 105. 

ՄԱՆՐ - ,,Կեր մանր զմատեանդ զայդ,, - 2. 

ՄԱՇԴՈՑ - զերկոսին զնոսա ասեմ սուրբս` զՍահակ և զՄաշդոց … որք էին 

միանգամայն արուեստաւորք թարգմանիչք և ուղղափառք: - 66. 

ՄԱՇԿԵԱԿ – զնոյն և բաժանէր մաշկեակն Եղիայի: - 44. 

ՄԱՍՆ - զբովանդակ զնորայն նշանակէ մասունս լինել արթնութեանն - 16. որք 

միանգամ զերեկոյս զայս կամ քնոյ` կամ արբեցութեան մասն վիճակեալ հանիցեն: - 17. 

Են ... թուով վեց … Զերկուսն ապաշխարութեան և աղօթից, սակս ողբաձայնեալ 

հոգեկան մասինն - 20. յաշխարհամէջս և ի ժողովրդաբնակս համարձակեցան 

յարձակել տեղիս. ի հեղեղական հեղձուցիչ ջուրցն մասն հասեալ նմա - 39. յոգւոջն են 

եռատեսակ մասունք – 70. Ահաւասիկ յայտնի բանիւ երևեցոյց սուրբ հայրս` ոչ 

մասունս գոլ մեղաց և ապականութեան ... այլ  - 72. քանզի բոլորն ի մասանց 

բաղկանայ. և զբաղկացեալն ի մասանց քակտէ ապականութիւն - 77. մեղաւորաց և 

անարժանից  թողուցանէ աստուած փոքր ինչ մասն խորհրդոյ քննել յեկեղեցւոջ - 81. ի 

Զգօնութեան խրատուն յորդորէ` տալով մասունս եօթանց - 84. 

ՄԱՍՆԱՒՈՐԱԲԱՐ - Սակս որոյ և երկոցունց մասնաւորաբար և հարազատասցի սա - 

16. 

ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԵԼ - Սակայն նոյն խորհուրդ նմանապէս առ նոսա և առ մեզ 

մատակարարի - 10. նոքօք մատակարարէ ի մարդիկ զպահպանութիւնս և զշնորհս 

բժշկութեան ախտից հոգւոց և մարմնոց: - 32. կամք եղեն աստուծոյ յանշունչ նիւթս 
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լինել, և ի նոցանէ առ մարդիկ օգտութեանն  մատակարարել զպէտս - 45. «Հողմ  ուր 

կամի, ասէ, շնչէ. «այս ինքն է` որ յամենայն մարդիկ մատակարարէ զիւրոյ զխորհրդոյն 

զզօրութիւնսն - 81. 

ՄԱՏԱՂԱԳՈՅՆ - Մինչ զի ըղձալի լինել ինձ այսօր ... դառնալ հանդիպել 

մատաղագունի և անթարշամ ի մեղաց եղելոյ հասակին  - 3.   

ՄԱՏԱՆԻ - պատմուճան փառաց և մատանի հրամայէ ագուցանել նմա զառաջինն – 

86.  

ՄԱՏԵԱՆ - «Կե’ր մանր զմատեանդ զայդ,, - 2. և ի հմտութիւն ածեալ նոցուն 

ստուերագիր առասպելապատում մատենիցն զհամբակացն իւրեանց  

խմբաւորութիւն: - 34. կամեցայ զբովանդակ զառ ի նոցանէն կանոնական սահմանեալ 

բան ի միում տեղւոջ գեղեցկագործ մատենիւ … արձանացուցանել: - 115. 

ՄԱՏԹԷՈՍ – կցուրդ ասելով … զմկրտութեանն ի Մատթէոսէ զաւետարանն 

ընթեռնլով` օրհնէին  զջուրն - 12. Արժան է յայտնութեանն աւուր ի Մատթէոսի գլխոյն 

զմկրտութեան կարգին ընթեռնուլ զաւետարան: - 32. 

ՄԱՏՆ - իսկ ի պատուիրանազանցութենէն վահանընկէց լինելով մատն եղանին 

թշամեացն: - 70. 

ՄԱՏՆԵԼ - զմարմնականն ի ծոցս մեր հատուցանէ տանջանս ... կիզանող ախտիցն 

մատնեալ բաբեղոնական աներևոյթ  գոռոզին: - 18. Մի’ թողուր տէր զժողովուրդս քո, և 

մի’ մատներ ի սպառ   վասն  անուան  քո - 31.   

ՄԱՏՆ ԵՂԱՆԻԼ - իսկ ի պատուիրանազանցութենէն վահանընկէց լինելով մատն 

եղանին թշամեացն: - 70. 

ՄԱՏՆՈՒԹԻՒՆ - ի մատնութեանն գիշերի գրեալ է, թէ - 17. որպէս ի մատնութեան 

գիշերին գրեալ է - 102. 

ՄԱՏՈՒՌՆ - զմեզ զգուշացուցին … ոչ երթալ ի ժողովարանս և ի մատրունս Հրէից 

կամ հեթանոսաց: - 6. 
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ՄԱՏՈՒՑԱՆԵԼ - աղօթքն և գործառնութիւնն ոչ ամենայն զմիոյ մատուցանէ  մեզ 

փրկութեան պարգև - 8. ոչ յերեխայութեանն նախկին մատուցանեն ձեռնադրութեամբ 

յօծումն - 8. սկսանի … զնախապատուելին բարեպաշտել  յառաջ մատուցանելով 

նախկին զփսաղտն – 20. լսելեաց մատուցանէ զբանն - 21. Նախկին`  մատուցեալ ասէ 

ցաստուած – 21. զնոյն և մատուցեալ յիշեցուցանէ – 21. Արժան է ի սուրբ 

քառասներորդս պահոցն ... պատարգ մատուցանել ահիւ և երկիւղիւ - 25. առ 

մկրտեալսն մատուցանել միայն յորդեգրութեանն օծումն - 26. յայլ խորհուրդ օծման մի 

իշխեսցէ մատուցանել զնա: - 26. Պարտ և արժան է ... ի գալստեանն աւուր ոստսն 

բառնալ, և ճոճանակս շարժել, զնմանութիւն բերելով մանկանցն եբրայեցւոց ծափելոյն 

և ոստսն մատուցանելոյ – 32. Ոչ կարէին անշունչ նիւթք ի կենդանի մարդիկ 

օգնականութեան մատուցանել շնորհ - 44. ի վայր քարշեալ` անցնիւրցն մատուցանէ 

զնա յորոց բաղկացաւն տարերց - 77. զառաջինն մեր իսկ գտեալ և անձին մատուցեալ 

զմեղսն - 77. Քանզի  աւելորդ և վայրապար վարկանէր … զնոյնս ինքեան մատուցանել - 

78. Եւ ապա քահանայական աղօթքն հայրաբար զփրկեալսն իբրև զորդիս լուսոյ 

կենաց մատուցանէ առաջի Հօրն - 83. պատուիրէ … մատուցանել նմա զբանաւոր 

զպատարագս ի հոտ անուշից – 85. և Աստուած քաւեայն զխոնարհութեան 

պաղատանս` հանապազօր երրեակ միութեանն մատուցանել արժան է ամենայն 

քրիստոնէից: - 86. պաշտամունք մեր` սովաւ իբրև զանուշահոտ խնկոց բուրմունս 

յընդունելութիւն աստուծոյ մատուցանին - 90. նոյն ժամայն յառաջ մատուցեալ 

յիշեցոկցանէ՝ զոր – 95. նախկին մատուցեալ խնդրեաց յաստուծոյ - 95. յառաջ 

մատուցեալ յաշակերտացն ի ձիթենեաց լերինն, եդ ծունր - 103. Եւ այսպէս փոխան 

օրինաւոր գառանցն առաւօտոյ և երեկոյի մատուցելոց` յեկեղեցւոյ աստի մատուցանի 

խոստովանութիւն սրբոյ անուան նորա – 113. ընդունիցիս զոգիս մեր անխարդախ 

կանխել առ քեզ ի մէջ գիշերոյ և առաւօտի զկամաւորն մատուցանել քեզ պատարագ 

բանաւոր: – 114. 

 Արժան է … զկնի Մեսեդի և Ուղղեսցին (էջ 20-ում ուրիշ ձև է) ասելոյ, քարոզել և 

աղօթս մատուցանել - 29. Պարտ և արժան է յայտնութեանն աւուր՝ կատարել  զջրոյն  

օրհնութիւն ... ձէթ արկանելով ի նա և աղօթս մատուցանելով - 32. զոր և առ նմին 

առեալ քահանային զաղօթըս ժողովրդեանն մատուցանէր առ աստուած - 89. ոչ է 
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պարտ զնա ի պատիւ ընդունել և երկրպագութիւն մատուցանել– 32. Որոց 

երկրպագեալ, ոչ յերկուանամ` նմին ինքեան բազմեցելոյն ի նոսա Քրիստոսի 

զերկրպագութիւնն մատուցանել - 42. 

ՄԱՏՉԵԼ - և ապա համարձակեսցի մատչել ի կարգն իւր և ի  հաղորդութիւնն: - 24. 

յորոյ վերայ պատարագն Քրիստոսի մատչի – 26. Իսկ յորժամ պատարագ մատչի, ի 

սկզբունս անդ պաշտամանն յիշել զՍուրբ աստուածն - 28. Իսկ յարձակ աւուրսն 

քրիստոսեանն ոչ մատչի պատարագն – 91. 

ՄԱՐԳԱՐԷ  - ուր  մարգարէն Եզեկիէղ զդսրովականսն և զսպառնալիսն կարգաւ առ 

սոսա` զոր առ հովիւսն Իսրայէղի յաստուծոյ պատգամաւորեալ բարբառի - 11. զոր 

մարգարէն աւագափող զնա անուանէ - 13. պախարակել զմեզ անամօթին … զսրբոց 

մարգարէիցն զբանս ընդդէմ մեր բերելով – 35. և այս է, զոր մարգարէն ասէ, թէ – 40. 

որպէս մարգարէն ասէ, և զորոց Դաւիթն ասէ, թէ – 42. ,,Եւղ զուարթ առնէ,, ասէ 

մարգարէն – 43. «Մի’ կեցջիք, փոխանակ զի  սուտ խօսեցայք յանուն տեառն,, ըստ 

մարգարէին ձայնի: - 48. ,,Կորուսանես, ասէ, մարգարէն զստութեան խօսօղսն,, - 61. 

զնոյն զմարգարէին առ քեզ բարբառել իրաւացի է – 65. զամպարշտութեանդ ոչ 

գիտացեր զյագուրդ. որպէս ասէ մարգարէն: - 66. Կամ խոնարհագոյն քան զինքն զէշ 

նորուն մարդկեղէն բարբառովն բարբառեալ, արգելելով զմարգարէին 

զանօրէնութիւնն: - 81. Զի թէ արտաքնոցն  ասացեալն ի խորհուրդ եկեղեցւոյ 

վերաբերին … և կրետացւոց սուտ մարգարէին վկայութիւնն առ Տիտոս զարմանալի - 

82. վասն զի՞նչ պատճառի իբրև զթերի իմն  խորհրդով զայլոց մարգարէիցն ի վերայ 

բերելով օրհնութիւն ձայնեն - 83.  զոր յայսմ վայրի զօրհնութիւն զայլոց մարգարէիցն ի 

վերայ բերելով, որ նշանակէ  - 84. ամենայն տեսութիւնք մարգարէիցն պատգամացն 

Որդւով տնօրինեալ յօրինին - 90. և ևս առաւել մեզ քան թէ  յայնժամ մարգարէիցն 

եկեալ ի յերևումն - 90. ըստ  որում և մեծ մարգարէն յառաջագոյն տպաւորեաց յասելն, 

եթէ - 91. որ օրն մեծ և երևելի ի մարգարէիցն դաւանեալ – 92. և ի նմին ժամու 

կատարեցան ամենայն գրեալքն ի յօրէնսն ի մարգարէսն: - 100. ի հին ժողովուրդն, որ 

ակն ունէին մխիթարութեանն Երուսաղեմի` օրինադիրք և հայրապետքն և մարգարէք: 

- 100. զոր մարգարէն աւագափող անուանէ: - 101. Եւ լսեն աւետեաց պատասխանի ի 

մարգարէէն, եթէ - 103. կատարէ զխոստմունսն մարգարէին - 103.   
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ՄԱՐԳԱՐԷԱԿԱՆ - ելանէին առ յիմարութի՞ւն … զչարն ընդ բարւոյ փոխանակել, և 

բառնալ բերել զմարգարէականն ի գլուխս իւրեանց վայասացութիւն: - 67. ընդ առաջ 

ելանէ նմա մարգարէական քարոզութեամբն - 86. ի նմին ժամու ընդ երեկս աւուրն 

զլուսաւորսն ի խաւարէն փարատէր, ըստ մարգարէական ձայնին – 88. զոր յառաջ 

տեսեալ մարգարէական ակամբ երանելւոյն Դանիելի ... ընդ արևելս ընդդէմ 

Երուսաղէմի աղօթէր - 97. զլուսաւորսն ի խաւարէն փարատէր ըստ մարգարէական 

ձայնին  - 99. ի նմին ժամու կանգնեցաւ ի գլորմանէ, ըստ մարգարէական յառաջագոյն 

աւետաւոր գուշակութեանցն – 100. Ուստի մարգարէական աւետեօքն զօրացեալ 

մանգունք եկեղեցւոյ` երգ նոր երգեն - 105. 

ՄԱՐԳԱՐԷԱՇՆՈՐՀ – նովին մարգարէշնորհս զմեզ յարդարեաց: - 74. 

ՄԱՐԳԱՐԷՈՒԹԻՒՆ - Իսկ գիշեր ոչ եթէ զժամանակն ասէ, այլ զհրէական 

անհաւատութիւնն առակէ, ըստ Եսայեայ պանձալի մարգարէութեանն, եթէ - 104. 

ՄԱՐԴ - որ մանաւանդ ըստ զօրութեան երկոքին ի նմին գտանին ի մարդն: - 3. չէր իսկ 

հնար միով մարդով ըստ միում գործոյ, և ըստ միում ժամանակի՝ զբովանդակն իւր 

կամս տնօրինել աստուծոյ ի մարդիկ: - 12. «Արժանի լինիցիք, ասէ,  զերծանել ի 

նեղութեանց անտի` որ գալոցն  է, և կալ առաջի որդւոյ մարդոյ»: - 17. որ ի սկզբանէ 

արար զմարդն ըստ պատկերի իւրում և ըստ նմանութեան – 42. այս է Բանն աստուած 

մարդ լինելով և ասելով` մնաց և այնպէս աստուած. և աստուածանալով մարդս և 

անուանելով` ոչ երբէք զիւրն ի բաց կորոյս գոյացութիւն:  - 51. զի այս զերկոսին ի 

միասին գրեթէ զրկեսցէ, զաստուած ի մարդն լինելոյ, և զմարդն յաստուածանալոյ - 52. 

«Խոստովանիմ զԲանն աստուած յարգանդի կուսին կերպացեալ` տպաւորեալ, ի 

պատկեր և ի ձև մարդոյ եղեալ - 54. զիա՞րդ ինքն զինքն մարդ և որդի մարդոյ 

անուանեաց: - 54. Բայց  դու թէ ասիցես` մարդ եղեալ ճշմարտապէս ի  մարդկանէ 

զԲանն որ ի Հօրէ, ընդէ՞ր զանգիտես զմարդկայինն ի Քրիստոս դաւանել բնութիւն - 56. 

առ փրկչական մարմինն վերաթևեալ համբարձցիս. դաւանելով զնա տեսակին 

անուամբ` մարդ Յիսուս Քրիստոս ասելով: - 57. նշանակեսցես զնա մարդ միանգամայն 

և աստուած: - 57.  զիա՞րդ կարասցես մարդ զնա եղեալ ասել - 57. սուրբ հարքն երկուց 

բնութեանց Քրիստոսի աստուածայնոյն և մարդկայնոյն լիեալք. Բնութիւնք երկուց 
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ասելով, վասն զի աստուած և մարդ - 57. մարդ էր որ երևէր – 57. խոստովանեսցիս ընդ 

մեզ … զմի և զնոյն Քրիստոս` աստուած  միանգամայն և մարդ - 60. ,,Ոչ ոք ել յերկինս, 

եթէ ոչ որ էջն յերկնից որդին մարդոյ` որ էն յերկինս» - 62. Եւ սուտ լինի ըստ ձեզ ի 

կնոջէ մարդ զնա լինել գրեալն – 67. տրտմութիւն և հոգք և երկիւղ և ցասումն ... 

համանգամայն  ընդ ներլինելութեանն բանի առեալ լինի մարդումս - 67. Զի մարդումս 

քաղցնուլն զապականութիւն ներգործէ - 67. և ի նմա դնելով զմարդն` հրամայեալ 

անդուստ վայելել նմա: - 68. զի այս սոսկ մարդոյ է` բնականացն ի հարկի կալ 

ծառայութեան կարեաց: - 72. Եթէ յատուկ մարդ, ոչ ևս ընդ կրելն ներգործեալ կարօղ - 

74. Ոչ էր սոսկ մարդ, բայց և ոչ աստուած մերկ. այլ մանաւանդ աստուած և մարդ 

միանգամայն - 73. Ի վերայ ամենայն տեղւոյ ել, զի  ամենայն մարդոյ փրկութիւն 

գործեսցէ - 74. զիա՞րդ եղև փոյթ արարչին մերոյ սակս մերոյն փրկութեան մարդ լինել - 

76. մարդն եղև գտօղ, և բանսարկուն - 77. Եւ յաղագս այսորիկ եղեալն վասն մեր մարդ` 

և անուանեալն երկրորդ Ադամ մեղս ոչ արար - 77. լինելովս իմ որդի մարդոյ` 

արժանաւորեսցին լինել որդիք մարդկան որդիք աստուծոյ: - 79. որ ի վախճան 

ժամանակացս և ի կատարման ժամանակիս՝ մարդ եղեալ յերկրի երևեցաւ – 81. Վասն 

զի յայնմ ժամու վարկանիմ ստեղծեալ զմարդն առաջին  - 92. Վասն այս ամենայնի 

ասեմք յերրորդ ժամու գլորեալ զմարդն առաջին - 97. մարդն առաջին, պարփակեալ ի 

միջօրէի իբրև ի մէջ գիշերի կայր ի տարակուսի - 98. լուծանէր զպատիժս պատուհասի 

նախնի մարդոյն: - 98.  Որ առաջին միջօրեայն եղև նսեմ նախնի մարդոյն յանցանօքն - 

99. բղխեսցէ ջուր կենդանի յԵրուսաղէմէ» ի խաչելոյ մարմնոյն արիւն և ջուր. մինն իբր 

և զմարդոյ, և միւսն  առաւել քան զմարդոյ: - 100. «Արժանի լինիցիք կալ  առաջի որդւոյ 

մարդոյ»: - 102. նա տացէ ձեզ միշտ ծարաւաբար մերձենալով ճաշակել ի հոգեկանս 

այս աղբիւրէ, յարաբաց ունելով զբերան մտաց առ ի լնուլ սովաւ զորովայն ներքին 

մարդոյն - 116. 

ՄԱՐԴԱԿԵՐՊ - Իսկ մեք զկենդանին և զկենդանացուցիչն քրիստոս յամենայն նիւթս 

մարդակերպ նմանութեամբ նկարագրեմք - 40. 

ՄԱՐԴԱՆԱԼ - Այլ և կենդանագրեալ պատկերաւ մարդացելոյ Բանին աստուծոյ, 

պախարակել զմեզ անամօթին - 35. զնոյն բնութիւն Հօր վասն մերոյ փրկութեան ծնաւ 

մարդացեալ ի Մարիամայ - 55. 
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ՄԱՐԴԱՍԷՐ -  ընկալ բարերար և մարդասէր տէր զամենեցուն մեր աղաչանս - 31. 

մարդասէրն մեր տէր և բարերար ընդ ողջոցն ոչ միայն թէ ոչ մախայ ընդ  առողջութիւն 

... այլ և  ախտաժետացն ի վերայ բերէ զբժշկութեանն դեղս: - 41. 

ՄԱՐԴԱՍԻՐԵԼ - եպիսկոպոսին տեսեալ, որպէս և կամեսցի` մարդասիրեսցէ ի վերայ 

նոցա: - 24. 

ՄԱՐԴԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ - և ծանիցուք որ յոյժդ ես մարդատեաց` զլանալով զաստուծոյ 

մարդասիրութիւնն - 60. չափէ զամենայն իւրովք չարչարանօքն` արուեստիւ 

մարդասիրութեանն - 75. Յաղագս այսպիսի մարդասիրութեանն` թերևս և իմս ոչ 

յիշեաց Քրիստոս աստուած զբազմութիւն յանցանացս - 81. ոչ կարաց ժուժկալել 

իւրում պատկերին` յաղթեալ ի մարդասիրութենէն Հայրն - 86. և այսպիսի 

մարդասիրութեամբ ազատեալք մանգունք եկեղեցւոյ ի մեղաց ծառայութենէ, օրհնեն 

զտէր յօրհնութիւն նոր - 87. յաղագս այսպիսի բազմագութ մարդասիրութեանդ 

ողորմեսցի’ս մեզ: - 90. որոց և մեք արժանի եղիցուք հասանել խոստացելոց բարեացն, 

շնորհօք և մարդասիրութեամբ տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի  - 94. որով 

կարասցուք յամենայն ժամ … և հանապազ յիշել զերախտիս մարդասիրութեան նորա 

– 100. 

ՄԱՐԴԱՏԵԱՑ - Քանզի սկզբնաչար դևքն և մարդատեացք, ոչ միայն թէ զնոսա ... 

կամին տեսանել չարչարեալս և նեղեալս,  այլ  և  - 41. ծանիցուք որ յոյժդ ես 

մարդատեաց  - 60.   

ՄԱՐԴԵՂՈՒԹԻՒՆ - և այս է ճշմարիտ մարդեղութեանն և մահուանն Քրիստոսի 

խոստովանութիւն: - 29. հակառակին անհասանելի մարդեղութեան բանին հասանել: - 

47. ուրանային զանսուտ նորա մարդեղութեանն խորհուրդ: - 59. զկատարելագոյնն 

տալ նմա գոյութիւն մարդեղութեան – 64. զի այս նմանութիւն էր նորա հանդերձեալ 

մարդեղութեանն: - 90. 

ՄԱՐԴԻԿ - Այլ  և ոչ ընդ դրունս երկնից  կարողութիւն է ումեք անցանել աստստին 

կենօք ի մարդկանէ - 6. յառաջ քան ընդ բարին խնդալ մարդկան, զուարճասցի չարաւն 

որոգայթադիր թշնամին: - 11. և չէր իսկ հնար միով մարդով ըստ միում գործոյ, և ըստ 

միում ժամանակի` զբովանդակն իւր կամս տնօրինել աստուծոյ ի մարդիկ: - 12. և դուք 
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նմանեալք մարդկան` որ ակն ունիցին տեառն իւրեանց - 17. երգակցէ, ասելով. “Փառք 

ի բարձունս աստուծոյ, և յերկիր խաղաղութիւն, ի մարդիկ հաճութիւն”:  - 20. 

աշխարհիս մերոյ մարդկան, և ամենայն քրիստոնէից աւանդութեամբ կալեալ է զսոյն: - 

32. նոքօք մատակարարէ ի մարդիկ զպահպանութիւնս և զշնորհս բժշկութեան ախտից 

հոգւոց և մարմնոց: - 32. որք յետին յետնոց գտանին արդարև քարոզք և վկայք. 

զժամանակս ասեմ, և զմարդիկ ժամանակիս: - 34. ահա գտաւ որոգայթ ... ըմբռնել 

զախմարս և զպարզամիտս ի մարդկանէ - 34. Ի համեմատութիւն գալով առ միմեանս 

մարդիկն, որով իւիք  նուազեալ գտանէին առ ընկերն - 36. Ընտրեալք ի մարդկանէ և 

աստուածային բնակութեանն արժանաւոր լինել գտեալք - 39. Յայսմանէ մոլորեցան 

մարդիկ զանց առնել զմի իշխանութեամբն - 42. ի նմանութիւն մարդկան գտաւ եղեալ - 

42. որով ձեռամբ և բանիւ պարգևք և պատուհասք ի մարդիկ կարկառին - 43. Եւ 

նշանակ հաւատարմութեանն այս է մերումս բանի. զզօրութիւնսն և զնշանսն ի նոցանէ 

առ մարդիկ կատարել - 44. Ոչ կարէին անշունչ նիւթք ի կենդանի մարդիկ 

օգնականութեան մատուցանել շնորհ - 44. կամք եղեն աստուծոյ յանշունչ նիւթս լինել, 

և ի նոցանէ առ մարդիկ զօգտութեանն մատակարարել զպէտս - 45. Յոյժ տենչալի էր 

ինձ ... յամենայն ժամ զբարեաց զհետ երթալ ... ի բոլոր սրտէ համօրէն մարդիկ 

զխաղաղութիւնն ունել խնդրելով: - 48. վերստին այժմ աւասիկ ի ձեռն առնլով մարդիկ 

պատերազմին առ միմեանս - 48. զմարմինն ի մարդկանէ ասելով` զո՞յր  ունել ասես 

նմա բնութիւն, եթէ ոչ զմարդկան: - 53. զի թէ մարմինն ճշմարտութեամբ` 

խոստովանէիք ունել Քրիստոսի, և զայն ի մարդկանէ և մարդկային, զնոյն  և բնութիւն 

մարդկային ոչ արդեւք խղճէիք ասել: - 53. Բայց դու թէ ասիցես՝ մարդ եղեալ 

ճշմարտապէս ի մարդկանէ զԲանն որ ի Հօրէ, ընդէ՞ր զանգիտես զմարդկային ի 

Քրիստոսի դաւանել բնութիւն – 56. որպէս ի մարդկանէ Պաւղոս յատկացեալ դէմ 

առկոչի - 64. Փրկիչն սոքօք ի կենցաղավարելն ընդ մարդկան վարեցաւ - 70. զի 

մերկացուսցէ ի կարծեաց մարդկան զանհաւատութեանն անարգանս - 79. Ոչ այդպէս. 

ոչ եթէ ես յիմոց անտի փոփոխեցայ, այլ կարծիք մարդկան` զոր ունէին վասն իմ, 

փոփոխեցան: - 79. կորուսին մարդիկ զփառսն – 79. զօրութեամբ սքանչելեաց քոց 

ոմանք ապրեցան մարդիկ, առաւել ևս - 79. լինելովս իմ որդի մարդոյ` 

արժանաւորեսցին լինել որդիք մարդկան որդիք աստուծոյ: - 79. սակաւք են 

յաստուածահրաշիցդ քոց նշանաց ընտրեալք, և անթիւք ի մարդկանէ` զորս ճառ 
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խաչին քո ժողովեսցէ - 80. յամենայն մարդիկ մատակարարէ զիւրոյ զխորհրդոյն 

զզօրութիւնսն - 81. մարդ եղեալ յերկրի երևեցաւ, ընդ մարդկան շրջեցաւ: - 81. իսկ 

փառք ի բարձունսն զապառնեաց և զհանդերձելոցն օրհնութեանցն բերէր 

զնմանութիւն, և զազգակցութիւն մարդկան ընդ վերնոց բնութեանցն - 87. որ այսպիսի 

սքանչելեօք բարձրացոյց զազգս մարդկան – 89. զառ ի նոցանէ ասացեալն 

զաղօտաբար հնչումն առեալ մարդկան` շարակապեցին ընդ աստուծոյ հզօրի և 

անմահի – 90. որ քարոզեցաւ ի սրովբէից ձայնէ ի մէջ մարդկան – 90. Այս աղօթքս 

զմիւսանգամ զգալուստն Քրիստոսի նշանակէ, և յարութիւն մարդկան ի գերեզմանացն 

- 92. օրինակէր  ... ի դալարանալ մարդկան ի գերեզմանէն - 92. զյարութիւն մարդկան ի 

գերեզմանացն նշանակեն: - 92. զլոյս աստուածգիտութեանն և ի սիրտ ամենայն 

մարդկան տնգէր - 98.  արձակեաց զտիեզերս ի բանդէ, և ի տանէ կապանաց զազգս 

մարդկան - 99. «Դուք նմանողք մարդկան, որ ակն ունիցին տեառն իւրեանց - 102. որք 

յերկնային  հրաւիրեալ են ի բնակութիւն մարդկան տարակարծ խոհականութեամբ – 

115. 

ՄԱՐԴԿԱԿԱՆ - Բայց մի’ զամենայն զմարդկական կարիսն ի միում շարի հարեալ ընդ 

մի համարիցիս - 75. 

ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ - Իսկ նախ քան զկտարածն յրութիւն տալ մարդկային բնութեանս – 6. 

Քրիստոս զմահ խափանեաց, ընդ ինքեան ի մեռելութենէ զմարդկային վերածելով 

բնութիւն: – 13. աշխատեալ և խոնջեալ լինի մարդկայինս կազմած - 21. դիւցազունք 

անուանեալ, գեր ի վերոյ մարդկայնոյս համբառնային բնութեան: - 37. վարդապետեաց 

մեզ պաշտել զկենդանագրեալ մարդկային ձևով զպատկեր - 42. Զոօրինակ երկտեսակ 

բնութիւնս է մարդկային – 43. ինքն իսկ Բանն աստուած էր` որ ընդ երկոսին անցանէր, 

ասեն, ընդ մարդկայինսն և աստուածայինսն: - 49. զի ոչ է մի բնութիւն մարմնոյն և 

բանին ըստ նոյնութեան բնութեան. զի ոչ մարդկային երկոքին, և ոչ աստուածային: - 

50. զի որ ի Հօրէ անմարմին բանն էր, ի Մարիամայ սրբոյ կուսէն` այս ինքն ի 

մարդկային բնութենէս` մարմին զգեցաւ - 51. Եւ այսպէս ի գոլոյն ոչ ի բաց կալով, 

մարդկայինն և աստուածայինն այնուհետև ասին ի միաւրութենէն - 51. Իսկ եթէ զմի և 

զնոյն Քրիստոս յերկուց խոստովանեսցիս ասել բնութեանց, այսինքն աստուածային և 

մարդկային, ընդէ՞ր զարհուրիս և զայրանաս  53. զի թէ մարմինն ճշմարտութեամբ` 
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խոստովանէիք ունել Քրիստոսի, և զայն ի մարդկանէ և մարդկային, զնոյն և բնութիւն 

մարդկային ոչ արդեւք խղճէիք ասել: Քանզի նոյն է մարմին մարդկային ունել 

Քրիստոսի, և բնութիւն մարդկային - 53. որ է ըստ բնութեան յերկուց` աստուածային և 

մարդկային - 54. զաստուածայինն ասէ և զմարդկայինն - 55. զի Բանն աստուած` 

գոյութիւն հանդերձ մարդկային բնութեամբ ընկալեալ յանարատ արգանդէ կուսին` 

ընդ ինքեան միաւորեաց անճառապէս գոյութեան և բնութեան  - 55. աստուածն Բան ի 

Հօրէ` զմարդկային զգեցաւ բնութիւն ի կնոջէ: - 56. ընդէ՞ր զանգիտես զմարդկայինն ի 

Քրիստոս դաւանել բնութիւն – 56. հաւանեցուսցեն զքեզ համագոյ և համաբուն ասել 

զտէրունական մարմինն մարդկային  բնութեանս - 57. Այսորիկ աղագաւ 

անպատկառացոյցք սուրբ հարքն երկուց բնութեանց Քրիստոսի աստուածայնոյն և 

մարդկայնոյն լիեալք - 57. Ի մարդկային կրիցն. «Որով ինքն չարչարեցաւ` զփորձ 

առեալ կարօղ է և փորձանաւորացն օգնական լինել»: - 57. աստուստ ապա 

զմարդկայինն ի բաց կրճատեալ եհան ի մարմնոյն Քրիստոսի զբանական հոգին - 62. 

մի՛ գուցէ խոստովանել հասցէ ի կուսէն, այսինքն ի մարդկային բնութենէս - 64. մի’ 

գուցէ զփրկչական մարմինն ի մարդկայնոյս ասել հարկեսցիս բնութենէ - 65. տեսանես 

զմարդկային ինչ ուրուք ճառել զՔրիստոսի կրիցն – 66. Որպէս վայել է աստուծոյ 

քաղցնուլ՝ զքաղցն իմանամ, և ոչ մարդկայնովս օրինակեալ ներքատակեմ զնորայն: - 

67. ըստ աստուածութեանն հնար էր զմարդկայինսս կրել Քրիստոսի - 70. որք են ոչ այլ 

ինչ, այլ բնաւորականք և բնութիւնք մարդկային կազմածիս - 70. այլ որակք ոմանք, և 

որակութիւնք մարդկայնոյս պատշաճեալ գոյացութեան – 70. զմարմին Բանին ոչ 

յայլմէ իմեքէ ծանեաք, այլ ի կուսէն, այսինքն ի մարդկային զանգուածոյս – 71. նոյնպէս 

և զկիրսն մարդկայինս ըստ մեզ և զմերն ասեմ կրեալ Քրիստսի - 71. յաղագս որոյ զնոյն 

ինքն ընքեան զմարդկային կազմածս մեղս ասացեր գոլ: - 71. յայնժամ ակնարկէր 

մարմնոյն իւրոյ յառաջ ունել զբնականսն, առ ի ճշմարտելոյ զբովանդակն ընդ ինքեան 

միաւորել զմարդկայինն զոգի և զմարմին: - 72. մեռաւ ըստ մեզ` թաղման տալով զիւրն 

մարմին, և ստուգապէս մարդկային շնչովն առ դժոխականսն ժամանեալ - 74. արժան 

իսկ է զառաւելազանցս զայս չար մարդկայինս ազեին` յոլովագունիւք հրապարակել 

բանիւք  – 76. Եւ զի՞նչ քան զայս վեհագոյն և գերաշխարհիկ խաղաղութիւն, ընդ 

աստուածայնոյն միանալ մարդկային բնութեանս, և լինել մի գերագունի յաղթելով: - 

78. Քանզի յաստուածային խաղաղութիւն ժամանեալ մարդկային բնութիւն, խորհիւր 
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ազատել ի չարին վրդովմանց սուրբ եկեղեցի - 82. աղաչէ ... ոչ անտես լինել 

մարդկային բնութեանս ի բարեգթութենէն տեառն – 83. յորմէ զրկեալ ի սկզբանն ի 

գերակայ բարեացն, մարդկային բնութիւնս` յերկիր կործանեցան: - 85. յայնմ ժամու 

լինելոց է յարութիւն ամենայն մարդկային բնութեանց - 92. զմարդկային հոգին ի ձեռս 

Հօր աւանդէր - 96. կարգեցան աղօթքն, իբրև օգնականութիւն մարդկային բնութեանս 

ընդդէմ հակառակամարտ զօրութեանն – 98. 

ՄԱՐԴԿԵՂԷՆ - խոնարհագոյն քան զինքն զէշ նորուն մարդկեղէն բարբառովն 

բարբառեալ - 81. 

ՄԱՐԴԿՈՒԹԻՒՆ – մեծն Աթանաս ասէ. «Վասն զի բնութիւն մարդկութեանս էր` որ 

ծնանելոց էր, վասն այնորիկ և չարչարեալ զնա նշանակէ»: - 56. այլ ոմն  զբարձրութիւն 

աստուածութեանն, և ոմն առ նուաստութիւն մարդկութեանս զիջանելն նշանակեն - 

58. զամենայն ըստ բնութեան մարդկութեանս մերոյ առնէ և կատարէ միածին Որդին 

Աստուծոյ - 59. և օրինօք մարմնոյն ասելն` ըստ մարդկութեանս, և ոչ ըստ  

աստուածութեան նշանակէ կրել զկիրսն: - 71. 

ՄԱՐԹԵԼ - ,,Բազումք են ելեալ յաշխարհ նեռինք, որով մարթեմք իմանալ թէ յետին 

ժամանակ է,, - 34. 

ՄԱՐԻԱՄ - ,,Ծնաւ ի Մարիամայ սրբոյ կուսէ,,: - 49. և ոչ աստուածն Բան ի Մարիամայ 

առեալ սկիզբն, որպէս Փոտինոսի թուեցաւ ասել - 50. Ի Մարիամայ սրբոյ կուսէն` այս 

ինքն ի մարդկային բնութենէս` մարմին զգեցաւ - 51. զնոյն բնութիւն Հօր վասն մերոյ 

փրկութեան ծնաւ մարդացեալ ի Մարիամայ - 55. «Ծնեալն ի Մարիամայ էութիւնն ի 

նորա բնութենէն` ոչ էր աստուած բնաբար, այլ միաւորութեամբ տնօրէնութեանն. 

վասն զի որ ի բնութենէ Մարիամայ էառ զպատկեր ծառայի - 56. չլինի պէտք 

բարեխօսութեան Մարիամու: - 91. զկարող բարեխօսութիւնն Մարիամայ օժնդակ և 

ջատագով առնումք սրբասացութեանն – 91. ընդէ՞ր յարձակ աւուրսն յիշատակի 

բարեխօսութիւն Մարիամայ Աստուածածնին - 91. 

ՄԱՐԻԱՄ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ - ընդէ՞ր յարձակ աւուրսն յիշատակի բարեխօսութիւն 

Մարիամայ Աստուածածնին - 91. 
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ՄԱՐԿԻՈՆ - Աստուստն ապա և Մանի և Մարկիոն կենդանասցին  - 61. 

ՄԱՐԿՈՍ – քանզի յերրորդ ժամու ասաց Մարկոս ի խաչ ելանել միածին Որդւոյն 

աստուծոյ - 94. զոր կատարեաց ...  յասել երանելւոյն Մարկոսի  - 96. 

ՄԱՐՄԻՆ - որ զզառամացեալն իւր Միդիայ առաջի առնէր առ ի յօշել զմարմինն  - 3. 

ցուցեալ եղև գործ: Որպէս Քրիստոսի սովորական սեղանաւն ի  վերնատանն 

կատարել զխորհուրդ մարմնոյ և արեան իւրոյ - 5. նախ քան զմարմնոյն ծածկել 

մերկութիւն զպսակն ի գլուխ կապել յառաջեալք - 9. պարտ է ... ճաշակել կերակուր, 

զմարմին և զարիւն կենագործողին Քրիստոսի: - 9. Եւ իբրև զբուժիչ ախտից հոգւոյ և 

մարմնոյ` ամենեքեան անդուստ վայելեալք, ցնծալից լինէին: - 12. և ի կքել մարմնոյն` 

գտանել հոգւոյն զվհատութեանն տարակուսանս: – 15. ըստ նմին և մեք` իբր անդամք 

մարմնոյ նորա, ի վերայ մեր և ի մեզ բերելով զգլուխն, մեծագոչ հնչմամբ աղաղակեմք - 

19. զոր յընդերեկս աւուրն ուրբաթու  զանապական մարմինն իւր ի հաճոյս Հօրն 

Որդին միածին պատարագեաց: - 21. որ ի նիւթականումս մեր գտանի մարմնի: - 22. 

առողջս և անարատս ինքեան յօրինեաց մարմին - 23. նոքօք մատակարարէ ի մարդիկ 

զպահպանութիւնս և զշնորհս բժշկութեան ախտից հոգւոց և մարմնոց: - 32.մինչ թէ 

հաճոյ թուեցաւ նոցա ի մեռանելն, զմարմինս իւրեանց գազանաց և թռչնոց ծախել տալ` 

քան թէ ընդ երկրաւ ծածկել - 36. զգերամբարձեալն մարմնոյն տրամադրութեամբ` 

աստուածօրէն իմն պատուով պատուեցին - 36. զանդամս մարմնոց իւրեանց ի լիճսն 

սուզանելով, զձայնն ևեթ բերանովքն ի դուրս առաքեն - 38. Եւ քանզի ի մարմնի ելով 

մեր` ոչ կարէաք նովին կապանակցաւ ընդ իմանալիսն խառնել – 41. Եւ զի՞նչ ստել 

չարագոյն կայցէ քան զոչ խոստովանել զՔրիստոս մարմնով եկեալ – 48. զորոց բանս է, 

որ վասն Քրիստոսի մարմնոյն մտածութիւնք և ճառք – 48. «Առաքեցաւ աստուած 

յաստուծոյ, և առ  հոգի և մարմին ի կուսէ - 49.  Քանզի զամենայնսն ի Քրիստոս ըստ 

մարմնոյն կիրս` ոչ առնուն յանձն ասել ըստ մարմնոյ և կամ մարմնով - 49. ընդէ՞ր և 

մարմին  զգեցաւ ի կուսէն - 49. «Գտանիցէք, ասէ, մանուկ պատեալ ի խանձարուրս ... 

». և «Եղելոյ ի զաւակէ Դաւթի ըստ մարմնոյն». և ,,Յորոց և Քրիստոս ըստ մարմնոյն,,. 

,,Մեծ է խորհուրդ աստուածապաշտութեանն, որ երևեցաւ մարմնով,,. և «Քրիստոսի 

չարչարելն մարմնով» ասէ. և «Թէպէտ և մեռաւ մարմնով, այլ կենդանի է հոգւով»: - 49. 

որ զԲանն ի մարմին և յոսկերս յեղեալ ասէր: - 50. ,,Բանն մարմին եղև,, - 50. զի ոչ է մի 
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բնութիւն մարմնոյն և բանին ըստ նոյնութեան բնութեան - 50. Ոչ մարմինն յերկնից 

իջեալ  ... մարմին ստացական յարգանդէ կուսին զգեցաւ: - 50.  «Ոչ ի մարմնոյ բնութիւն 

փոխաբուսեալ Բանին, այլ և ոչ մարմնոյն ի նորայն, այլ - 51. զի որ ի Հօրէ անմարմին 

բանն էր ... մարմին զգեցաւ – 51.  Եփրեմ ասէ. «Ոչ փոփոխելով մարմինն 

յանմարմնութիւն, այլ ունի ինքեան զմարմինն  - 51. և զնոյն միաւորեալ ընդ իւրումն 

դիմի և բնութեան, մի դէմ, և մի բնութիւն ասի և հանդերձ մարմնովն: - 51. այլ է, որպէս 

բազում անգամ ասացի, ըստ անճառ միաւորութեան Բանին ընդ իւրում մարմնի: - 52. 

«Միացաւ ի մարմնի բնութեամբ, և խառնեաց զմարմինն ընդ իւր աստուածութեանն»  - 

52. «Որ ասէ զմարմինն առնելի առ անեղն աստուած միաւորութեամբ աստուածային և 

երկրպագեալ, ևս երկրախումբն իբրև մի անառնելի աստուած, երանեալ եղիցի»: - 52. 

իսկ զմարմինն` մարմին Քրիստոսի ասեմ, և ոչ բնութիւն Քրիստոսի» - 53. Զմարմինն` 

մարմին բանին ասելով, և զԲանն ասացեալ մարմին ունել, զի՞նչ այլ ինչ թուիցիս ասել, 

եթէ ոչ կրկին: - 53. իսկ զմարմինն ի մարդկանէ ասելով` զո՞յր ունել ասես նմա 

բնութիւն, եթէ ոչ զմարդկան: Բայց կարծեմ թէ կամիք և ոչ մարմին Քրիստոսի ասել. զի 

թէ զմարմինն ճշմարտութեամբ` խոստովանէիք ունել Քրիստոսի, և զայն ի մարդկանէ 

և մարդկային, զնոյն  և բնութիւն մարդկային  ոչ արդեւք խղճէիք ասել: - 53. Քանզի նոյն 

է մարմին մարդկային ունել Քրիստոսի, և բնութիւն մարդկային – 53. ,,Զի թէ ասիցէ ոք 

զմարմինն բնութիւն Բանին, և զԲանն բնութիւն մարմնոյն, ամպարշտութեամբ լի է 

այսպէս ասացեալքն - 53. և ոչ գիտես թէ մարմին ասելով` յերկոսին ի ներքս ըմբռնիս 

յորոց փախչիսդ: - 53. Եւ ապա ի շար արկեալ թուեն զկատարելութիւն բնութեանս 

մերոյ. հոգի, մարմին, և միտս. նովին մարմնով  համբարձեալ յերկինս. և նովին 

մարմնով գալոց է ասացին:  - 55. Զգոյութիւն մարմնոյն` միաւորութեամբ բանին 

ծանեայ - 55. առ փրկչական մարմինն վերաթևեալ համբարձցիս - 57. ոգի մարմին և 

ոսկերս ոչ ունի - 57. հաւանեցուսցեն զքեզ համագոյ և համաբուն ասել զտէրունական 

մարմինն մարդկային  բնութեանս - 57. ընդ ձեռն որոյ ցուցեալ լինէր Աստուծոյն Բանի 

բնութիւն անեղանելի, և ի Հօրէ. իսկ մարմնոյ նորին գոյացութիւնն ի կուսէ – 57.այլ ոմն 

զբարձրութիւն աստուածութեանն, և ոմն առ նուաստութիւն մարդկութեանս զիջանելն 

նշանակեն. և թէ Չարչարելի մարմնով, և անչարչարելի աստուածութեամբն: - 58. 

Վաստակեաց յուղևորութեանն` մարմնոյն և ջղացն յուղեգնացութենէն յաւէտ ձգեցելոց. 

ոչ աստուածութեանն աշխատութեամբ տաժանեալ, այլ մարմնոյն որ ի բնութեանն 
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յարմարագոյն էր - 58. Ես զթաղումն մարմնոյն և զգեստ նորա ասեմ Բանին  - 58. այժմս 

ըստ մարմնոյն բնութեան զայս այսպէս մակաձայնէ - 58. յաղագս յանր իւրացոյց իւր 

մարմինն – 59. և այնու ոչ եթէ զաստուածութիւնն ինչ թշնամանեաց, այլ վասն 

զմարմնոյն բնութիւն  ճշմարտութեամբ յայտ առնելոյ: - 59. Քաղցեաւ ըստ մարմնոյն – 

59. ոչ զաներևելի արարած ընդ երևելի արարածոյ շարակարգեալ ասաց զԲանն ընդ 

մարմնոյն, և մի բնութիւն: - 59. որ յերկնից և անստացական ասէր զմարմինն 

Քրիստոսի  - 59. որ ոչ համագոյական կուսին դժոխաբանէր զմարմինն Քրիստոսի – 59. 

և յորմէ իցէ մարմինն, զայն ուրանաս: - 59. Մի՛ բաղդատեր զյոյժ ի միմեանց 

տարբերեալսն. քանզի անդ անմարմնաբար և միայն ձևացութեամբ ներգործութիւն. 

իսկ աստ մարմնով և հանդերձ ճշմարտութեամբ: - 60. մանկունք հաղորդեցին արեան 

և մարմնոյ - 61. աստուստ ապա զմարդկայինն ի բաց կրճատեալ եհան ի մարմնոյն 

Քրիստոսի զբանական հոգին - 62. կարծեաց Եւտիքէս առաջին  յերկնից բերեալ, և 

յաստուածային բնութենէն հայթայթեալ Քրիստոսի մարմինն – 62. այլ և մարմին ևս Հօր 

շնորհեսցես` որպէս և որդւոյ: - 62. մի’ գուցէ զփրկչական մարմինն ի մարդկայնոյս 

ասել  հարկեսցիս բնութենէ – 65. հարկ էր և մարմին ասել գոլ զպարզն և զանմարմին 

զօրութիւնն: - 67. այլ զինքեանն բերեալ երևեցոյց մեզ յերկնից մարմին: - 67. որպէս 

երկրագործն զսերմանսն` սերմանելով նոքօք առ մարմին` ի մարմնոյ անտի հնձեսցէ 

զապականութիւն - 69. թերևս ոչ մարմին էր զգեցեալ ի կուսէն ի մերմէ բնութենէս - 70. 

որք ընդ մարմնումս են յարահիւսեալ աշխատութիւնն և քաղցն և քունն - 70. և զմերն 

իսկ առաջի արկանելով բնաւորականս` թուղացուցեալ մարմնոյն կրել զիւրսն: - 70. 

Ապա ուրեմն ըստ օրինի մարմնոյն իւրոյ ... մերն կրէր կիրս - 70. Կրկինն ասել 

զաստուած Բանն, և զնորայն յայտնեաց մարմին - 71. և օրինօք մարմնոյն ասելն` ըստ 

մարդկութեանս, և ոչ ըստ  աստուածութեան նշանակէ կրել զկիրսն: - 71. զմարմին 

Բանին ոչ յայլմէ իմեքէ ծանեաք - 71. ոգի և մարմին ծառայեն կարեաց - 71. Կրկին էր` 

ըստ որում վաստակեցաւն, և երկեաւն, և արտասուեացն, քաղցեաւ և ծարաւեցաւ 

օրինօք մարմնոյն: - 71. քաղցնուլն և ծարաւելն, և վաստակելն և ննջելն` մարմնոյն 

կարիք են - 71. և այն չէին կարիք մեղաց, այլ բնութեան մարմնոյն ծանուցիչք: - 72. յայտ 

արասցէ, թէ զայս մարմինս զգեցաւ – 72. Ահաւասիկ յայտնի բանիւ երևեցոյց սուրբ 

հայրս` ոչ մասունս գոլ մեղաց և ապականութեան ... այլ  բնական մարմնոյ և ոգւոյ 

կարիք - 72. յորժամ կամէր ինքն, յայնժամ ակնարկէր մարմնոյն իւրոյ յառաջ ունել 



617 
 

զբնականսն -72. ոչ եթէ բռնազբօսութեամբ զփրկչականն զիւրեամբք ածել կարէին 

զմարմինն - 72. և այնու ոչ եթէ զաստուածութիւնն ինչ թշնամանեաց, այլ վասն 

զմարմնոյն բնութիւն ճշմարտութեամբ յայտնելոյ: - 72.  քաղցեաւ ըստ մարմնոյ – 72. 

Չկարիս մարմնոյ և ոգւոյ ... կալաւ յանձին կենարան – 72. Եւ զիա՞րդ այգուցն 

քաղցնոյր. յորժամ կամէր և թոյլ տայր, ասէ, մարմնոյն, յայնժամ զգայր իւրոյ կարեացն: 

- 72. երբեմն տկարանայր մարմինն – 72. յորժամ կամէր ինքն, յայնժամ ակնարկէր 

մարմնոյն իւրոյ յառաջ ունել զբնականսն, առ ի ճշմարտելոյ զբովանդակն ընդ ինքեան 

միաւորել զմարդկայինն զոգի և զմարմին: - 72.այս է որոշեալ զշունչն ի յիւրմէ 

մարմնոյն – 73. զբնական լինել ի մարմնի զպատահումնն թուղացոյց,,: – 73. 

զծարաւելն իրաւացոյց խոնարհութեանն ծախեցելոյ որ ի մարմին – 73. հաւաստապէս 

բնականացն թոյլ տուեալ` զանցնիւրսն իրողութիւնս առ իւրն անապականապէս 

ազդել մարմին և հոգի ինքնիշխանական կամօք - 73. և վաստակեաց մարմնոյն և 

ջղացն յուղեգնացութենէն ձգեցելոյ. ոչ աստուածութեանն աշխատութեամբ 

տաժանեցելոյ, այլ մարմնոյն - 73. Մեռաւ ըստ մեզ` թաղման տալով զիւրն մարմին - 74. 

այս է զմեղսն և զապականութիւն և զմահ, այլ մարմնով իւրով որ ի մէնջ – 74. զոր 

կատարեաց իւրով մարմնով հնազանդ լիեալ Հօր մահու չափ – 75. Սորին աղագաւ ոչ 

տուեալ թոյլ ապականութեանն առ իւրն մերձենալ մարմին - 76.  ոչ մարմին նորա 

ետես զապականութիւն» - 77. «Որ արարն զերկոսին մի, և զմիջնորդն ցանկոյն 

քակեաց զթշնամութիւնն ի մարմնի իւրում,,: - 78. աստուածութիւնն մարմնոյդ 

աղագաւ հեռացաւ ի քէն: - 79.  որ է ըստ մարմնոյ երկրաքարշ տարժանմանցս – 84. որ 

յանիծիցն մտին յաշխարհս, մարմնով  Որդւոյն աստուծոյ և թաղմամբն և յարութեամբն 

նորին:- 86. որ մախանօք չարին ի մէջ հնոցի կենցաղիս դատապարտեալ մարմնով, 

շնչով և հոգւով - 86. որք զմարմինս իւրեանց ի խաչ հանին կարեօք և ցանկութեամբ 

հանդերձ - 89. հրաւիրեն զմեզ ... յանդիման լինել ճշմարիտ պատարագին մարմնոյ և 

արեան միածնին տեառն մերոյ - 91. ընկալցի իւրաքանչիւր ոք իւրով մարմնովն – 94. 

ոչ երկնայնոյ Հօրն գթացեալ փրկեսցէ զմեզ պատուական մարմնով և արեամբ միածին 

իւրոյ - 95. միածին Որդին աստուծոյ զանարատ մարմինն ի հաճոյս Հօր 

պատարագեաց իբրև զանուշահոտ խնկոց բուրմունս – 95. որ բժշկեավ զախտս հոգւոց 

և մարմնոց: - 98. ,,Յաւուր յայնմիկ բղխեսցէ ջուր կենդանի յԵրուսաղէմէ» ի խաչելոյ 

մարմնոյն արիւն և ջուր - 100. զմեղօք զանպատուեալ զբնութիւնն հրեշտակս առնէ ի 
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մարմնի – 102. այնպիսիքն հրեշտակք եղեալ ի մարմնի` զանմարմին զուարթնոցն 

բերեն զնմանութիւն: - 102. որ ի կուսէն մարմին զգեցաւն – 104. այլ պահելով զմեզ` ի 

մեղանաց ապրիցիմք, և յամենայն յորոգայթից հոգւով և մարմնով: - 113. և ի բոլորից 

մեկին մնացեալ ըստ մարմնոյ յազգականաց : - 115.      

ՄԱՐՄՆԱԿԱՆ - զմարմնականն ի ծոցս մեր հատուցանէ տանջանս - 18. յորս պարտ է 

աղօթել և հըսկել ... և ոչ մարմնական զեղխութեամբ զսուրբ աւուրցն խորհուրդ 

արհամարհել և ընդ ոտն հարկանել: - 24. է պարտ  … չհաւասարել ընդ նոսա ի 

հոգեկան և ի մարմնական սեղանս - 32. որ և քերովբէիցն է սարսափելի և 

պատկառելի, զբուժիչն հոգեկանաց մերոց և մարմնականաց ախտից - 35. եթէ 

անմարմնապէս զմարմնականսն կամելի էր կրել Քրիստոսի, ընդէ՞ր և մարմին  զգեցաւ 

ի կուսէն - 49. Այլ անմարմին բնութիւն աստուածային Բանին` զմարմնական բնութիւն 

ի կուսէն ընկալեալ, ընդ ինքեան միաւորեաց - 54. այս հասարակաբար զհետ երթիցէ 

մարմնական և անմարմին տեսակացն - 64. Դարձեալ զի և որ ի մեզ բնաւորականքն 

են` հոգեկանք  և մարմնականք, ոչ են ապականիչք - 67. երևեցոյց բանս` ոչ մեղք և ոչ 

ապականութիւնք հոգեկանացն և մարմնականացն մերոց լինել կրից - 70. 

ՄԱՐՄՆԱՁԵՒԱՊԷՍ - զիա՞րդ իշխես ասել զաներևոյթ և զանմարմին անձնն Որդւոյ 

մարմնաձևապէս  անձնանալ յարգանդի կուսին - 54. 

ՄԱՐՄՆԱՄՈԼՈՒԹԻՒՆ - որք անպարապ լինելով ի մարմնամոլութեանն յղփութենէ,  

հանապազափակ զդուրս խորանին աստուծոյ ընդդէմ եկելոց անդր  ուխտաւորացն 

պահէին – 10. 

ՄԱՐՄՆԱՆԱԼ - Եթէ ի սկզբան անդ մարմնանալոյն Քրիստոսի դէպ եղև ասել 

աւետարանչին - 34. Եւ այս է, որ զմարմնացելոյ Բանին աստուծոյ վարդապետեաց մեզ 

պաշտել զկենդանագրեալ մարդկային ձևով զպատկեր - 42. Քանզի այնքան նրբեն և 

նուաղեցուցանեն նոքա ... մինչ զի առ աչս երևութեան կարծիս արկանել մարմնացելոյ 

բանին - 49. Այլ և ոչ ի կուսէն, ասեն, մարմնանալ, այլ ի կուսին - 49. Բանն  աստուած  

մարմնացեալ լինի յարգանդի կուսին: - 49. Ըստ բնութեա՞ն զմարմնանալս տայք բանին 

- 49. անհասանելի միաւորութիւնն, և ոչ բնութեանցն այլայլութիւն առաջնորդեն մեզ 

զմին ասել բնութիւն մարմնացեալ Բանին: - 51. զի թէ և ասեմք` մի բնութիւն Բանին 
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մարմնացելոյ, ոչ այդպէս խելայեղ և ջաղջախ մտածութեամբ - 50. և այսպէս ասի մի 

դէմ, և մի բնութիւն,, Բանին մարմնացելոյ: - 55. զի ծանիցի անբաժանելի և անշփոթ 

միութիւն մարմնացելոյ Բանին աստուծոյ: - 60. որ առ վտանգի խոշտանգանաց` 

մարմնանալ ասես ամենայն Բանի - 60. 

ՄԱՐՄՆԱՊԱՐԱՐ - զմարմնապարար սեղանովն զիւրն տարածեսցէ բազուկս: - 11. 

ՄԱՐՄՆԱՊԷՍ - “Համբերեալ Բանին ծննդեան մարմնապէս - 74. 

ՄԱՐՄՆԱՍՊԱՆ - իսկ ի տրտմականսն` ծանրաբեռնութեանն ի ներքոյ դնանիլ տկար 

բնութեանս. մարմնասպան լինելով յաւէտ քան թէ ախտասպան – 15. 

ՄԱՐՄՆԱՒՈՐ - մարմնաւոր տեսլեամբ ի սկզբանն ի վերայ ազգակցին իւրոյ իջեալ 

հանգչիւր – 43. Եւ ժողովուրդն զքահանայն տէր անուանելով` աղաչէ յիշել յաղօթսն 

զպաշտօնեայսն ըստ հոգւոյ, և մարմնաւոր զծնօղսն - 114. 

ՄԱՐՄՆԱՒՈՐԱԿԱՆ - Այլ այժմ ի միջի կատարեմք ընդ մարմնաւորականն և ընդ 

հոգևորական սեղանն - 6. 

ՄԱՐՄՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ - ուղղապաշտութեան շաւղօք առ խորհուրդ 

մարմնաւորութեան Բանին  վերերթալ գիտացեալք սուրբ հարքն` համարձակէին և 

զբնութեանցն արժանաւոր բարբառել բանս - 59. Կերակրեցաւ առ Աբրահամու. 

ճաշակեաց և ընդ աշակերտսն. անդ յանմարմնութեան, և աստ ի մարմնաւորութեան - 

60. 

ՄԱՐՏԻՐՈՍ - Այլ որ  շաբաթուս երեկոյ` կարգ պաշտաման սրբոյ մարտիրոսաց ի սմա 

կատարի - 15. Արժան է շաբաթն օր երեկունն մարտիրոսաց պաշտել - 27. ընդ 

մարտիրոսս համարեալ է: - 32. յորում և մարտիրոսացն հանդիսից յիշատակն պատմի 

– 89. 

ՄԱՐՏՆՉԵԼ - խաչն մարտնչի ընդ մեր առ թշնամիսն - 8. միթէ մարտնչիցի՞ ինքն ընդ 

իւր վարդապետս - 58. 

ՄԱՐՔ - զօգտակարս և զպիտանիս ի տարերաց այտի առ կենցաղական պէտս 

ընտրեալ աստուածացուցին. որպէս Պարսիկք և Մարք զհուր և զջուր և զերկիր – 35. 
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ՄԱՔԱՌԵԼ - Զի ևս ապա ընդ քեզ հարազատապէս  մաքառեսցուք - 60. 

ՄԱՔՈՒՐ - զոր իբրև մաքուր հայելեաւ առ իս զփրկչականն ձգելով դիմի զնմանութիւն 

- 2. 

ՄԱՔՐԵԼ – զառաջին զիշխանական պատիւն յարմարագոյն է զգենուլ յայն միկ` որ 

զղջմանն հրով զինքն հալել գիտիցէ, և որպէս երկնային ցօղով` արտասուացն 

թորմամբ լոգանալ և մաքրել: - 19. զհրեշտակայինն ձայն միաբանաբար նուագել. 

որպէս թէ ապաշխարութեամբ զինքն մաքրեալ - 19. զբոլոր շաբաթուն սխալանսն 

մաքրէ – 102. 

ՄԱՔՐՈՂԱԿԱՆ - զտարերց ապականութիւնն ... խաղացուսցէ իւրով մաքրողական 

չարչարանօքն: - 96. 

ՄԱՔՐՈՒԹԻՒՆ - յաղագս հինգ զգայութեանցն մաքրութեանն, խնդրեաց յաստուծոյ 

զսուրբ Հոգւոյն զշնորհսն  յօգնականութիւն – 83. զոր և առ նմին առեալ քահանային 

զաղօթըս ժողովրդեանն մատուցանէր առ աստուած ... առաքելական խաղաղական 

քարոզութեամբն վարիլ ի կենցաղումս, առ ի լինել տաճար մաքրութեան սրբոյ 

Երրորդութեանն - 89.   

ՄԵԾ - մեծն Յովբ ասէր երբեմն յիւրում բանսն - 1. արժանի լինէին ընդունել 

զլուսաւորութիւն սրբոյ աւազանին ի մեծի աւուր ճրագալուցի զատկին: - 9. 

,,Խորհուրդս այս մեծ է – 10. մեծ է և դժուարադիտելի յոյժ խորհուրդ: - 13.Բայց խնդրէ 

ընդունել զպատիւն իւր փրկչականս այս մեծ օր - 15. Յաղագս որոյ պարտ է մեծաւ 

զգուշութեամբ այսմիկ տանել հոգ - 18. Դարձեալ՝ թէ «Ողորմեա՛ ինձ աստուած ըստ 

մեծի ողորմութեան քում - 19. «Մեծ է խորհուրդ աստուածպաշտութեանն – 49. զոր 

մոլորեցուցիչ և Նեռն անուանէ մեծն Յովհաննէս: - 49. ի վեր ընթանայր աճմամբ 

հասակի, ըստ մեծին Աթանասի ուղղափառ դաւանութեանն - 54. երկիւղ մեծ գոյ – 56. 

Որպէս և մեծն Աթանաս ասէ – 56. ասաց մեծն Յակոբոս – 61. զոր մեծն Գրիգոր ասէր 

Նազիազու – 62. զերկոսին զնոսա ասեմ սուրբս … զմեծն իմաստասիրաց և 

զհռչակեալն ընդ տիեզերս զտէր Մովսէս - 66. ի բաց հալածել սպառնայր մեծն 

Յակոբոս – 69. Որպէս և մեծն Գրիգոր ասէ Նազիազու – 71. Եւ զայս լուսաւորագոյնս 

մեծն Աթանաս ասէ Աղեքսանդրի – 74. Զայս և մեծն Գրիգոր Նազիազու 
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ընդարձակագոյն բանիւ բարբառեալ ասէ - 75. որպէս յանդիմանս կալով առաջի մեծի 

թագաւորի, նախկին համարձակութիւն հայցէ ի բանալ բերանոյ իւրոյ - 82. Այս մեծի 

խորհրդոյ խորհրդազգած եղեալ եկեղեցւոյ ... պատուիրէ ի կենցաղումս արթուն և 

զուարթուն լինել առաջի նորա-85. ապա զմեծ և զանպարագրելի զեզն … տայ ի զենումն 

– 86. և յայնմանէ ատելութիւն և թշնամութիւն և հակառակութիւն մեծ: - 90. ըստ որում 

և մեծ մարգարէն յառաջագոյն տպաւորեաց յասելն, եթէ - 91. լինելոց է այն յառաջին 

ժամուն մեծի աւուրն - 92. կարգեցան ի ժամուն յայնմիկ աղօթք իբրև արժանի լինել 

մեծի առաւօտի լուսոյ ծագմանն - 92. որ օրն մեծ և երևելի ի մարգարէիցն դաւանեալ – 

92. զոր ի վեցերորդ ժամու մեծի աւուր ուրբաթին՝ միածին Որդին աստուծոյ 

զանարատ մարմինն … պատարագեաց – 95. մեծ է խորհուրդ 

աստուածպաշտութեանն – 99. վասն մեծի աւուր միաբաթին – 101. Այս է պատճառք 

աւուր մեծի միաշաբաթուն: - 104. 

ՄԵԾԱԳՈՅՆ - այսպէս մեծագոյն է սա և մեծամեծաց իրողութեանց պարունակօղ - 14. 

մեծագոյն այնպիսւոյն առաջի կայ յոյս - 32. մեծագունի ինչ և նորոյ` հնացելոյս և  

աղօտացելոյ` հասանել կարծեցին – 39. ի մեծագոյնն անկանիս չար: - 54. 

ՄԵԾԱԳՈՉ - մեծագոչ հնչմամբ աղաղակեմք - 19. 

ՄԵԾԱԳՈՐԾ - արժան էր յիշել իբրև զմեծագործ և զբազմերախտ ի Քրիստոսէ 

պարգևեալ մեզ աւանդ - 7. 

ՄԵԾԱԶՕՐ - ոչ մեծազօրն ևեթ իւրով … զմերն տանջեաց տանջիչս Բանն աստուած - 

74. 

ՄԵԾԱԽՈՐՀՐԴՈՒԹԻՒՆ – Եւ նա յիւրմէ կամակորութենէ փոքրկացուցանել ջանայ 

զպատուական ամուսնութեանն մեծախորհրդութիւն – 10. 

ՄԵԾԱՀԱՆՃԱՐ - Զսոյն և մեծահանճարն Կիւրեղ աւանդէ Աղեքսանդրի հայրապետ - 

51. 

ՄԵԾԱՄԵԾ - այսպէս մեծագոյն է սա և մեծամեծաց իրողութեանց պարունակօղ - 14. 

ՄԵԾԱՊԷՍ – Եւ համայն հիացեալ եմ մեծապէս – 64. 
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ՄԵԾԱՐԳԻ – որպէս առ նոսին իսկ, զորոց բանս, կատուապաշտութիւնն է մեծարգի 

եղեալ - 36. 

ՄԵԾԱՐԵԼ - և սոքա զհեղգութեանն մեծարելով զախտ, ոչ տան թոյղ ամուսնացելոցն 

զհանդերձեալ կենացն օրինակել յանձինս զխորհուրդ – 11. որք հսկմամբ և աղօթիւք 

զբոլորագիշերս զայս մեծարել բաղձացան – 16. իբրև զախտաբոյժս և զցաւահալածս 

մեծարեալ զնոսա աստուածս անուանեցին – 36. զայն .. յաղանդապետական կարգեալ 

պատուի մեծարեն: - 38. Վասն զի անունն և նմանութիւնն զերկոսին հարկեցուցանէ, 

Քրիստոսի բնակել ի նոսա, և մեզ աներկբայելի սրտիւ մեծարել: - 42. անսուտ ուրեմն 

զարարածս փոխանակ արարչին մեծարօղք: - 45. նա առնլով յինքն մեծարեաց 

զբնութիւնս - 60. իսկ զթագաւորական զպատկերն յետոյ ի պատիւ տէրութեանն իւրոյ 

զարդարէր, ինքեան  ստեղծանելով զձեռամբն` առաւել մեծարեալ – 85. 

ՄԵԾԱՐԵԼԻ - իսկ ի նոցանէ ատեցեալք` դիւացն հրամանաւ, և որ ինչ միանգամ մեզ 

հրաժարելիք` մեծարելիք նոցա: - 41. 

ՄԵԾԱՑՈՒՍՑԷ - Զկնի Հարցինն` Մեծացուսցէ ասել - 29. իսկ զսուրբ կոյսն` ի 

Մեծացուսցէն ասելոյ յիշեմք: - 29. Եւ այս յաղագս Մեծացուսցէ ասելոյ յառաւօտինսն 

յաւուր կիւրակէի: - 30. Իսկ Մեծացուսցէն և Ողորմեացն սաղմոսն ունի զնախամօրն 

ազատութիւն սրբոյ աստուածածնին ծննդեամբն -87. զկնի Հարցինն Մեծացուսցէ 

ասեն: - 103.   

ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ - Այսքանք և այսպիսիք յիսկզբանն առ իս աստուծոյ 

նախախնամութեանն մեծութիւն: - 3. մեծութիւն առաջի անկեալ իրաց`  զփոքումբքն 

զանց առնել և անտեսել վարդապետէ: - 6. ոչ կարէաք ... յայտնապէս ի դէմս մեր բերել 

զարարչին մեծութիւն` որ և քերովբէիցն է անտեսանելի - 41. Յայտնի եղև և մերն 

մեծութիւն – 50. ի նորին վերայ էութեանն ոչ հասցէ փառացն մեծութիւն - 60. Մի’  

հայեսցին առ այս` զոր տեսանես այժմ, այլ զոր ինչ ընդ ձեռն այսորիկ լինելոց է 

մշտնջենականի փառացն իմոց մեծութիւն: - 79. 

ՄԵԿԻՆ - զիս աստուածային Հոգին վերակարգեաց յաթոռ սրբոյն Գրիգորի ... ի 

բոլորից մեկին մնացեալ ըստ մարմնոյ յազգականաց : - 115.      
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ՄԵԿՆԵԼ - զայնպիսիսն ի բաց մեկնեսցեն ի միմեանց - 27. ոչ առնուցուն յանձն մեկնել 

ի միմեանց – 27. Բայց դուք ելէք ի միջոյ նոցա և մեկնեցարուք – 45. 

ՄԵԿՈՒՍԱՆԵԼ - ախորժեսդ հեթանոսաբար առ ի մէնջ մեկուսանալ  - 60. 

ՄԵՀԵԱՆ - նոցա մեհեանքն կռոցն ընդունարանք շինեալ լինէին – 39. կարի յոյժ 

աննմանիք միմեանց  են տաճարն աստուծոյ և  մեհեանք կռոցն - 40. բնակարան իւր 

զկռոցն առնէր զմեհեանս – 40. 

ՄԵՂԱԴԻՐ - այլ մեղադիր եղեալ առաջնոցն աստուածխօսութեան` գրեցեր և ասացեր, 

թէ - 62. 

ՄԵՂԱԴՐԱՆՔ - Բայց գեր զասացեալսս վատթարագոյն ևս այս է մեղադրանաց 

փաստաւոր - 11. 

ՄԵՂԱԴՐԵԼ - զիա՞րդ զգուշացուցանէր ... և կամ մեղադիւր յետ ոչն զգուշանալոյ: - 68. 

ՄԵՂԱՆՉԵԼ - Յառաջագոյն ասել, «Մեղաք անօրինեցաք» - 19. պարտ է մեղուցելոցն` 

նախկին  արդարանալ ապաշխարութեամբ - 19. «Ես աղաչեմ, տէր, ողորմեա ինձ, և 

բժշկեա’ զանձն իմ ես մեղայ քեզ: - 88. 

ՄԵՂԱՆՔ - ի տուընջեանն որոշեալ սահմանք աղօթից այս ըստ յանցման ժամուն 

նախահօրն հեշտասիրութեանն և մեղանացն - 94. այս վասն անդարձ 

խոստովանութեանն մեղանացն Ադամայ - 95. 

ՄԵՂԱՒՈՐ - զմեզ զմեղաւորս արժանի արարեր փառաւորել զքեզ - 31. մեղաւորաց և 

անարժանից  թողուցանէ աստուած փոքր ինչ մասն խորհրդոյ քննել յեկեղեցւոջ - 81. 

ՄԵՂԿՈՒԹԻՒՆ – որ յոլով մեղկութեամբ ի վերայ հասանէ – 98. 

ՄԵՂՈՒՑԱՆԵԼ - ի Քրիստոս լինի մեղուցեալ թշնամանիչն: - 45. 

ՄԵՂՍԱՔԱՒԻՉ - Արժան է ... և արժանաւոր առնել զինքն մեղսաքաւիչ և կենդանարար 

խորհրդոյն - 27. 

ՄԵՂՔ - Մինչ զի ըղձալի լինել ինձ այսօր ... դառնալ հանդիպել մատաղագունի և 

անթարշամ ի մեղաց եղելոյ հասակին - 3. ի բաց դիցէ` զորս ի 
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պատուիրանազանցութենէն  եբարձ` զբեռինս  մեղաց, մահու և ապականութեան: - 13. 

զառ ի յերկնից ասեմ իջեալ կենսատուն կերակուր. զնորն ուխտ և նորոգօղն զմեզ ի 

մեղացն եղծմանէ: - 14. պինդ պահիցեմք զազատութիւն, անփոյթ առնելով զառ ի 

մեղացն պարգևեալ մեզ հանգիստ: - 18. որպէս թէ ազատացեալք  մեք ի ծառայութենէ  

մեղացն զղջմանն հրով - 19. մի' ըստ մեղս մեր առներ զմեզ – 31. երկատեսակ իմն 

սոցայն կարծեսցի գոլ տրամադրութիւն, որ մին հոգւոյն անուանի, և միւսն մեղաց: - 68. 

Արդ յայտ է, եթէ ըստ բնութեան և նախ քան զյանցանելն այսոքիկ, և ոչ 

յետամտականաբար ի մեղացն ի ներքս անկեալ ի բնութիւնս - 68. «Տեսանեմ այլ օրէնս 

զինեալ հակառակ օրինաց մտացն, և գրեալ զիս օրինօք մեղացն - 69. «Օրէնք հոգւոյն 

կենաց ազատեցին զիս յօրինաց մեղացն և  մահու» - 69. Բայց սակայն դժուարաշրժ առ 

մեղսն յայնժամ, և դիւրաշարժագոյն առ բարին – 70. յորմէ և մեղացն եղև բողբոջ – 69. 

յապականացուս անկեալ կեանս`  հակառակաւն այսոցիկ վտանգիմք, դիւրաշարժ առ 

մեղսն - 70. Արդ զի երևեցոյց բանս` ոչ մեղք և ոչ ապականութիւնք հոգեկանացն և 

մարմնականացն մերոց  լինել կրից - 70. յաղագս որոյ զնոյն ինքն ընքեան զմարդկային 

կազմածս մեղս ասացեր գոլ: - 71. քաղցնուլն և ծարաւելն, և վաստակելն և ննջելն` 

մարմնոյն կարիք են, այլ ոչ եթէ ի մեղս համարեալ իցեն. իսկ պոռնկութիւն և 

պղծութիւն և հակառակութիւն` այն կարիք մեղաց են:- 71-72. ոչ ընդ այնու կարեօք 

եմուտ որ ի մեղսն տանիցին - 71. ոգի և մարմին ծառայեն կարեաց` որ ի մեղսն տանին, 

և այնց կարեաց` որ արտաքոյ քան զմեղսն իցեն - 71. որ արտաքոյ քան զմեղսն իցեն - 

72. և այն չէին կարիք մեղաց, այլ բնութեան մարմնոյն ծանուցիչք: - 72. Ահաւասիկ 

յայտնի բանիւ երևեցոյց սուրբ հայրս` ոչ մասունս գոլ մեղաց և ապականութեան ... այլ - 

72. այս է զմեղսն և զապականութիւն և զմահ – 74. և զնորին արարածն ի մեղս և 

յապականութիւն և ի մահու ցնդեալն` ինքեամբ ժողովեալ նոր պատկերաւ. վասն որոյ 

զմեղացն դատապարտութիւն յերկրի արար - 74. նա վիրաւորեալ ի մեղացն՝ 

հակառկորդին ետ զինքն ի ծառայութիւն, սա անմեղութեամբ մերձեցեալ զմեղսն 

դատապարտեաց – 74. յորոց մին ի նոցանէ` ի մէնջ  ընկալաւ զսկբնաւորութիւնն, այս 

ինքն մեղքն - 75. մեղացն արասցէ լուծումն – 76. յորմէ վտանգեալ լինիմք` ի վախճան 

հասանել մեղացն – 76. զիա՞րդ եղև փոյթ արարչին մերոյ ... ազատել զմեզ 

միանգամայն ի մեղաց և յապականութենէ - 76. անուանեալն երկրորդ Ադամ մեղս ոչ  

արար - 77. մարդն եղև գտօղ, և բանսարկուն. ոմն զմեղսն, և ոմն զապականութիւնն 
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բնութեանս առթելով: - 77. զառաջինն մեր իսկ գտեալ և անձին մատուցեալ զմեղսն - 77. 

զի ոչ էր մեղք և ոչ ապականութիւն պատուհասն – 78. լցոյց չարչարանօք մեղաց զոգի 

իմ – 83. Ընդ նմին թաղեալք մկրտութեամբն ի մահ, և ընդ նմին յարուցեալք ի թաղմանէ 

մեղացն` աստուծոյ ազդեցութեամբն – 86. և բարձան ամենայն պատճառք մեղաց - 86. և 

այսպիսի մարդասիրութեամբ ազատեալք մանգունք եկեղեցւոյ ի մեղաց ծառայութենէ, 

օրհնեն զտէր յօրհնութիւն նոր - 87. ,,Նա փրկեսցէ զժողովուրդ իւր ի մեղաց իւրեանց,,: 

- 91. «Ահա գառն աստուծոյ, որ բառնայ զմեղս աշխարհի» - 91. ծանեաք զնոյն ինքն 

զտէր մեր Յիսուս բարձօղ մեղաց ամենայն աշխարհի - 91. Եւ ապա յաղքատութիւն 

բնութեանս նայեցեալ, իբրև ծանրակիր բեռամբ մեղացն ըմբռնեալք – 95. փոխանակ 

նորա քաղցր ճաշակմանն մեղացն, ճաշակեաց Քրիստոս զքացախն ընդ դեղի 

խառնեալ - 95. Եմմանուէլս մերով բնութեամբ զծանրութիւն մեղաց մերոց բառնայր - 

96. զառ ի փայտէն բառնայր զպատուհասն մեղացն Ադամայ - 98. որք առաքելական 

քարոզութեամբն ժողովեցան ի մեղացն թափառմանէն - 100. քառասնօրեայ պահօքն 

զտարոյ զմեղսն քաւեաց – 102. զմեղօք զանպատուեալ զբնութիւնն հրեշտակս առնէ ի 

մարմնի – 102. կանգնէ զմեղօք գլորեալսն տէր: - 103. ի մեղանաց ապրիցիմք – 113. 

ՄԵՆԱՄԱՐՏՈՒՑԱՆԵԼ - Արդ զմեզ յառաջ կոչէ նա ինքն ընդդէմ յառնել երկակաց  

ոմանց առ միմեանս մենամարտուցելոց  յայլազգեացն գնդից – 46. 

ՄԵՌԱՆԵԼ – Այլ եթէ մեռանել հասցէ ի վերայ այնոցիկ ի ձեռաց հեթանոսաց, մի’ 

հրաժարեսցէ - 32. մինչ թէ հաճոյ թուեցաւ նոցա ի մեռանելն, զմարմինս իւրեանց  

գազանաց և թռչնոց ծախել տալ` քան թէ ընդ երկրաւ ծածկել – 35. Որ հաւատայ յիս … 

զմահ մի տեսցէ. այլ թէ և մեռանի, կենդանի է»: - 40. Ոզա մեռանէր յօգնելն տկար 

զօրութեամբ հզօրագունին  - 44. «Թէպէտ և մեռաւ մարմնով, այլ կենդանի է հոգւով»: - 

49. որք ի սրոյն զարհուրանաց փախչելով` գահավէժք եղեալ մեռանին: - 50. “Քրիստոս 

մեռաւ վասն մեր ըստ գրոց”: - 57. զիա՞րդ կարասցես մարդ զնա եղեալ ասել և մեռանել 

- 57. «Ի պտղոյ ծառոյն … մի ուտիցես, զի մի' մեռանիցիս»: - 68. Զի՞նչ ասես և 

զմեռանելն վասն մեր Քրիստոս. եթէ ըստ քեզ է, կամ մեռաւ և փոփոխեցաւ, և կամ թէ 

ոչ փոփոխեցաւ և մեռաւ ոչ: Ապա եթէ և մեռաւ և ոչ փոփոխեցաւ - 73. Մեռաւ ըստ մեզ` 

թաղման տալով զիւրն մարմին - 74. որ հանդերձեալն էր քակել զսա ի մեռանելն 

իւրում: - 76. Որպէս նախքան զմեռանելդ քո` զօրութեամբ սքանչելեաց քոց ոմանք 
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ապրեցան մարդիկ – 79. Ադամաւն ամենեքին մեռան – 94. որ սպառնացեալն էր, եթէ 

մեռանիս – 98. 

 «Արի որ ննջեսդ և կանգնեաց ի մեռելոց - 82. որ յարուցեալ է ի մեռելոց – 87. 

մեռեալքն ի Քրիստոս յարիցեն յառաջագոյն  - 92. սուրբն Գրիգոր … զյարութիւն 

մեռելոց  բուսոց և տնկոց օրինակէր ի գարուն բուսաբեր – 92. սթափեալ ի ժամուն 

յայնմիկ աղօթեն, ակն ունելով միւսանգամ նորոգմանն` յարութեանն մեռելոց - 92. Զոր 

օրինակ մեռեալ ոք անզգայ յամենայն շարժմանէ – 98. ընդ իւր յուսով յարոյց զսկզբանէ 

զմեռեալսն - 101. յայսմ աւուր Քրիստոս յարուցեալ ի մեռելոց, կատարէ զխոստմունս 

մարգարէին - 103. և յարուցեալ ի մեռելոց փրկեաց զմեզ – 103. 

ՄԵՌԵԼՈՒԹԻՒՆ - որ զզառամացեալն իւր Միդիայ առաջի առնէր առ ի յօշել 

զմարմինն` որպէս թէ ի մեռելութենէ առ մանկութիւն զծերութիւնն փոփոխել յուսալով - 

3. Քրիստոս զմահ խափանեաց, ընդ ինքեան ի մեռելութենէ զմարդկային վերածելով 

բնութիւնն – 13. 

ՄԵՍԵԴԻ - Իսկ զկնի Մեսեդի և Ուղղեսցին ասելոյ, քարոզել և աղօթս մատուցանել - 

29. 

ՄԵՐ - վարժապետ վեհագոյն ունէի ... հայր միանգամայն … զիմն Թեոդորոս, ըստ 

մերումս` աստուածաշնորհ՝ պատշաճեալ լեզուի – 2. զոր և տեսաք իսկ առ մերով 

ժամանակաւս: - 7. սակայն բազմազգի մերում ըստ փրկութեանն, բազմօրինակ և  

խորհուրդ փրկութեանն հրաշագործի - 8. իսկ զխանտացօղն բարեվայելչականաց 

մերոց իրաց խնդացուցանելով զսատանայ … յանշնորհակալուս բազմերախտութեանն 

աստուծոյ ներհորդեսցի - 11. Զի զանճառելի խոստացելոց կենացն յղանայ ի միջի 

մերում զճշմարտութիւն: - 13. բանան ի նախահօրէն մերմէ աղխեալ դրունք դրախտին 

- 13. Որպէս թէ ազատացեալք մեք ի ծառայութենէ մեղացն զղջմանն հրով, 

ազատութեանն մերում հաղորդք լինելով - 19. «Օրհնեալ եմ տէր աստուած հարցն 

մերոց – 19. ոք հակառակեալ ընդդիմասցի մերում հրամանիս – 25. ոչ արասցէ ըստ 

հրամանիս մերում - 26. Քեզ յանձն առնեմք զանձինս մեր, աստուած ամենակալ, հայր 

տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի - 31. ըստ առատ քում բարերարութեանդ 

արժանաւորս արա զմեզ ծառայս քո անճառ լուսոյդ երկնից արքայութեանդ Յիսուսիւ 
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Քրիստոսիւ տերամբ մերով - 31. մի ըստ անօրէնութեան մերում հատուցանէր զմեզ – 

31. փոխեա զմեզ յարքայութիւն միածնիդ քոյ տեառն մերոյ  Յիսուսի Քրիստոսի: - 31. 

աշխարհիս մերոյ մարդկան, և ամենայն քրիստոնէից աւանդութեամբ կալեալ է զսոյն: - 

32. Ոչ կարացեալ տեսանել խաւարեալքն մտօք, թէ զինչ նմանութիւն է 

աստուածպաշտութեանս մերոյ առ բազմաստուածութիւնն հեթանոսաց - 35. Եւ ուղիղ 

աստուածաւանդ կրօնիցն մերոց լուսաւորութեամբ նախատել զմեզ յանդգնին 

պղծալիցն – 35. որ և քերովբէիցն է սարսափելի և պատկառելի, զբուժիչն հոգեկանաց 

մերոց և մարմնականաց ախտից - 35. զկնի նորուն մահուանն խուսեալք չոգան 

ղօղեցին յոլորտս ուրեք աշխարհիս մերոյ: - 39. որովք միանգամ 

աստուածպաշտութեանս մերոյ կատարին կարգք - 39. Եւ նշանակ 

հաւատարմութեանս այս է մերումս բանի - 44. դնելով յիմաստութեանցն մերոց 

պարսատիկս, ուղղաձիգ արարեալ ջաղխեսցուք  զվեհագոյն և զգերակացեալն ի նոսա 

չարապաշտութեանն անդամ: - 46. մերումս ոչ հաւատան – 46. ի նանիր է և յոյս 

փրկութեան մերոյ: – 49. զի մի արդեւք ի կուսէն ասելով` զմերս յիշեցուցեալ ի ներքս 

ածիցեն բնութիւն: - 49.  ապա հարկ է մեզ` որ զմին միայն ընտրեցաք ունել զօրագլուխ 

և վերակացու կենաց մերոց - 48. յայտնի եղև և մերն մեծութիւն – 50. Ոչ եթէ անգոյ և 

կամ առանց մըտաց և անձին, և թանց բնութեան զմերն ընկալաւ ի կնոջէ – 51. Եւ եթէ ոչ 

գոյութիւն ինչ անձնաւոր զմերս ի կուսէ ընդ ինքեան միաւորեաց Բանն - 54. առ աչօք և 

ձևով եւեթ ցուցեալ զմերն ի կուսէ – 53. Եւ ապա ի շար արկեալ թուեն 

զկատարելութիւն բնութեանս մերոյ: - 55. զնոյն բնութիւն Հօր վասն մերոյ փրկութեան 

ծնաւ մարդացեալ ի Մարիամայ - 55. որ կիսաբաժ և ոչ կատարեալ զմերն ասացին 

բնութիւն առեալ Բանին ի կուսէն - 59.  և զամենայն ըստ բնութեան մարդկութեանս 

մերոյ առնէ և կատարէ – 59. որ ջանասդ մերժել ի մէնջ զօրէնս աստուծոյ մերոյ – 65. ոչ 

են ապականիչք և կամ ապականութիւն  բնութեանս մերում: - 67. Քանզի ասէր 

գոյացուցիչն մերում նախահօրն - 67. զմերն կրէր կիրս – 70. ոչ մեղք և ոչ 

ապականութիւնք հոգեկանացն և մարմնականացն մերոց լինել կրից - 70. 

ինքնակամութիւն ստեղծուածոյն և ապարանք (թղթի վրա այսպես է – էջ 186) 

բանսարկուին զմահն և զապականութիւնն ի մերումս յարդարեաց բնութեան: - 70. 

թերևս ոչ մարմին էր զգեցեալ ի կուսէն ի մերմէ բնութենէս - 70. և զմերն իսկ առաջի 

արկանելով բնաւորականս` թուղացուցեալ  մարմնոյն կրել  զիւրսն: - 70. ասաց ոմն ի 
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սրբոցն մերն Գրիգորիոս – 71. նոյնպէս և զկիրսն մարդկայինս ըստ մեզ և զմերն ասեմ 

կրեալ Քրիստսի - 71. Իսկ Բանն աստուած ընդ ինքեան անքակաբար զմերն 

միաւորեաց -72. մերումն նոյնաձևապէս հաւասարեաց կրից: - 73. ի մահուն զմերն 

ընկալաւ զմահ – 73. զմերն ասի ընդունել կիրս: - 73. զմերն տանջեաց տանջիչս Բանն 

աստուած – 74. Եթէ ոչ զմեզ խնդրէր` ի ձեռն մերոյ պատկերիս կենագործելով զմեզ - 

74. զամենայնսն իւր ընտանեցոյց զմերսն բնականս - 74. Ի վերայ ամենայն տեղւոյ ել … 

զպատկեր մերոյ կերպարանիս յինքեան ցուցանելով: - 74. որպէս թէ ունիցի գիտել 

իւրովքն զմերս”: - 75. զիա՞րդ եղև փոյթ արարչին մերոյ սակս մերոյն փրկութեան մարդ 

լինել - 76. Արդ երիս եցոյց մեզ զկործանմանն մերոյ տեղիս - 77. զոր ոչ օտար քան թէ 

Հոգւոյն սրբոյ իմաստիւքն վարկանիմ երանելի հարցն մերոց – 84. Աստանօր յանգումն 

բերի աղօթից մերոց - 84. պատմի … զբժշկութիւն վիրացն չարչարանօք խաչին տեառն 

մերայ Յիսուսի Քրիստոսի - 88. Իսկ աստ ապա եդից ի բանիս մերոյ տեսութիւն - 90. 

«Մի’ ամօթ համարիր զվկայութիւն տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի - 90. ,,Ինձ քաւ 

լիցի պարծել, բայց միայն ի խաչն տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի,, - 90. հրաւիրեն 

զմեզ առ հոգևոր սեղանն, յանդիման լինել ճշմարիտ պատարագին մարմնոյ և արեան 

միածնին տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի - 91. որոց և մեք արժանի եղիցուք հասանել 

խոստացելոց բարեացն, շնորհօք և մարդասիրութեամբ տեառն մերոյ Յիսուսի 

Քրիստոսի  - 94. Բայց ինձ այսպէս թուի, եթէ տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի կրիցն 

և ի ներգործութեանցն կարգեալ - 96. Երրորդ ժամու աղօթից խորհուրդս  ի վեր է քան 

մեր կարողութիւնս - 96. Եմմանուէլս մերով բնութեամբ զծանրութիւն մեղաց մերոց 

բառնայր - 96. կարգեցան աղօթք … և յիշատակ տնօրինաբար բժշկութեանն 

չարչարանօք տեառն մերոյ Յիսուս Քրիստոսի: - 98. և ինքն Էնն աստուած մերով 

բնութեամբս ի խաչին աղաղակէր – 99. զոր կատարեաց յայսմ ժամու վասն մերոյ 

փրկութեան: - 100. սա է փրկութեան մերոյ աւարտումն – 100. սա է փրկութեան մերոյ 

աւարտումն – 100. որ զհանդերձեալ խոստացելոց բարութեանցն յիշէ նա ի միջի 

մերում - 101. յայսմ գիշերիս ... եղև  Քրիստոսի յարուցանողին մերոյ յարութեան 

ժամանակ - 101. լուաւ աղօթից մերոյ – 103. զոր յայլ ի ժամս աղօթիցն ըստ կարի մերւմ  

ցուցաք փոքր ի շատէ - 104. յաղագս Քրիստոսի չարչարանացն և յարութեանն և մերոյ 

փրկութեանն  - 104. ,,Տէր նագաւորեաց վայելչութիւն զգեցաւ,, , միաւորեալք ընդ 

մերում թագաւորին - 104.  զօրացո՛ զընթացս ոտից մերոց կոխել զգլխաւորական 
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չարութիւն չարասիրին: - 113. այլ մեզ յայլ ինչ մի’ լիցի պարծել ըստ Առաքելոյ, բայց 

միայն ի խաչ տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի - 113. որք և ամօթ ևս վարկանին 

զփրկութեան մերոյ անօթ - 113. 

ՄԵՐԺԵԼ - մի’ մերժեր զմեզ ի ժառանգութենէ քումմէ – 31. մերժեցեր և յետս ընկեցեր 

զամենայն բանս բերանոյ իմոյ» - 82. որ ջանասդ մերժել ի մէնջ զօրէնս աստուծոյ մերոյ 

- 65. ոչ իւրով զօրութեամբ կարէ զորոգայթն զայն մերժել յիւրմէ - 95. 

 ի գալստենէ նորոյ շնորհին զհնացեալն ի բաց մերժել յամանոյ  անտի: - 7. 

ՄԵՐԿ - Ոչ էր սոսկ մարդ, այլ և ոչ աստուած մերկ. այլ - 73. 

ՄԵՐԿԱՆԱԼ - Եւ ընդ գիշերոյ շարալծեալս այս մերկանայ ի մէնջ զգալի լոյսս 

արեգական և լուսնի - 13. ոչ կարէ յինէն մերկանալ զբռնութիւն -21. մերկացա՞ր արդեւք 

յանարգանացն զփառսն - 79. զոր մերկացաք մախանօք չարին – 86. 

ՄԵՐԿԱՑՈՒՑԱՆԵԼ – զի մերկացուսցէ ի կարծեաց մարդկան զանհաւատութեանն 

անարգանս - 79. 

ՄԵՐԿՈՒԹԻՒՆ - նախ քան զմարմնոյն ծածկել մերկութիւն զպսակն ի գլուխ կապել 

յառաջեալք - 9. 

ՄԵՐձ /նախադր./ - է պարտ … աւազան քարեղէն հաստատել ի նմին իսկ յեկեղեցւոջն, 

և կամ անդէն մերձ յեկեղեցին ի մկրտատունսն: - 26. Մերձ յասացեալսն վարկանիմ և 

զղևտացւոցն օրէնսն – 84. յետ անցանելոյ ձմերանւոյն և լինելոյ գարնանւոյն, և 

հաւուցն լինելոյ մերձ յառաւօտն լիեալ ձայնք - 92. 

ՄԵՐձ /մկբ./ - այլ ինձ մերձ թուի գոլ սաղմոսիս միտք եօթն գոբաղայիւքն կանոնեալ - 

84. 

ՄԵՐՁԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ - ինքն իսկ մերձաւորութեամբ կցորդ եղև նոցուն» - 61. 

ՄԵՐՁԵՆԱԼ -  որոց առ աստուած մերձենալ կամիցին: - 40. նոյն ինքն Հոգւոյն սրբոյ 

առհաւատչեայն վստահացուցանէ զմեզս զմեզ, իբրև ի գերազանցեալս ոմանս և 

յաստուածաբնակս ի  նոսա մերձենալ և ապաւինել - 43. երկպատկաբար  և նորոգօղ 

սուրբ Հոգին առ մեզ մերձենայ - 43. ի պիղծս մի մերձենայք: - 45. այլ յերկոսին 
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անչարաբարոյական կամօք բարեպաշտեալ մերձենայ - 58. սա անմեղութեամբ  

մերձեցեալ զմեղսն դատապարտեաց – 74. սորին աղագաւ ոչ տուեալ թոյլ 

ապականութեանն առ իւրն մերձենալ մարմին - 76.  առ որ մերձեցեալ 

ապականութեան` փախուցանէ ի նմանէ – 77. որով մերձենամք առ աստուած – 99. նա 

տացէ ձեզ միշտ ծարաւաբար մերձենալով  ճաշակել ի հոգեկանս այս աղբիւրէ – 116. 

ՄԵՐՁԵՑՈՒՑԱՆԵԼ - որք զմանկունսն ի մկրտութիւնն մերձեցուցանիցեն: - 10. պարտ 

և արժան է … և նոյն ժամայն առ (թղթի վրա չկա) մկրտեալսն մերձեցուցանելով` 

զօրհնեալն սպառել - 26. զկեանս իմ ի փառաց դրախտէն ի դժոխս մերձեցոյց - 83. 

ՄԵՒՍ – Մինն յանդգնաբար … յանյուսութեան ընկղմի խորս: Եւ մեւսն … 

թողութեանն յուսով զբովանդակ զերկիւղին ի բաց լուծանէ զկապ: - 15. Քանզի մինն` 

հիմն ի ներքոյ անկեալ դնի  պատուականագունիս այսմիկ աւուր, մեւսն աւարտ ի 

վերայ եկեալ` բովանդակի: - 15. 

ՄԵՔ – տես` ԵՍ 

ՄԷՋ - «Եղիցին, ասէ, գօտիք ձեր պընդեալք ընդ մէջ - 17. կարծեաց Եւտիքէս առաջին  

յերկնից բերեալ, և յաստուածային բնութենէն հայթայթեալ Քրիստոսի մարմինն, և  

իբրև ընդ խողովակ զնոյն անցուցեալ ընդ մէջ կուսին – 62. Արդ են ծայրքն պարզաբար 

ասացեալ չար` և անուամբք և  իրօք. իսկ մէջն ոչ պարզաբար և ոչ նոյնպէս, այլ ի 

միմեանց ընկալեալ - 77. 

ՄԷՋՔ - ,,Արի' տէր, օգնեա' մեզ … զի խոնարհ եղեն մինչ ի հող անձինք մեր, և յերկիր 

կցեցան մէջք մեր,,: - 103. 

ՄԷՋՕՐԷ - սոյն օրինակ և մարդն առաջին, պարփակեալ ի մէջօրէի իբրև ի մէջ գիշերի 

կայր ի տարակուսի – 98. պայծառութիւն առնէր իւրոց արարածոց. և խաւարն առնելով 

ի մէջօրէի - 98. պատուիրէ արթուն լինել, և զգուշանալ ի ձանձրութեանց դիւին ի 

մէջօրէի – 98. 

ՄԺԻԽ - իբրև զախտաբոյժս և զցաւահալածս մեծարեալ զնոսա աստուածս 

անուանեցին. որպէս գազացիքն և ակկարոնացիքն զտզրուկս և զճանճս և զմժիխս: - 36. 
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ՄԻ / արգելական/ - Եւ զի մի՛ թուեցայց այսգունիւ բերեալ ցանկութեամբ` զՊեղիայ 

զթետտաղացւոց գոռոզին ախտանալ - 3. որ հաւատասցէ ի նա, մի’ ամաչեսցէ»: - 7. 

«Ճանապարհ զարքունի գնասցես, ասէ « մի’ խոտորեսցիս, մի’ յաջ և մի’ յահեակ» : - 14. 

Եւ զի մի’ զարթնութիւնն ընդ կենցաղականաց իրիք թուիցի շարախառնել ասացեալ 

զբօսանաց - 16. պարտ է մեծաւ զգուշութեամբ այսմիկ տանել հոգ, զի մի’ ըստ բանիցն 

սպառնալեաց՝ և զգործոցն ընդունիցիմք զփորձ - 18. մի’ իշխեսցէ պաշտել զկարգն - 24. 

Զի մի’ գուցէ … ի վերայ եկեալ ծուղութեանն քուն` յափշտակել համարձակութիւն տայ 

զհօտս – 23. մի’ իշխեսցէ առանց զղջման և ապաշխարութեան հաղորդել - 24. և յայլ ի 

պէտս օծման մի’ խառնեսցէ զնա, և մի’ ընքեամբ յանդգնեսցի օրհնել քահանայն:  - 26. 

Պարտ և արժան է … զօրհնեալն սպառել և մի’ իշխել զմիանգամ օրհնեալն բազում 

անգամ օրհնել - 26. և յայլ խորհուրդ օծման մի’ իշխեսցէ մատուցանել զնա: - 26. Պարտ 

և արժան է զԽաչեցարն երիցս անգամ զհետ բերել … և մ մի’ նուազեցուցանել - 28. Մի’ 

թողուր տէր զժողովուրդս քո, և մի’ մատներ ի սպառ  վասն  անուան քո. մի’ ըստ մեղս 

մեր առներ զմեզ. և մի’ ըստ անօրէնութեան մերում հատուցաներ մեզ - 31. մի՛ ցրեր 

զուխտ քո, և մի’ մերժեր զմեզ ի ժառանգութենէ քումմէ - 31. Այլ եթէ մեռանել հասցէ ի 

վերայ այնոցիկ ի ձեռաց հեթանոսաց, մի’ հրաժարեսցէ - 32. «Զի մի’ արմատ 

դառնութեան ի վեր երևեալ նեղիցի - 33. «Որ հաւատայ յիս … զմահ մի’տեսցէ - 40. ,,Մի' 

չարի չար հատուցանել – 41. մի’ կեղակարծելի ումեք թուիցի իրողութեանն իւրոյ գործ 

- 43. Եւ մի’ համառեսցիս` անհաւատութեան խորհրդովք ի վայր անկեալ - 44.Եւ մի’ 

գայթագղիր տարակուսեալ – 44. Բայց մի’ ի վերայ վազեսցեն պարզաբար ասացելոցս 

բանորսակացն դրժողութիւնք - 45. ,,Մի’ կեցջիք – 48. մի’ արդեւք ի կուսէն ասելով` 

զմերս յիշեցուցեալ ի ներքս ածիցեն բնութիւն: - 49.  զի մի’ երկուց, ասեն, 

ակնարկութիւն տայցեմք բնութեանց ի մին Քրիստոս – 49. մի’ զմեզ եցոյց որդւոյ 

բնութիւն: - 51. Սուտ համարեսջիր լինել զքոյինդ ջաղջախ և սխալականդ խորհրդոց  

իմաստ, և մի’ զաստուածայինն  անսուտ գիր: - 60. Մի’ բաղդատեր զյոյժ ի միմեանս 

տարբերեալսն - 60. մի՛ զխորհուրդ բանին առ քեզ բռնադատեալ թիւրեսցես: - 61. մի’ 

զքոյդ արդարացուցաներ ի բազմաց կրեալ ստգտանս և ապաբանութիւն: - 61. «Ի 

պտղոյ ծառոյն … մի’ ուտիցես, զի մի’ մեռանիցիս»: - 68. Բայց մի’ զամենայն 

զմարդկական կարիսն ի միում շարի հարեալ ընդ մի համարիցիս - 75. Մի’ հայեսցին 

առ այս -79. մի’ մոռանար զամենայն սքանչելիս նորա,, - 83. մի’ երբէք ննջեցից ի մահ,, 
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- 87. ,,Մի’ ասասցէ թշնամին կենաց թէ յաղթեցի նմա – 88. Մի’ ամօթ համարիր 

զվկայութիւն տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի – 90. մի’ թողուր ի ձեռաց – 95. մի’ 

մտանիջիք ի փորձութիւն,, - 102. մեզ յայլ մի’ ինչ լիցի պարծել – 113. մի’ խորշակահար 

լիցիմք – 113. զի մի’ զրկեալք ի սմանէ` զրկեսցին յաստուծոյ - 116. 

ՄԻ / թվական / - կարելի է բանական կենդանւոյս` ամենեցուն յամենայն ժամ լինել 

զինչ և կամեսցի. թէպէտ և ոչ համանգամայն ի միոջէ և ի նմին ժամու ներգործելով 

զներհակականսն - 3. Ապա և աղօթքն և գործառնութիւնն ոչ ամենայն զմիոյ 

մատուցանէ մեզ փրկութեան պարգև - 8. Որ թէպէտ և Հոգին մի է – 8. իսկ 

յայտնութեանն խորհրդոյ` և ոչ միով իւիք կամին ճառս ի մէջ բերել - 12. չէր իսկ հնար 

միով մարդով ըստ միում գործոյ, և ըստ միում ժամանակի` զբովանդակն իւր կամս 

տնօրինել աստուծոյ ի մարդիկ: - 12. Զմիոյն հընգեալ աւուրբք նշանակեմք 

զնմանութիւն – 14. այն … զմի և զնոյն յայտնէ ճշմարտութեանն իրակութիւն: - 17. ոչ մի 

ինչ իրօք զորոգայթս զայս փշրել կարիցեմ – 21. զի ի միում տեղւոջ վայելէ լինել 

պսակին – 27. սատանայականն ուսմունք ի մի իմն տեղի հաւաքեալ ծովացան ուղխք 

ամպարշտութեան նոցա: - 39. Յայսմանէ մոլորեցան մարդիկ զանց առնել զմի 

իշխանութեամբն, և բվազմիշխանութեանն ծառայել - 42. տեսանեմք վարեցեալ 

զաստուած ... ոչ ամենայն տեղի կամ ժամանակ կամ  դէմ  երկոցուն կամ միոյ ի 

նոցանէ - 44. Քանզի մին միով ճանապարհով, և միւսն երկուք … հակառակին 

անհասանելի մարդեղութեան բանին հասանել: - 47. ընդ միոյ գլխոյն Քրիստոսի 

անդամոց` բազում գլուխք և ցեղապետք նստեալ կացին - 48.  ոչ է մի բնութիւն 

մարմնոյն և բանին ըստ նոյնութեան բնութեան - 50. Ապա ուրեմն ոչ է ըստ բնութեան 

նոյնութեան` մի բնութիւն - 50. զի թէ և ասեմք` մի բնութիւն Բանին մարմնացելոյ, ոչ 

այդպէս խելայեղ և ջաղջախ մտածութեամբ, որպէս թէ միոյն ի մաիւսմէն ի բաց 

բարձեալ - 50. յորմէ լինի և ոչ մի բնութիւն: - 50. Իսկ ի գերազանց և  ի սքանչելի  

միաւորութենէն ոչ ինչ է արգել միութեան`  զամենայնսն խոստովանել ի Քրիստոս,  մի 

դէմ, մի անձն, և մի նորա բնութիւն - 51. և զնոյն միաւորեալ ընդ իւրումն դիմի և 

բնութեան, մի դէմ, և մի բնութիւն ասի և  հանդերձ մարմնովն: - 51. ևայսպէս ասի մի 

կատարեալ` զմի ունելով կենդանութիւն  և զդէմս - 51. Ապա ուրեմն մի բնութիւն և մի 

դէմ Քրիստոսի … ոչ է ըստ նոյնութեան բնութեան կամ ըստ միանձնականութեան - 
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52. համարձակիմ ասել մի բնութիւն Քրիստոսի – 52. ևս երկրախումբն իբրև մի 

անառնելի աստուած, երանեալ եղիցի»: - 52. Առ երկոսին հաւասարապէս ունի 

երանութեանս բան, երկախումբ խոստովանեալ ըստ բնութեանց, և մի ըստ 

միաւորութեան: - 52. Մի զմին ասելով` զբնութեանցն խցանել կամակորեսցուք 

զաղբեւրս, և մի յասելոյ անտի զերկախումբն - 52. «Միութիւն խոստովանիմ, և ոչ 

քայքայումն ինչ և լուծումն այսր բնութեան յայն, կամ այնր յայս. այլ միացեալ, մի լեալ»: 

- 52. Արդ մի լեալ … ըստ  միաւորութեանն գոլ ասէ զերևելին և զաներևելին, և ոչ ըստ 

ժամագոյութեան - 52. Մի բնութիւն զաստուածայինն իսկ ասեմ, զոր ի Հօրէ ունէր զիւր 

զիսկական բնութիւնն - 52. առ որ և յենուցուս առ մինն ի նոցանէ` կաղ գտանիս առ 

խոստովանութիւն ճշմարտութեանն. այլ կատարեալ` ըստ երկաքանչիւրոցն դիտելով 

զերկուսն, ըստ միաւորութեան` մի կատարեալ, մի դէմ, և մի Որդի աստուծոյ 

խոստովանելով - 55. և յաղագս այնր ասի մի բնութիւն: - 55. յարգանդէ կուսին սկիզբն 

էառ լինել մի բնութիւն ընդ Հօր - 55. դու զո՞վ ոք ի նոցանէ  ասես` զմիդ ասելով - 55. զմի 

բնութիւնդ ապաքէն ընդդէմ երկուս բնութիւնս ասողացն ասես գոլ - 55. որ է ըստ 

բնութեան յերկուց` աստուածային և մարդկային. իսկ ըստ միաւորութեան՝ մի: - 54. Ոչ 

ըստ ինքեան ասի մի բնութիւն – 55. և այսպէս ասի մի դէմ, և մի բնութիւն» Բանին 

մարմնացելոյ: - 55. Ապա ուրեմն թէ և միովն ոչ զգաստացար, առ այլսն մի ըստ միոջէ 

ընթացեալ հարցջիր - 57. բարեփառութեան ղամպարօք փայլեալք պայծառանային, 

երկուս ըստ բնութեան, և մի ըստ միաւորութեան զՔրիստոս քարոզելով - 57. որ 

յերկնից և անստացական ասէր զմարմինն Քրիստոսի և մի բնութիւն - 59. որ կարծեաւք 

ասացին զերևումն Քրիստոսի, և մի բնութիւն – 59.  որ  կիսաբաժ և ոչ կատարեալ 

զմերս ասացին բնութիւն առեալ Բանին ի  կուսէն, և մի բնութիւն - 59.  որ զաներևելի 

արարած ընդ երևելի արարածոյ շարակարգեալ ասաց զԲանն ընդ մարմնոյն, և մի 

բնութիւն: - 59. Արդ այսպէս բազմերջանիկ հարանցն անորոշաբար յիշել ի վերայ միոյ 

Քրիստոի - 59. Ոչ հեռի ի սոցանէ և զքոյդ կարծեմ ասել, մի բնութիւն – 59. ,,Ես և հայր 

իմ մի եմք,, - 62. Արդ կամ ե՛կ խոստովանեա` յառաջասացելոցն զքեզ մի ոք գոլ ի 

չարապաշտից - 60. դու և ոչ զմի յերկոցունց յայդցանէ ոչ ընդունիս - 62. ոչ անգոյք են 

անուանքն, կամ միոյ դիմաց – 63. պարտ է զմի աստուածութիւնն պահել – 63. առ նոյն 

ինքն վեհագոյն բնութիւն անամօթեցար զհայհոյութեանդ քո ձգել բան, ոչ 

խոստովանելով ի միում անեղ բնութեան զերիս դէմսն և զերիս անձնաւորութիւնսն - 
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63. ոչ զմի ոք անտուստ ի կողմանէ թողլով տենչացար - 64. փոխանակ երից դիմաց և 

առանձնաւորութեան` մի ասել դէմ և առանձնաւորութիւն: - 64. Որ յոյժ պինդդ ունիս 

զմիդ ասել բնութիւն – 65. անտերունչ ի Քրիստոսէ առ մի հաւաքեալ գաւիթ շրջէին 

հօտիցն  բազմութիւն – 66. ներհակքն ոչ կարեն համանգամայն ի միում և ի նոյն 

ժամանակի բաղկանալ – 67. Զոր դու և ոչ զմի զոք յայդցանէ կարես առնուլ յանձն - 71. 

յորոց միովն` զմահուն ընկալաք լուծումն : - 74. Բայց մի’ զամենայն զմարդկական 

կարիսն ի միում շարի հարեալ ընդ մի համարիցիս - 75. Եւ զի՞նչ քան զայս վեհագոյն և 

գերաշխարհիկ խաղաղութիւն, ընդ աստուածայնոյն միանալ մարդկային բնութեանս, 

և լինել մի գերագունին յաղթելով: - 78. ,,Որ արարն զերկոսին մի – 78. որ ըստ 

համեմատութեան ընդ եօթն աւուրս շաբաթուն` գաղափարին մի մի գոբաղայ առ օր մի 

– 84. զորոց երկուց աւուրցն զխորհուրդս հրամայէ ի կիր արկանել. զծննդեանն ասեմ և 

զյարութեանն. ոչ մի անգամ և երկից, այլ – 86. մի է յԵրրորդութենէն տէր մեր Յիսուս 

Քրիստոս – 90. գառն մի երեկորին, և գառն մի առաւօտին հանապազորդ առաջի 

աստուծոյ ողջակիզեալ մշտնջենաւորապէս - 91. եղիցի օր մի – 100. գրեալ է, թէ 

սակաւիկ մի յառաջ մատուցեալ յաշակերտացն ի ձիթենեաց լերինն, եդ ծունր - 103. որ 

կոչեաց երեքկին սրբասացութեամբն ի մի լոյս կենդանի – 105. կամեցայ զբովանդակ 

զառ ի նոցանէն կանոնական սահմանեալ բան ի միում տեղւոջ … արձանացուցանել: - 

115. 

 Իսկ եթէ զմի և զնոյն Քրիստոս յերկուս խոստովանեսցիս ասել բնութեանց 

ընդէ՞ր զարհուրիս և զայրանաս - 53. խոստովանեսցիս ընդ մեզ մանաւանդ թէ ընդ 

հանրական կաթողիկէ եկեղեցւոյ` զմի և զնոյն Քրիստոս – 60. սակայն առ մի և նոյն 

առեալ իրակութիւն զնոյն երկոքին ակնարկեսցեն: - 64. մի և նոյն անձնիշխանութիւն 

առաջնորդականիս` յերկուս կողմանս հակամիտեսցի յարձակմամբ ցանկութեանն – 

68. Որպէս թէ ի ստորուստ … առ երիս երիս դասս անմարմնոցն զմի մի կշռեալ 

յեկեղեցականացն, վերոտնելով առ սակաւ սակաւ երթալ հասանել մինչև ի 

թագաւորական գահոյսն - 20. զմի մի ոք ի սոցանէ շարժեալ շողացուցանէին ընդդէմ 

թշնամեաց ճշմարտութեանն: – 56. այլք յահեկականացն զմի մի ինչ ի սատանայական 

ուսմանցն բարձեալ տարան շահս – 64. որ ըստ համեմատութեան ընդ եօթն աւուրս 

շաբաթուն` գաղափարին մի մի գոբաղայ առ օր մի – 84. և զնոյն նովին ամանօք առ մի 
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ըստ միոջէ մկրտեալսն իւրաքանչիւր ումեք վերստին օրհնել: - 7.  Քանզի մի ըստ միոջէ 

համօրէն տասն թուով սահմանեցին զսեռականագոյն զէակացն սեռս: - 23. Պարտ և 

արժան է զմկրտութեանն ձէթ` քահանային օրհնել մի ըստ միոջէ ընդ մկրտելն - 26. 

Յառաջագոյն պաշտել զԽոնարհեցո ... Զկնի նորա զԱպրեցո` մի ըստ միոջէ զերեսին 

սաղմոսին զմիմեանց զհետ - 29. առ այլսն մի ըստ միոջէ զօգտութեանն  ծածկեաց 

զսերմանս – 76. «Օրհնեսցեն զնա ամենայն հրեշտակք նորա».  և այլ մի ըստ միոջէ որ 

ի կարգին է: - 87. Եւ ժողովուրդն զքահանայն տէր անուանելով` աղաչէ յիշել յաղօթսն 

զպաշտօնեայսն ըստ հոգւոյ, և մարմնաւոր զծնօղսն, և զայլն ևս մի ըստ միոջէ: - 114. 

ՄԻԱԲԱՆ - ,,Էին ամենեքեան միաբան յաղօթս,,: - 28. Փառք ի բարձունսն զապառնեաց 

և զհանդերձելոցն օրհնութեանցն բերէր զնմանութիւն … և միաբան փառաբանութիւն 

ամենասուրբ Երրորդութեանն - 87. Եւ քարոզն միաբան խնդրել զայսոսիկ յորդորէ: - 

114. 

ՄԻԱԲԱՆԱԲԱՐ - Իսկ ապա  յետ այսորիկ զհրեշտակայինն ձայն միաբանաբար 

նուագել - 19. 

ՄԻԱԲԱՆԱԿԱՆ - Յաղագս որոյ և զերեքսրբեանն խառն ընդ նոսա միաբանական 

ձայնիւ սկսանի նուագել: - 20. 

ՄԻԱԲԱՆԵԼ – զի պատկառեսցեն և փափաքեսցեն միաբանել ընդ ուղղափառութեանն  

աւանդիչս: - 32. Յետ որոյ երեքկին սրբասացութեամբն ընդ վերնոցն միաբանեալ – 

105. 

ՄԻԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ - Արժան է ... նախ զառաջաբանիցն ասել զչորեսին սաղմոսսն 

միաբանութեամբ ի թիւ - 28. այսպէս վայելէ քրիստոսասիրաց … միաբանութեամբ 

փառաւորել զաստուած - 28. յիւր միաբանութիւնն և նմանութիւն կատարեալ 

պատկերին կոչիցէ զմեզ,,: - 74. 

ՄԻԱԼՈՒԾ - զորպիսի’  և զորքա’նս  զբօսանաց և զբաղմանց սաստկութիւն յայգուէ 

մինչև յերեկոյ միալուծ ձգեալ բերեմ: - 21. 

ՄԻԱԾԻՆ – փրկանաւորեաց զմեզ արեամբ միածին իւրոյ – 21. զանապական մարմինն 

իւր ի հաճոյս Հօրն Որդին միածին պատարագեաց: - 21. և փոխեա զմեզ յարքայութիւն 
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միածնիդ քո տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի: - 31. մեք զմիայնոյ միածնի Որդւոյն 

աստուծոյ պաշտեմք զպատկեր և զնշան յաղթութեան – 34. յոյր ձեռս միածինն որդի 

զոգի իւր աւանդեաց: - 38. Եւ յիւրաքանչիւրոցն անուն երդմունս կատարել 

զառածանին. Երդուեալ, ասեն,  ի միածինն որդի: - 38. զամենայն ըստ բնութեան 

մարդկութեանս մերոյ առնէ և կատարէ միածին Որդին Աստուծոյ - 59. որդի 

թագաւորազնւոյն … ապաքինէր յախտէն, յՈրդւոյն միածնէ բժշկութեանն - 85. զոր 

պատրաստեաց հաւատացելոցն միածին Որդին աստուծոյ—85. յամենայն շաբաթու 

տօնէ եկեղեցի զփրկութիւն նախաստեղծին զոր, արար միածին Որդին աստուծոյ: - 86. 

յորում ժամու ի խաչին աղաղակէր, զելի ելին  ասելով միածին Որդին աստուծոյ - 88. 

արժանաւոր ձայնիւ և սուրբ խորհրդով  փառաւորել զմիածին Որդին աստուծոյ - 89. 

աղաչէ զի յապագայսն անփորձ պահեսցէ զեկեղեցի իւր մինչև ի գալուստ միածնի 

իւրոյ – 89. հրաւիրեն զմեզ առ հոգևոր սեղանն, յանդիման լինել ճշմարիտ 

պատարագին մարմնոյ և արեան միածնին տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի - 91. 

քանզի յերրորդ ժամու ասաց Մարկոս ի խաչ ելանել միածին Որդւոյն աստուծոյ - 94. ոչ 

երկնայնոյ Հօրն գթացեալ փրկեսցէ զմեզ պատուական մարմնով և արեամբ միածին 

իւրոյ - 95. միածին Որդին աստուծոյ զանարատ մարմինն ի հաճոյս Հօր 

պատարագեաց – 95. աղօթէր վասն դարձի գերութեանն, տեսանելով զմիածին Որդին 

աստուծոյ բազկատարած ի խաչին - 97. Վասն որոյ փրկութեանն միածինն Հօր ի 

վեցերորդ ժամու ի վեցերորդ աւուր ի վեցերորդ դարուն կայր ի ջանս ցաւոցն – 98. 

ՄԻԱԿ - որ է առաջին կատարեալ թիւ  ի միակէն սկսեալ - 22. Է և եռանգիւնի, ի 

միակէն առ չորսն վերանալով - 23. 

ՄԻԱԿԻ - Եւ այս մեզ յաղագս թուոյ քառակի և միակի, որովք առաւօտին և երեկորին 

աղօթք ասացեալ եղեն: - 23 

ՄԻԱՅՆ - այլ միայն առ մկրտութիւն աւազանին վաղվաղեալ` ի ներքս արկանեն: - 8. 

այս յիւրաքանչիւր կամս թողեալ լիցի. միայն գոհանալով զաստուծոյ - 25. Պարտ և 

արժան է ... միայն օծանել նովաւ զերեխայսն և զմկրտեալսն ընդ մկրտելն յաւազանին - 

26. պարտ և արժան է … առ մկրտեալսն մատուցանել միայն յորդեգրութեանն օծումն - 

26. մեք զմիայնոյ միածնի Որդւոյն աստուծոյ պաշտեմք զպատկեր - 35. Իսկ մեք զայն 
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միայն յիւրաքանչիւրոցն բացորոշեալ պատուեմք ի նիւթոց - 42. այլ առ ներգործելն 

այնոքիւք միայն անօրինել - 44. այլ ի հասարակացն միայն նոքա, զորս ի ձեռն առեալ` 

իբրև գործեաւ իւիք աստուած զբարերարութեանն ի մեզ հեղու զխնամս: - 45. Բազումք 

ի Բաբեղոնի պատուական անօթք ոսկւոյ և արծաթոյ, այլ միայն յաղագս 

աստուածային անօթոցն կրեալ զպատուհասն Բաղտասար արքայի - 45. բայց 

կաքաւելն և նուագել միայն տապանակին աստուծոյ առաջի ի Դաւթէ լեալ: - 45. Եւ այս 

է ...  մեզ ի նոցանէ վտանգ, բանիւ առ ընկերն մղել ... զայն միայն գտեալ անձին 

յաղթութիւն - 46. զմին միայն ընտրեցաք ունել զօրագլուխ և վերակացու կենաց մերոց - 

48. քանզի արարչականն ասի միայն բնութիւն – 52. զերևութական միայն զձևն 

զինքեամբ արկաւ: - 53. այլ միայն յորոց էինն` ազդեալ նշանակէին - 58. Մի’ բաղդատեր 

զյոյժ ի միմեանս տարբերեալսն. քանզի անդ անմարմնաբար և միայն ձևացութեամբ 

ներգործութիւն - 60. զնա ունին միայն իւրեանց բնութիւն: -  65. առ ձե՞զ միայն եհաս 

աւետարանն: - 66. յաղագս նորին տրտմէր ընդ իւրն միայն անտուն ամայութիւն և 

զրկանս: - 68. միայն արարչականին այս հետևեսցի - 68. Եթէ յատուկ մարդ, ոչ ևս ընդ 

կրելն ներգործեալ կարօղ. և եթէ միայն աստուած, ոչ ևս ներգործելովն կրել գիտակ: - 

74. միայն բռնացեալ պահէր զկենդանական շունչն: - 76. զոր ապա կարողութիւն է 

միայն ամենազօր ձեռինն` միւսանգամ զքայքայեալն նիւթ առ նոյն հաւաքելով 

հաստատել տեսակս: - 77. Եւ զայս կամաւորպէս կրել կարողութիւն է միայն 

Քրիստոսի - 78. շարակապեցին ընդ աստուծոյ հզօրի և անմահի … և այլք ի վերայ 

Որդւոյ միայն զայն վարկանելով - 90. Երրորդ ժամու աղօթից խորհուրդս  ի վեր է քան 

մեր կարողութիւնս և միայն նոցա յայտնի է - 96.   

 ,,Ինձ քաւ լիցի պարծել, բայց միայն ի խաչն տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի,, - 

90. այլ մեզ յայլ  ինչ մի’ լիցի պարծել ըստ Առաքելոյ, բայց միայն ի խաչ տեառն մերոյ 

Յիսուսի Քրիստոսի - 113. Եւ սոցա երկոցուն վախճանն խորհրդոց` առ հանգիստ և ոչ 

առ տանջանսն զմեզ հրաւիրեալ ձգէ. միայն թէ զգուշանայցեմք, ի չափաւորագունիցն` 

որ յանչափիցն ելանել սահման: - 14. ոչ միայն ի միտս, այլ և առ երեսս բարեպաշտից 

կերպացեալ ձևանան երևմունքն: - 14. արժան է ոչ միայն քրիստոսեան պատարագաւն 

... պատուել զօրս զայս, այլ և - 16. որ ոչ միայն զնեռինսն չարագոյնս և բազմապատիկս 

քան զնոյնս ընդ մեզ բերեմք, այլ և ստուգապէս վերջնումս աւասիկ եկեալ 
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հանդիպեցաք ժամանակի - 34. Յորմէ գտանէին եղեալ դիցն երկրպագուք ոչ միայն 

տարրապաշտք, այլ և դիւապաշտք - 37.  Իսկ մարդասէրն մեր տէր և բարերար ընդ 

ողջոցն ոչ միայն թէ ոչ մախայ ընդ առողջութիւն ... այլ և ախտաժետացն ի վերայ բերէ 

բժշկութեանն դեղս: - 41. Քանզի սկզբնաւոր դևքն և մարդատեացք, ոչ միայն թէ զնոսա 

... կամին տեսանել չարչարեալս և նեղեալս,  այլ  և առ իւրեանցս գրգռին պաշտօնեայս  

- 41. ոչ միայն այս, այլ և քահանայական ձեռնն և բանն զԵրրորդութեանն սրբոյ ի նոսա 

կոչեալ բնակեցուցանէ զօրութիւնն - 43. որք ոչ միայն աստուծոյ զմեզ ասեմք, այլ և 

վասն նորա գիր հանեմք - 48. ոչ միայն թէ որդեհայրութիւն ի ներքս ածեալ մուծանես, 

այլ և մարմին ևս Հօր շնորհեսցես - 62. Իսկ զառ ի յերկուց բնութեանցն ասել` ոչ միայն 

թէ լսել ոչ կարասցես, այլ և վատթարագունի իմն նմանեցուցանես տարացուցի - 65. Որ 

ոչ միայն է անհաւանական` զոր ասեսդ, այլ և անհաւաստի: - 66. Եւ ոչ այս միայն, այլ և 

որ փոխանորդենն զնոսա հակակայքն` նոյնաձևապէս իմն երբեմն առ կեանս, և երբեմն 

առ մահ պարաբերելով ածանին - 69. ոչ միայն որք ընդ  մարմնումս են յարահիւսեալ 

աշխատութիւնն և քաղցն և քունն, այլ և որ յոգւոջն են եռատեսակ մասունք - 70. ոչ 

միայն յարժանաւորսն, այլ և յանարժանսն ցուցանէ զիւր բարերարութիւնն - 81. 

գրեցաք ի սմա ոչ միայն զկանոնական սահմանեալն նոցա շարակարգութիւնս, այլ և 

ժամանակն և պատճառն - 116. 

ՄԻԱՅՆ ԹԷ -  Եւ սոցա երկոցուն վախճանն խորհրդոց` առ հանգիստ և ոչ առ 

տանջանսն զմեզ հրաւիրեալ ձգէ. միայն թէ զգուշանայցեմք, ի չափաւորագունիցն` որ 

յանչափիցն ելանել սահման: - 14. 

ՄԻԱՆԱԼ – որով զՀոգին սուրբ ի մեզ ձգեմք ի Քրիստոս միանալովն: - 7. «Միութիւն 

խոստովանիմ, և ոչ քայքայումն ինչ և լուծումն այսր բնութեան յայն, կամ այնր յայս. այլ 

միացեալ, մի լեալ»: - 52. «Միացաւ ի մարմնի բնութեամբ - 52. զի՞նչ քան զայս 

վեհագոյն և գերաշխարհիկ խաղաղութիւն, ընդ աստուածայնոյն միանալ մարդկային 

բնութեանս - 78. 

ՄԻԱՆԳԱՄ - որք միանգամ զերեկոյս զայս կամ քնոյ` կամ արբեցութեան մասն 

վիճակեալ հանիցեն: - 17. որք միանգամ հաղորդք եմք միմեանց առ աստուած 

խոստովանութեամբն և նախագահութեամբ - 23. Պարտ և արժան է … զօրհնեալն 
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սպառել և մի’ իշխել զմիանգամ օրհնեալն բազում անգամ օրհնել - 26. Պարտ և արժան 

է զսուրբ միւռոնն … հայրապետին օրհնել. և իւրաքանչիւրոց  եպիսկոպոսացն 

միանգամ ի զատկին հինգշաբթին օր - 26. որք միանգամ և իցեն աստուածային 

խորհրդոյն գործարանք - 32. որ ինչ միանգամ ի տարերցդ յերկնէ և յերկրէ գեղեցիկ ինչ 

առ երեսս հանդիպեցաւ - 35. որովք միանգամ աստուածպաշտութեանս մերոյ 

կատարին կարգք - 39. իսկ ի նոցանէ ատեցեալք` դիւացն հրամանաւ, և որինչ 

միանգամ մեզ հրաժարելիք` մեծարելիք նոցա: - 44. 

ՄԻԱՆԳԱՄԱՅՆ - «Ո՞վ առնէր զիս ըստ աւուրցն առաջնոց» միանգամայն ի բաց եդեալ 

զքաջողջութիւն, զընչաւէտութիւն և զբազմորդութիւն: - 1. վարժապետ վեհագոյն ունէի 

… հայր միանգամայն և հրահանգօղ հոգեկան վարժութեանց – 2. Եւ քահանայն ընդ 

ձեռն ուրուք անդր երթողաց հրամայէ տանել զպսակն. թշնամանելով միանգամայն 

զպսակն և զպսակելսն: - 10. այսոքիկ միանգամայն ի միասին ի վերայ եկեալ գտանին - 

10. միանգամայն անկեալք տարագրեցան ի կամաց հրամանատուին - 10. զձայնն ևեթ 

բերանովքն ի դուրս առաքեն, միանգամայն և գտանին և կորնչին - 38. յաղագս որոյ 

միանգամայն և ի նախատպէն և ի պատկերէն զրկեալ լինէր յուսոյ պատկերագործն: - 

40. նշանակեսցես զնա մարդ միանգամայն և աստուած: - 57. միանգամայն թէ և 

զչարափառացն տապաստ արկանելով խումբս ... ուրանային զանսուտ նորա 

մարդեղութեանն խորհուրդ: - 59. որք էին միանգամայն արուեստաւորք թարգմանիչք 

և ուղղափառք:- 66. ,,Չիք այլ ոք բաց յինէն, որ գիտիցէ զվերջինսն` մինչչև եղեալ իցեն, 

և միանգամայն կատարեսցին,,: - 68. Ոչ էր սոսկ մարդ, այլ և ոչ աստուած մերկ. այլ 

մանավանդ աստուած և մարդ միանգամայն - 73. Բայց այժմ առ երկոսին միանգամայն 

բաւական լիեալ  – 74. Եւ միանգամայն ասել, թէ զամենայնսն իւր ընտանեցոյց զմերսն 

բնականս - 74.  զիա՞րդ եղև փոյթ արարչին մերոյ ... և արեամբ խաչին իւրոյ ազատել 

զմեզ միանգամայն ի մեղաց և յապականութենէ - 76. և միանգամայն ասել` թէ և 

աստուածութիւնն մարմնոյդ աղագաւ հեռացաւ ի քէն: - 79. ի մահուանէս զոր 

ճաշակեմ, ստանալ զանմահութիւն. և միանգամայն ասել  - 79. ապստամբութեամբ 

խրատուն  խոտորեցաւ ի ճշմարտութենէն, և միանգամայն ի կենաց փայտէն, և ի 

դրախտէն – 97. և միանգամայն կարեօք և կամօք յանձն առնլովն լուծանէր զպատիժս 

պատուհասի նախնի մարդոյն: - 98.  խոստովանեսցիս ընդ մեզ մանաւանդ թէ ընդ 
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հանրական կաթողիկէ եկեղեցւոյ` զմի և  զնոյն Քրիստոս` աստուած  միանգամայն և 

մարդ - 60. Եւ ասէք. աստուածսիրութեան միանգամայն և ուսումնասիրութեան 

ըմբռնեալ ցանկութեամբ - 66.  

ՄԻԱՆՁՆԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ - Ապա ուրեմն մի բնութիւն և մի դէմ Քրիստոսի … ոչ է ըստ 

նոյնութեան բնութեան կամ ըստ միանձնականութեան - 52. 

ՄԻԱՇԱԲԱԹ – իսկ ի մէնջ եթէ ոք յանդգնեսցի … և նախ քան զմիաշաբաթին օր 

լուծանել զպահսն, ընդ նզովիւք ի հարկէ անկեալ գտանին: - 6. Փառաւորագունիս 

այսորիկ միաշաբաթուն աւուր` մեծ է և դժուարադիտելի յոյժ խորհուրդ: - 13. խնդրէ 

ընդունել զպատիւն իւր փրկչականս այս մեծ օր` յերեկորեայ շաբաթուն մինչև ցերեկոյ 

միաշաբաթուն: - 15. գիշերս այս, որ  առ միաշաբաթիս լուսանայ, եղև յարուցողին զմեզ  

Քրիստոսի յարութեան ժամանակ: - 16.  Եւ յաղագս այսորիկ յերեկորեայ շաբաթուն 

մինչև ի լուսանալ միաշաբաթուն սպասել և ակն ունել արժան է - 16. որ նշանակէ 

զութերորդ դարուն զխորհուրդն, և օրն զդարուն, որպէս օր միաշաբաթուն - 84. Այս 

աղօթքս զմիւսանգամ զգալուստն Քրիստոսի նշանակէ, և յարութիւն մարդկան ի 

գերեզմանացն, յաւուր միաշաբաթու յառաջին ժամուն - 92. զհրաշալոյս ասասցուք 

զխորհուրդս` զաւուր միաշաբաթուս – 101. Նորին տեառն Յովաննիսի իմաստասիրի 

Հայոց կաթողիկոսի Վասն մեծի աւուր միաշաբաթին – 101. որ հանդերձեալ է լինել 

մաիշաբաթի – 101. Արդ պատշաճ է ամենայն քրիստոնէից  յերեկորեայ շաբաթուն 

մինչև ցառաւօտս միաշաբաթուն` արթուն և զուարթուն լինել - 102.  որք հսկմամբ և 

աղօթիւք  զբոլոր զգիշերս զայս բաղձան անցուցանել` յերեկորեայ շաբաթուն մինչև 

ցառաւօտ միաշաբաթին - 102. Եւ թու ինձ ի սմին միաշաբաթւոջ զայն կատարել – 102. 

երուսաղեմացիքն տակաւին մինչև ցայսօր զօր միաշաբաթին պայծառացուցանեն 

գիշերապաշտութեամբ – 103. Այս է պատճառք աւուր մեծի միշաբաթուն – 104. Եւ եթէ 

զի՞նչ խորհուրդ ունի երրորդ ժամուն աղօթքն  յաւուր  միաշաբաթին:  - 104. 

ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ – զառ ի նոցանէ ասացեալն զաղօտաբար հնչումն առեալ մարդկան` 

շարակապեցին ընդ աստուծոյ հզօրի և անմահի. ոմանք միասնական սուրբ 

Երրորդութեանն - 90. 

ՄԻԱՑՈՒՑԱՆԵԼ - Ընդ իւրում աստուածութեանն միացոյց զբնութիւնս մեր – 59. 
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ՄԻԱՒՈՐԵԼ - Այլ սակայն ի ծննդենէն առ յարութիւնն զհետ  երթեալ միաւորին - 29. 

սոքա ամենեքին, և որ այլն ևս իցեն անօրինեալք ի Քրիստոսէ, ի յարութեանն 

միաւորեալ բովանդակին: - 30. որ ի նոսա միաւրեալն էր – 45. Ըստ բնութեա՞ն 

զմարմնանալս տայք բանին … եթէ ըստ առ ինքն զառ ի մէնջն միաւորելոյ: - 49. ըստ 

որում յաստուած Բան միաւորեցաւ,,: - 51. ըստ ամենայնի կատարեալ առնլով` առ 

իւրն միաւորեաց կատարելութիւն Բանն որ ի Հօրէ - 51. և զնոյն միաւորեալ ընդ 

իւրումն դիմի և բնութեան, մի դէմ, և մի բնութիւն ասի և հանդերձ մարմնովն: - 51. Եւ 

եթէ ոչ գոյութիւն ինչ անձնաւոր զմերս ի կուսէն ընդ ինքեան միաւորեաց Բանն, 

զիա՞րդ ինքն զինքն մարդ և որդի մարդոյ անուանեաց: - 54. Այլ անմարմին բնութիւն 

աստուածային Բանին` զմարմնական բնութիւն ի կուսէն ընկալեալ, ընդ ինքեան 

միաւորեաց - 54. զկատարեալ մեր բնութիւնս ի կնոջէ յինքն ընկալեալ` ընդ ինքեան 

միաւորեաց Բանն աստուած - 54. Բանն  աստուած ... ընդ ինքեան միաւորեաց 

անճառապէս գոյութեան և բնութեան, ոչ յառաջագոյն գոյացեալն - 55. և այդպէս ոչ 

բաժանելով ըստ դիմաց` լինիս սաբելացի, և ոչ միաւորելով ըստ բնութեան` 

արիոսեան: - 62. որք ասեն զԵրրորդութեանն դիմօք և առանձնաւորութեամբ 

բաժանեալս, և աստուածութեամբ միաւորեալ: - 62. և դարձեալ, եթէ ոչ 

աստուածութեամբն միաւորես, օտար ապաքէն ի ներքս ածես բնութիւն - 62. Ասացեր, 

թէ դիմօք և անձնաւորութեամբ բաժանեն, և աստուածութեամբն միաւորեն: - 63. Ապա 

եթէ` բաժանի անբաժանաբար, և միաւորի որոշմամբ – 63. Իսկ Բանն աստուած ընդ 

ինքեան անքակաբար զմերն միաւորեաց - 72. յայնժամ ակնարկէր մարմնոյն իւրոյ 

յառաջ ունել զբնականսն, առ ի ճշմարտելոյ զբովանդակն ընդ ինքեան միաւորել 

զմարդկայինն զոգի և զմարմին: - 72. միաւորեալք ընդ մերում թագաւորին … և զմեզ 

զարթնոյց յօրհնութիւնս անմարմնոցն - 104. տուն առ տուն երգ առեալ ընդ վերին 

զօրացն միաւորին: - 104.   

ՄԻԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ - մարդկայինն և աստուածայինն այնուհետև ասին ի 

միաւորութենէն - 51. Արդ` յայտ է թէ անհասանելի միաւորութիւնն, և ոչ բնութեանցն 

այլայլութիւն առաջնորդեն մեզ զմին ասել բնութիւն մարմնացեալ Բանին: - 51. ըստ 

այժմու մեզ աւանդեցելոյ բանին` անճառելի և անասելի միաւորութիւնն` մի մեզ եցոյց 

որդւոյ բնութիւն: - 51. Իսկ ի գերազանց և ի սքանչելի միաւորութենէն ոչ ինչ է արգել 
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միութեան` զամենայնսն խոստովանել ի Քրիստոս - 51. այլ է, որպէս բազում անգամ 

ասացի, ըստ անճառ միաւորութեան Բանին ընդ իւրում մարմնի: - 52. Ահաւասիկ ըստ 

անճառելի և անպարիմանալի խառնմանն և միաւորութեանն  համարձակիմք ասել մի 

բնութիւն Քրիստոսի, և ոչ ըստ այլում իմիք յեղանակի: – 52. «Որ ասէ զմարմինն 

առնելի առ անեղն աստուած միաւորութեամբ աստուածային և երկրպագեալ, ևս 

երկրախումբն … երանեալ եղիցի»: - 52. Առ երկոսին հաւասարապէս ունի 

երանութեանս բան, երկախումբ խոստովանեալ ըստ բնութեանց, և մի ըստ 

միաւորութեան: - 52. Մի զմին ասելով` զբնութեանցն խցանել կամակորեսցուք 

զաղբեւրս, և մի յասելոյ անտի զերկախումբն` պատառել կամելով զմիաւորութեան 

պատմուճան. այլ բարեպաշտաբար առ երկոսինն գալ գիտացեալ, միութեամբն 

ճանաչել զբնութիւնսն, և ի բնութեանց անտի ելանել առ միաւորութիւնն: - 52. ըստ 

միաւորութեանն գոլ ասէ զերևելին և զաներևելին - 52. Քրիստոս առանց 

միաւորութեանն ոչ ասի Քրիստոս Յիսուս  - 53. որ է ըստ բնութեան յերկուց` 

աստուածային և մարդկային. իսկ ըստ միաւորութեան՝ մի: - 54. առ որ և յենուցուս առ 

մինն ի նոցանէ` կաղ գտանիս առ խոստովանութիւն ճշմարտութեանն.այլ կատարեալ` 

ըստ երկաքանչիւրոցն դիտելով զերկուսն, ըստ միաւորութեան` մի կատարեալ, մի 

դէմ, և մի Որդի աստուծոյ խոստովանելով - 55. որպէս սուրբն Բասիլիոս ասէ. «Երկուց 

գոյացութեանց կատարեցելոց միաւորութիւն» - 55. Զգոյութիւն մարմնոյն` 

միաւորութեամբ բանին ծանեայ – 55. Բասիլիոս ասէ. «Ծնեալն ի Մարիամայ էութիւնն 

ի նորա բնութենէն` ոչ էր աստուած բնաբար, այլ միաւորութեամբ տնօրէնութեանն - 56. 

բարեփառութեան ղամպարօք փայլեալք պայծառանային, երկուս ըստ բնութեան, և մի 

ըստ միաւորութեան զՔրիստոս քարոզելով – 57. զառաջինն ըստ բնութեան 

տրամաբանէ, իսկ երկրորդս` ըստ միաւորութեանն բանի: Ոչ յորժամ ըստ 

միաւորութեանն ասէ, ուրանայ զհասարակականն - 58. յերկոսին անչարաբարոյական 

կամօք բարեպաշտեալ մերձենայ. չարչարելին ըստ հասարակականին անչարչարելի 

ի միաւորութեանն խոստովանելով և զանչարչարելին ըստ գոյացութեան` 

բազմաչարչարելի ըստ միաւորութեան: - 58. համարձակէին և  զբնութեանցն 

արժանաւոր բարբառել բանս, և զմիաւորութեան տնօրինութեանն պատշաճագոյնս, 

ասելով - 58.  այլուր ըստ զմիաւորութեանն առ Բանն աստուած զայսոսիկ վերաբերէ - 

59. Ես զթաղումն մարմնոյն և զգեստ նորա ասեմ Բանին. ոչ բնութեամբ 
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աստուածութեանն, այլ միաւորութեամբ տնօրէնութեանն: Սոյնպէս զձայնս 

զանձնականս, և զչարչարանս զանձնականս … աստուծոյ Բանին ասեմ. ոչ բնութեամբ 

աստուածութեանն, այլ միաւորութեամբ տնօրէնութեանն: - 58. և ո’յք այնոքիկ իցեն` որ 

ըստ միաւորութեանն տրամաբանեցան: - 61. յաղագս առ երկնայինն միաւորութեան 

որ յերկրէն էր` ասիւր այս այսպէս: - 62. Արդ է ուրեմն յաստուածային գրիցեալսն բան` 

որ ըստ բնութեանն է ասացեալ և իմանի, և է որ ըստ միաւորութեան տնօրէնութեանն: 

- 62. Ապա եթէ` բաժանի անբաժանաբար, և միաւորի որոշմամբ. ոչ զմիաւորութիւնն 

խառնակութիւն գործելով, և ոչ զբաժանումնն` օտարութիւն: - 63. 

ՄԻ ԳՈՒՑԷ - իսկ  այժմ երկուցեալ` թէ մի գուցէ խոստովանել հասցէ ի կուսէն - 64. մի’ 

գուցէ զփրկչական մարմինն ի մարդկայնոյս ասել  հարկեսցիս բնութենէ – 65. 

ՄԻԴԻԱՅ - որ զզառամացեալն իւր Միդիայ առաջի առնէր առ ի յօշել զմարմինն - 3. 

ՄԻ ԵՒ ՆՈՅՆ - Բայց վասն զի մի և նոյն անիշխանութիւն առաջնորդականիս` յերկուս 

կողմանս հակամիտեսցի յարձակմամբ ցանկութեանն – 68. 

ՄԻ ԸՍՏ ՄԻՈՋԷ - և զնոյն նովին ամանօք առ մի ըստ միոջէ մկրտեալսն իւրաքանչիւր 

ումեք վերստին օրհնել: - 7.  Քանզի մի ըստ միոջէ համօրէն տասն թուով սահմանեցին 

զսեռականագոյն զէակացն սեռս: - 23. Պարտ և արժան է զմկրտութեանն ձէթ` 

քահանային օրհնել մի ըստ միոջէ ընդ մկրտելն - 26. Յառաջագոյն պաշտել 

զԽոնարհեցո ... Զկնի նորա զԱպրեցո` մի ըստ միոջէ զերեսին սաղմոսսն զմիմեանց 

զհետ, ըստ դասուց  վերաձայնութեամբ: - 29. առ այլսն մի ըստ միոջէ ընթացեալ 

հարցջիր - 57. այլ սակայն երեակս ի նմին ի մահուն մի ըստ միոջէ զօգտութեանն 

ծածկեաց զսերմանս - 76. «Օրհնեսցեն զնա ամենայն հրեշտակք նորա».  և այլ մի ըստ 

միոջէ որ ի կարգին է: - 87. Եւ ժողովուրդն զքահանայն տէր անուանելով` աղաչէ յիշել 

յաղօթսն զպաշտօնեայսն ըստ հոգւոյ, և մարմնաւոր զծնողսն, և զայլն ևս մի ըստ 

միոջէ: - 114. 

ՄԻ ԹԷ, ՄԻԹԷ – Մի թէ յորժամ տեսանեմ քարեղէն կամ ոսկեղէն խաչ յօրինեալ և կամ 

պատկեր, ի քա՞րն կամ յոսկի՞ն դնիցե, զլոյս իմ: - 42. Մի’թէ յանշունչ  քարանց կոփեալ 

պնակի՞տքն զայսոսիկ առնելով, եթէ ո՞չ ինքնին աստուած … ժամանակին զայն  

պահանջեալ: - 45. միթէ մարտնչիցի՞ ինքն ընդ իւր վարդապետս  - 58. 
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ՄԻՄԵՆԱՑ - զպիտանի և զընտրեալ անօթ լնուլ պատուական գանձու, վկայք լինելով 

յարմարութեան միմեանց հանգիտաբար և ազգակցապէս: - 3. Նոյնպէս և վասն այլ 

Առաքելոցն` ցուցանէ, ասեն, պատմութիւնն` եթէ այլաձևապէս միմեանց, և որպէս 

զիարդ և ժամն խնդրէր` ընդ երկոսեանն անցանէին խորհուրդս: - 5.   Քանզի յոյժ 

օտարաբար նովաւ և այլապէս ի միմեանց վարիմք - 7. ըստ նմին և տեղին որոշին ի 

միմեանց - 8. Ապա և աղօթքն և գործառնութիւնն ոչ ամենայն զմիոյ մատուցանէ  մեզ 

փրկութեան պարգև, և ոչ մին զամենեցուն, և ոչ նմանապէս միմեանց օգտամատոյց 

մեզ լինելով – 8. ըստ իւրաքանչիւր հաւատոցն բանից ընթերցուածս յաստուածային 

գրոց հանգոյն միմեանց զուգեալ և եդեալ է: - 9. Երկուք են որ յափշտակելոց են զմեզ 

տեղիք, զուգապէս միմեանց ընդդիմադրեալք – 14. և ընդ նոսա զխաղաղասիրելն առ 

միմեանս և  զզուգաբնական  լինել երգակցէ - 19. որք միանգամ հաղորդք եմք միմեանց 

առ աստուած խոստովանութեամբն և նախագահութեամբ - 23. ոչ առնուցուն յանձն 

մեկնել ի միմեանց – 27. զայնպիսին ի բաց մեկնեսցեն  ի միմեանց - 27. Արժան է 

զառաւօտինսն` ամենեցուն նմանս միմեանց զնոյն և ըստ նմին կարգի կատարել - 28. 

նոյնպէս և զերեկորինսն հանգոյն միմեանց ըստ այսմ կարգի և այսու օրինակաւ 

կատարել: - 29. ըստ նմին և վկայք պարտին լինել միմեանց վասն յարուցելոյն - 29. 

Յառաջագոյն պաշտել զԽոնարհեցո ... Զկնի նորա զԱպրեցո` մի ըստ միոջէ զերեսին 

սաղմոսսն զմիմեանց զհետ - 29. ընկալան ի միմեանց զփրկիչն – 29. հրամյեմք 

միմեանց` թէ – 30. որոց յաղթահարելն զմիմեանս` օգնականութեան 

սպասաւորութիւն առնել է իւրեանց ստացողաց: - 36. Ի համեմատութիւն գալով առ 

միմեանս մարդիկն,  որով իւիք  նուազեալ գտանէին առ ընկերն - 36. սոյնպէս և 

ասացեալքս այսոքիկ, տղմասէրք և ժանտագործք առ միմեանս անպատկառացոյցք են 

պղծութեանն - 38. Յաղագս որոյ և կարի յոյժ աննմանիք միմեանց են տաճարն 

աստուծոյ և  մեհեանք կռոցն - 40. Արդ զմեզ յառաջ կոչէ նա ինքն ընդդէմ յառնել 

երկակաց ոմանց առ միմեանս – 46. զոր առ միմեանս ունիցին նոքա զթշնամութիւն – 

47. իւրաքանչիւրոցն նոցա  չարափառութիւն յոյժ աննմանիք են միմեանց - 47. Յոյժ 

տեսանելի էր ինձ ... զբարեաց զհետ երթալ ըստ առաքելական հրամանին` առ 

միմեանս և առ ամենեսին - 48. և կամ լուծեալք ի միմեանց` որպէս խոնաւուտ 

բնութեանցն - 50. Տեսանե՞ս, որպէս համաձայնք առ միմեանս գտանիք յամպարշտելդ - 

54. քանզի իւրաքանչիւր ոք սոքա` առ միմեանս բարեփառագունին առաջնորդեսցեն 
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մտաց: - 56. Մի’ բաղդատեր զյոյժ ի միմեանս տարբերեալսն - 60. մեծն Գրիգոր ասէր 

Նազիազու, թէ` Զերիս գոյութիւնսն ոչ իմոյ իմանալ ժողովման, կամ լուծանելոյ ի 

միմեանս, և կամ խառնակութեան - 62. Ընդ ձեռն որոյ ի բաց բառնալով զպատճառն` 

որով իւիք միմեանց են և ասին, ընդ նմին բարձեալ լինի և իւրաքանչիւր ուրուք նոցա 

գոյութիւնն - 63. Արդ են ծայրքն պարզաբար ասացեալ չար … իսկ մէջն ոչ պարզաբար և 

ոչ նոյնպէս, այլ ի միմեանց ընկալեալ, և շարամանեալ ընդ միմեանս: - 77. 

ՄԻ ՄԻ - զմի մի ոք ի սոցանէ շարժեալ շողացուցանէին ընդդէմ թշնամեաց 

ճշմարտութեանն – 56. այլք յահեկականացն զմի մի ինչ ի սատանայական ուսմանցն 

բարձեալ տարան շահս – 64. որ ըստ համեմատութեան ընդ եօթն աւուրս շաբաթուն` 

գաղափարին մի մի գոբաղայ առ օր մի – 84. 

ՄԻՆ – Ապա աղօթքն և գործառնութիւնն ոչ ամենայն զմիոյ մատուցանէ մեզ 

փրկութեան պարգև, և ոչ մին զամենեցուն - 8. Քանզի մինն` հիմն ի ներքոյ անկեալ դնի  

պատուականագունիս այսմիկ աւուր, և մեւսն - 15. իսկ զմինս` արբանեակ բանի և 

սպասաւոր ի խոհականութեան կոչէր Հերակղիտոս - 20. մին միով ճանապարհով, և 

միւսն երկուք … հակառակին անհասանելի մարդեղութեան բանին հասանել: - 47. 

ապա հարկ է մեզ` որ զմին միայն ընտրեցաք ունել զօրագլուխ և վերակացու կենաց 

մերոց - 48. զի մի երկուց, ասեն, ակնարկութիւն տայցեմք բնութեանց ի մին Քրիստոս – 

49. Ըստ նմին օրինակի` զմին ասել բնութիւն - 50. Արդ` յայտ է թէ անհասանելի 

միաւորութիւնն, և ոչ բնութեանցն այլայլութիւն առաջնորդեն մեզ զմին ասել բնութիւն 

մարմնացեալ Բանին: - 51. ոչ յաղագս երկաքանչիւրոցն կատարելութեան զմին 

հրաժարեմ ասել կատարելութիւն - 52. Մի զմին ասելով` զբնութեանցն խցանել 

կամակորեսցուք զաղբեւրս – 52. Եթէ յերկուց ըստ բնութեան ոչ կամիս  ասել զմինն, 

կարի յոյժ չարաչար ըստ բնութեան զմին գտանիս ասացեալ բնութիւն: - 54. առ որ և 

յենուցուս առ մինն ի նոցանք – 55. Երկնչիս յերկուց ասել բնութեանց. երկիւղ մեծ գոյ, 

եթէ ոչ արժանապէս և զմին ասել Քրիստոսի բնութիւն: - 56. ոչ ինչ է արգել ասելով` 

յիշել և զառ ի յերկուցն. և դարձեալ` ոչ մոռանալով զյերկուցն, խոստովանել և զմին: - 

56. չարապէս զմին իմացեալ ասէին, երկակի ասացուածով զբանիցն իւրեանց յօրինէին 

զառաջարկութիւն - 56. Իսկ մին ըստ բնութեան նա ասացեալ` որպէս և ասէքդ իսկ, 

բացարձակ անուամբն ևեթ նշանակեալ լինի - 57. Ոչ եթէ զյերկուցն ասելով` 
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հրաժարէին ասել զմին, և կամ եթէ զսորին հակառակն՝ զմին խոստովանելով 

յամառէին յերկուցն գալ խոտովանութիւն – 57. համարձակապէս զերկաքանչիւրցն 

յիշէին զհասարակականսն. ոչ առ ի բաժանել զմին Որդի յերկուս որդիս - 58. որք ընդ 

ձեռն մին ասելոյն Քրիստոսի բնութիւն, ուրանային զանսուտ նորա մարդեղութեանն 

խորհուրդ: - 59. Արդ այսպէս բազմերջանիկ հարանցն յիշել ի վերայ միոյ Քրիստոսի, ոչ 

առ ի բաժանել զմին Քրիստոս յերկուս դէմս - 59. ոչ ըստ դիմաց և առանձնաւորութեան 

զմին ասէր գոլ - 62. Որպէս զի ըստ քեզ` յերկուց մին պատկանեսցի - 65. որ մին հոգւոյն 

անուանի, և միւսն մեղաց: - 68. յորոց մին ի նոցանէ` ի մէնջ  ընկալաւ 

զսկբնաւորութիւնն - 75. բղխեսցէ ջուր կենդանի յԵրուսաղէմէ» ի խաչելոյ մարմնոյն 

արիւն և ջուր. մինն իբր և զմարդոյ, և միւսն  առաւել քան զմարդոյ: - 100. 

ՄԻՆՉ / մակբայ / - Մինչ ի Հօրէ բնութիւն էր, զի՞նչ այլ ինչ բնութիւն յարգանդի կուսին 

գոյանայր: - 55. Իսկ մինչ ճարտարս  զնոսա խոստովանեցեր, զառ ի նոցանէ 

իմաստաբար ասացեալսն ի՞բր ոչ ընդունիցիս: - 63. Իսկ մինչ անձն ասես, ընդէ՞ր 

հրաժարես զնա դէմ ասել - 64. Իսկ մինչ զառ ի նմանէ փառսն ունէր ի սկզբանէ 

աշխարհի, այժմ ո՞ր է` զոր խնդրեսդ - 78. 

 Յետ որոյ դարձեալ` մինչ չև զաւետարանն ընթերցեալ … արտաքուստ ի 

գերեզմանն առ նա աղաղակիցեմք ասելով - 30. Եւ մինչ չև էր նոցա զօրաւիգն գտեալ 

զկարապետս դերաքրիստոսին, երկուցեալք և սարսեալք կային յուղիղ և ի գերապանձ 

կրօնից քրիստոսականաց – 39. Քանզի մինչ չև ևս զաւետարանն կարդացեալ, դեռ ևս ի 

թաղման վարկանելով զտէրն, արտաքուստ ի ներքս ի գերեզմանն աղաղակելով  

ողբերգագին  ձայնիւ, թէ - 103. 

ՄԻՆՉ / շաղկապ / - այնպէս լցեալ ուռճանայր ի նմանէ բանական իմ ոգի. մինչ զի 

կարել ասել ինձ զյայն ժամու պատահիցն - 2. զյոլովս անդուստ ի բաց յուղարկեցաք 

զգոքրծնական իմաստութիւնն. Մինչ զի ըղձալի լինել ինձ այսօր ... դառնալ հանդիպել 

մատաղագունի և անթարշամ ի մեղաց եղելոյ հասակին - 3. անընդհատաբար առ 

աստուած յերկինս ի վեր առաքել զփառաբանութիւն յերեկորեայ, և մինչ ի ծագելն 

արեգական: - 17. Քանզի այնքան նրբեն և նուաղեցուցանեն նոքա ... մինչ զի առ աչս 

երևութեան կարծիս արկանել մարմնացելոյ բանին - 49. Եւ եթէ` ոչ անգոյք են 
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անուանքն, կամ միոյ դիմաց, մինչ զի լինել ճոխութիւնն մեր անուամբք, այլ ոչ իրօք: - 

63. մինչ թէ հաճոյ թուեցաւ նոցա ի մեռանելն, զմարմինս իւրեանց  գազանաց և թռչնոց 

ծախել տալ` քան թէ ընդ երկրաւ ծածկել - 35. իսկ դու յոյժ ագահելով` և ոչ զմի ոք 

անտուստ ի կողմանէ թողլով տենչացար. մինչ թէ զնոյն մարգարէին առ քեզ բարբառել 

իրաւացի է - 64. և փրկեա՛ զմեզ վասն անուանդ քո, զի խոնարհ եղեն մինչ ի հող 

անձինք  մեր – 103. ՄԻՆՉԵՒ / մակբայ /  - Որպէս և տէրն ասէր «Մինչև արբից զդա, 

ասէ, ընդ  ձեզ նոր յարքայութեան Հօր իմոյ»: - 7. ,,ինձ համբերեն արդարք` մինչև 

հատուսցես ինձ – 22. պսակադիրքն ընդ պատժօք եղիցին, մինչև ապաշխարեսցեն - 24. 

պարտ է զայնպիսին խոշտանկել, և ծանր պատուհաս ի վերայ ածել, մինչև 

զգաստասցին և առողջասցին ի հաւատս: - 33. Մինչև գթացեալ ստեղծողի պատկերին, 

եղև պատկեր ստեղծուածոյն - 42. ասասցէ, երթալ ունիս` մինչև ուրանօր արժանն իցէ 

երթալ: - 77. 

ՄԻՆՉԵՒ / նախդր. /  - Եւ այս մինչև ցայս վայր այսպէս և այսքան: - 10. այս նախնական 

սովորութիւն ի վաղնջուց հետէ նախահաւեալ, և մինչև առ մեզ հասեալ - 12. բայց 

խնդրէ ընդունել զպատիւն իւր փրկչականս այս մեծ օր` յերեկորեայ շաբաթուն մինչև 

յերեկոյ միաշաբաթուն - 15. Այլ առաջինքն մեր և մինչև ցառաւօտ երկշաբթւոյն ոչ 

լուծանէին զհանգստեանն կապ - 15. տիւն մինչև ի նա յանգեալ, դադարումն ընդունի – 

15. Եւ յաղագս այսորիկ յերեկորեայ շաբաթուն մինչև ի լուսանալ միաշաբաթուն 

սպասել և ակն  ունել արժան է - 16. վերոտնելով առ սակաւ սակաւ երթալ հասանել 

մինչև ի թագաւորական գահոյսն - 20. Եւ այս մինչև ցայս վայր: - 20. Հայեաց տէր … թէ 

զորպիսի  և զորքանս  զբօսանաց և զբաղմանց սաստկութիւն յայգուէ մինչև յերեկոյ 

միալուծ ձգեալ բերեմ: - 21. արեգակնն լուսով մինչև ցայնժամ լինին պայծառացեալ - 

22. Ոչ է արժան ի սուրբ  քառասներորդս զատկին մինչև ի սուրբ  պէնտակոստէն 

հարսանիս առնել - 25. Սովորեցին ոմանք զկիւրակէնք օր մինչև ցճաշն  պատուել - 33. 

Յաղագս նորին հրամայեցաք մինչև ցերեկոյն նովին պատուով պատուել զօրն – 33. Եւ 

այս մինչև ցայս վայր եղիցի: - 47. ,,Տրտում է այս շունչ մինչև ի մահ,, - 72. և աղաչէ զի 

յապագայսն անփորձ պահեսցէ զեկեղեցի իւր մինչև ի գալուստ միածնի իւրոյ – 89. ,,Ի 

վեցերորդ ժամէ անտի խաւար կալաւ ի վերայ երկրի մինչև ցինն ժամ աւուրն,,: - 98. և 

ընդ իւր յուսով յարոյց զսկզբանէ զմեռեալսն` որ յԱդամայ մինչև ի գալուստն երկրորդ - 
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101. Արդ պատշաճ է ամենայն քրիստոնէից յերեկորեայ շաբաթուն մինչև ցառաւօտս 

միաշաբթուն` արթուն և  զուարթուն լինել - 102. որք հսկմամբ և աղօթիւք  զբոլոր 

զգիշերս զայս բաղձան անցուցանել` յերեկորեայ շաբաթուն մինչև ցառաւօտ 

միաշաբաթին - 102. երուսաղեմացիքն տակաւին մինչև ցայսօր զօր միաշաբաթին 

պայծառացուցանեն գիշերապաշտութեամբ – 103. «Թագաւորեսցէ տէր յաւիտեան 

աստուած քո Սիովն, ազգէ մինչև յազգս»  - 103. Տէր պահեսցէ  զմուտ քո ծննդեամբ 

յաշխարհ, և զել քո  մահուամբ. յայսմ հետէ մինչև յաւիտեան, յաստեացս մինչև 

հանդերձեալ յաւիտեանն: - 113. 

ՄԻՆՉ ԶԻ - այնպէս լցեալ ուռճանայր ի նմանէ բանական իմ ոգի. մինչ զի կարել ասել 

ինձ զյայն ժամու պատահիցն – 2. զյոլովս անդուստ ի բաց յուղարկեցաք զգործնական 

իմաստութիւնն: Մինչ զի ըղձալի լինել ինձ այսօր, որպէս յառաջն ասացի ... դառնալ 

հանդիպել մատաղագունի և անթարշամ ի մեղաց եղելոյ հասակին - 3. Քանզի այնքան 

նրբեն և նուաղեցուցանեն նոքա ... մինչ զի առ աչս երևութեան կարծիս արկանել 

մարմնացելոյ բանին - 49. Եւ եթէ` ոչ անգոյք են անուանքն, կամ միոյ դիմաց, մինչ զի 

լինել ճոխութիւնն մեր անուամբք - 63. 

ՄԻՆՉՉԵՒ, ՄԻՆՉ ՉԵՒ - ,,Չիք ալ ոք բաց յինէն, որ գիտիցէ զվերջինսն` մինչչև եղեալ 

իցեն – 68. Յետ որոյ դարձեալ` մինչ չև զաւետարանն ընթերցեալ - 30. Եւ մինչ չև էր 

նոցա զօրավիգն գտեալ զկարապետս դերաքրիստոսին, երկուցեալք և սարսեալք 

կային յուղիղ և ի գերապանձ կրօնից քրիստոսականաց – 39. մինչ չև ևս զաւետարանն 

կարդացեալ ... արտաքուստ ի ներքս ի գերեզմանն աղաղակելով ողբերգագին  ձայնիւ 

- 103. 

ՄԻՇՏ - որ սիրէ միշտ բացափայլութեամբ ի վերայ մեր զպարգևականն իւր ծագել ձիրս 

– 11. շուրջ գալով միշտ, տեսանել հոգաբարձութեամբ զհօտ Քրիստոսի – 23. քեզ Հօր և 

սուրբ Հոգւոյդ վայելէ փառք իշխանութիւն և պատիւ այժմ և միշտ – 31. ցանկայ միշտ 

բանական բնութիւնս  գերագունի և առաջնոյ պատճառին հասանել տեսութեամբ – 42. 

զի յամենեցունց արժանաւորապէս փառաւորի ամենասուրբ Երրորդութիւնն, այժմ և 

միշտ - 114. նա տացէ ձեզ միշտ ծարաւաբար մերձենալով  ճաշակել ի հոգեկանս այս 

աղբիւրէ – 116. Ընդ ձեռն որոյ երթեալ հանդիպիս զոր միշտն խնդրես - 67. 
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ՄԻՈՒԹԻՒՆ - Իսկ ի գերազանց և ի սքանչելի միաւորութենէն ոչ ինչ է արգել 

միութեան` զամենայնսն խոստովանել ի Քրիստոս - 51. Ոչ ի միութենէն 

զերկաքանչիւրոցն ուրանամ զկատարելութիւն, և ոչ յաղագս երկաքանչիւրոցն 

կատարելութեան զմին հրաժարեմ ասել կատարելութիւն. միութիւն յանայլայլութեան, 

և անայլայլութիւն ի միութեան խոստովանելով: - 52. միութեամբն ճանաչել 

զբնութիւնսն – 52. «Միութիւն խոստովանիմ, և ոչ քայքայումն ինչ – 52. ոչ դարձեալ 

ըստ հասարակականացն ինչ ասացեալ բան` զմիութիւնն յերկուս Բաժանէ միութիւնս  

- 58.  ծանիցի անբաժանելի և անշփոթ միութիւն մարմնացելոյ Բանին աստուծոյ: - 60. 

Աստուած քաւեայն զխոնարհութեան պաղատանս` հանապազօր երրեակ միութեանն 

մատուցանել արժան է ամենայն քրիստոնէից: - 86. 

ՄԻՋԱԳԻՇԵՐ - Իսկ զորս ի միջի անդ յիշէ իսկզբանն և կատարածի, այս ինքն 

միջագիշերն և զհաւախօսն - 17. Զի երեկանիրհասէրն զմիջագիշերն հրաւիրէ լինել իւր 

արթնութեան  ժամանակ – 17. 

ՄԻՋԱՍԱՀՄԱՆ - Քանզի միջասահման իմն երեկորինս է ժամ տուընջեան և գիշերոյ - 

15. 

ՄԻՋԻՆ - Իսկ որ յերկաքանչիւրոցն զանգիտեալ հրաժարիցէ ծայրայեղ  խոտորմանց, 

միջին իմն արդարակ և անստերիւրող ճանապարհաւ բերիցին: - 15. 

ՄԻՋՆՈՐԴ - Իսկ զերկեակսն նոյնպէս պարտ է ըստ առաջին  կարգին միջնորդօք և 

խօսնականօք հաւանեցուցանել յիրերաց յօժարութիւն - 27. առանց միջնորդի յետոյ  

Փառք  ի բարձունսն յօրինեն - 85. 

ՄԻՋՆՈՐԴԵԼ - որով իմանալի հոգին միջնորդէ ըստ զգայարանացն – 22. Իսկ 

քահանայն միջնորդէ աղօթիւք առ կենացն անմահից յոյսն Քրիստոս կատարել ի բարի 

զաղօթսն - 114. 

ՄԻՋՆՈՐՄ - զմիջնորմն ցանկոյն քակեաց զթշնամութիւնն ի մարմնի իւրում,,: - 78. 

ՄԻՋՕՐԵԱՅ - Որ առաջին միջօրեայն եղև նսեմ նախնի մարդոյն յանցանօքն - 99. 
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ՄԻՍԻԴԻ - երգ նոր երգեն, միսիդի անուանելով, որ ըստ յունարէն բարբառովն 

թարգմանի, այս ինքն է` օրհնութիւնս երգել: - 105. 

ՄԻՏ - Ապա զմտաւ ածեալ` թէ և ոչ մի ինչ իրօք զորոգայթս զայս փշրել կարիցեմ, եթէ 

ոչ այնուիկ` որով գթասիրեալ  երկնային Հօրն - 21. Զմտա՛ւ ած, յորքանեաց չարաչար 

հայհոյութեանց պտոյտս ընկղմիս - 55. Ոչ ինչ է վատթարագոյն թերևս և զնայն զմտաւ 

ածել - 75. Եւ ապա զմտաւ ածեալ` եթէ ոչ իւրով զօրութեամբ կարէ զորոգայթն զայն 

մերժել յիւրմէ - 95.  զարդարոցն ընդ միտ ածցես զյապաղումն – 22. ոչ յերկուանամ` 

նմին ինքեան բազմեցելոյն ի նոսա Քրիստոսի զերկրպագութիւնն մատուցանել, ոչ 

հայելով յերևելին առաւել` քան թէ զանտեսանելին ի նմա գանձեալ ընդ միտ ածելով - 

42.  Այլ և ըստ մեզ, եթէ ոչ յոյժ գայթագղեսցիս բանիւս, զապականութեանն ընդ միտ 

ածելով տեսակս - 73.  Քանզի այնքան նրբեն նուաղեցուցանեն նոքա ... որքան ի 

զօրութենէ բանից նոցա ի միտ առնուլ է: - 49. Եւ այսպէս լուսաւորագոյն իմացուածով 

կարասցես ի միտ առնուլ  զերկաքանչիւրս գրեցելոցն բանից խոհականութիւնս: - 61. 

ՄԻՏԵԼ - գողանայ միտս մեր յիւրն միտելով կամս – 98. 

ՄԻՏՔ - ոռոգանէր զարգաւանդ երկիր մտաց իմոց – 2. ոչ միայն ի միտս, այլ և առ երեսս 

բարեպաշտից կերպացեալ ձևանան երևմունքն: - 14. զայս գտանեմք յասացելոց աստի 

յայտնել միտս: - 17. հանեալ կարգեաց զինքն մտօք ընդ զուարթնոցն պարակցութիւնս  

– 20. Իսկ երեկորին աղօթիցն հաւաքումն  այսպիսաբար յինքեան ունելով զեկուցանէ 

մեզ միտս: - 21. Եւ վասն զի ընդ ձեռն բանից` յանմարմնականացն մտօք սլացեալ 

մտանեն ի բնակութիւնս – 22. զուգիւք ներգործել բնաւորեաց առաջնորդականն որ ի 

մեզ միտք – 23. զոր անխտրապէս յանդեդևուն մտաց առեալ մեք կապեցաք զհռչակելին 

զայն  նշան ընդ ամենայն նիւթս - 35. Ոչ կարացեալ տեսանել խաւարեալքն մտօք, թէ 

զինչ նմանութիւն է աստուածպաշտութեանս մերոյ առ բազմաստուածութիւնն 

հեթանոսաց - 35. ծամածռեալ խաթարել զմիտս մեր խորհին կռապաշտութեան 

անուամբ: - 45. Բայց կարծեմ զայլ ինչ երկնել մտաց ձերոց` այսպէս կեղծաւորելովդ: -  

49.  ամենայն քրիստոսասիրաց լուսաւորեալ են մտաց աչք - 50. Ոչ եթէ անգոյ  և կամ 

առանց մտաց և անձին, և թանց բնութեան զմերն ընկալաւ ի կնոջէ - 51. Եւ ապա ի շար 

արկեալ թուեն զկատարելութիւն բնութեանս մերոյ. հոգի, մարմին, և միտս - 55. առ 
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միմեանս բարեփառագունին առաջնորդեսցեն մտաց: - 56. Առ որ դու կուրացեալ մտօք 

հայելով` ոչ գիտացեր զանազանել – 62. ոչ առաջնորդեսցես մտացն աչաց – 62. 

զկուրութիւն մտաց քոց զսրբովքն արկանես հարամբք – 63. ,,Տեսանեմ այլ օրէնս 

զինեալ հակառակ օրինաց մտացն – 69. այլ ինձ մերձ թուի գոլ սաղմոսիս միտք եօթն 

գոբաղայիւքն կանոնեալ - 84. ի փապարաց ձորոց առաջնորդեաց  աշտիճանօք ի վեր 

ելանել ի բարձրագոյն յիմաստն … զուշ և զմիտս ունգնադրութեան կարկառեալ ի 

տաճար սրբութեան – 97. գողանայ զմիտս մեր յիւրն միտելով կամս – 98. որով 

կարասցուք յամենայն ժամ պտղաբեր մտօք կալ առաջի նորա - 100. և լիցի այս ո՞րպէս, 

եթէ ոչ աղօթիւք ձերովք տացին բան ի միտս մեր – 104. և յայս միտս նայեցեալ 

եկեղեցւոյ ընթեռնուն զԵսայի: - 105. նա տացէ ձեզ միշտ ծարաւաբար մերձենալով 

ճաշակել ի հոգեկանս այս աղբիւրէ, յարաբաց ունելով զբերան մտաց - 116. 

ՄԻՒՌՈՆ - Պարտ և արժան է զսուրբ միւռոնն … հայրապետին օրհնել - 26. ոչ տացէ 

քահանային օրհնել և օծանել զնա միւռոնովն սրբով – 32. 

ՄԻՒՍ – Կէսք ի նոցանէ … զկենդանիս ի պատիւ առեալ պաշտեցին ... Որպէս 

հիւսիսայինքդ զձի և զշուն. զմին վասն երագաշարժութեան... և զմիւսն` ի գազանացն 

յափշտակութենէ զտէր իւր  յապահովացուցանելոյն սակս: - 36. Քանզի մին միով 

ճանապարհով, և միւսն երկուք … հակառակին անհասանելի մարդեղութեան բանին 

հասանել: - 47. զի թէ և ասեմք` մի բնութիւն բանին մարմնացելոյ, ոչ այդպէս խելայեղ և 

ջաղջախ մտածութեամբ, որպէս թէ միոյն ի միւսմէն ի բաց բարձեալ - 50. որ մին 

հոգւոյն անուանի, և միւսն մեղաց: - 68. յորոց միովն` զմահուն ընկալաք լուծումն, և 

միւսովն` զապականութեանն զքակտումն: - 74. բղխեսցէ ջուր  կենդանի յԵրուսաղէմէ  

ի խաչելոյ մարմնոյն արիւն և ջուր. մինն իբր և զմարդոյ, և միւսն առաւել քան զմարդոյ: 

- 100. 

ՄԻՒՍԱՆԳԱՄ – զի ի ձեռն այսորիկ միւսանգամ զարդարեսցի գեղեցկագունութեամբ 

յօրինեալ պատկերն - 42. վերստին միւսանգամ գոյանալ վստահանայր - 76. զոր ապա 

կարողութիւն է միայն ամենազօր ձեռինն` միւսանգամ զքայքայեալն նիւթ առ նոյն 

հաւաքելով հաստատել տեսակս: - 77. յորում ժամու միւսանգամ գալուստն փրկչին 

պատմի – 87. Այս աղօթքս միւսանգամ գալուստն Քրիստոսի նշանակէ - 92. յորում 
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ժամու միւսանգամ կենդանանայ ի գերեզմանէն - 92. սթափեալ ի ժամուն յայնմիկ 

աղօթեն, ակն ունելով միւսանգամ նորոգմանն` յարութեանն մեռելոց - 92. նոյնպէս և ի 

նմին աւուր խոստացաւ առնել զիւր զմիւսանգամ զգալուստն - 101. 

ՄԽԻԹԱՐԵԼ - պարտ է աղօթել և հսկել, և հոգևորական կարգօք մխիթարել անձինս - 

24. 

ՄԽԻԹԱՐՈՒԹԻՒՆ - Ի սմա և Հոգին սուրբ առաքեալ ի Հօրէ, զանմերկանալին մեզ 

զգեցոյց մխիթարութիւն: - 13. զոր և անմարմին զուարթութիւնն ի գերեզմանին ի 

սփոփանս մխիթարութեան տրտմեցելոց կանանցն աւետաւորէ - 90. որ ակն ունէին 

մխիթարութեանն Երուսաղեմի - 100.   

ՄԾՂՆԷՈՒԹԻՒՆ - Նախկին մծղնէութեան պայղակենութեան խեշերանք. որք 

խրատեալք և ոչ իմաստնացեալք, ի Ներսիսէ կաթողիկոսէ, զկնի նորուն մահուանն 

խուսեալք չոգան - 39. 

ՄԾՂՆԻ - Ոչ է պարտ ի չարաղանդ մծղնէիցն տեղիս ... օթել ումեք - 33. 

ՄԿՆՈՐՍԱԿ - մկնորսակացն լինելով պաշտօնամատոյց, յայնոցիկ մղեալ անկանին 

խորխորատ - 37. 

ՄԿՐՏԱՏՈՒՆ – է պարտ … աւազան քարեղէն հաստատել ի նմին իսկ յեկեղեցւոջն, և 

կամ անդէն մերձ յեկեղեցին ի մկրտատունսն: - 26. 

ՄԿՐՏԱՐԱՆ - Այս յերեխայութեանն կարգի առ դուրս մկրտարանին պատշաճեսցի 

լինել նմա  - 9. Պարտ և արժան է զերախայիցն ձեռնադրութիւնն և զօծումնն և 

խոստովանելն առ դուրս մկրտարանին կատարել - 27. 

ՄԿՐՏԵԼ - Փիլիպպոս զներքինին յոր և իցէ ջուր մկրտեաց: - 5. ապա հարկ է և 

երեսնամեայ մկրտել - 5. Այլ այժմ բազում ժամս ի միջի կատարեմք  … և ութօրեայ 

մկրտիմք: - 6. և զնոյն նովին ամանօք առ մի ըստ միոջէ մկրտեալսն իւրաքանչիւր 

ումեք վերստին օրհնել: - 7. Եւ դարձեալ նովին ձիթով օծանէին զմկրտեալսն  - 8. Այս  

յերեխայութեանն կարգի առ դուրս մկրտարանին պատշաճեսցի լինել նմա՝ որ 

մկրտիցին: - 9. Եւ եթէ առ ի վնաս մեզ է յիշել զփրկչական մկրտութեան ճառս,  թերևս 
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չէր իսկ մկրտեալ Քրիստոսի: - 12. Պարտ և արժան է … առ մկրտեալսն մատուցանել 

միայն յորդեգրութեանն օծումն - 26. Պարտ և արժան է զմկրտութեանն ձէթ` 

քահանային օրհնել մի ըստ միոջէ ընդ մկրտելն … առ մկրտեալսն մերձեցուցանելով` 

զօրհնեալն սպառել … միայն օծանել նովաւ զերեխայսն և  զմկրտեալսն ընդ մկրտելն 

յաւազանին - 26. Պարտ և արժան է ... տանել ի ներքս` ուր աւազանն  է, և մկրտել: -27. 

ՄԿՐՏՈՒԹԻՒՆ – սուրբն մեր Լուսաւորիչն … և ի գետս և ի վտակս, յոր և հասանէր, 

մկրտութիւն կատարէր: - 5. իսկ որ զկնի մկրտութեանն է օծումն՝ զորդեգրութեանն 

աստուծոյ ի մեզ կոչէ շնորհ: – 8. ոմանք զառ ի մկրտութիւնն գալ հանդերձելոցն` 

զհրաժարելոյն ի սատանայէ` նոցա հարցմամբ ի վերայ ոչ բերեն  զերդմունս - 8. այլ 

միայն առ մկրտութիւն աւազանին վաղվաղեալ` ի ներքս արկանեն: - 8. որք 

զմանկունսն ի մկրտութիւնն մերձեցուցանիցեն: - 10. զմկրտութեանն ի  Մատթէոսէ 

զաւետարանն ընթեռնլով` օրհնէին  զջուրն - 12. առ ի վնաս մեզ է յիշել զփրկչական 

մկրտութեան ճառս - 12. Է՞ր աղագաւ և կցուրդս գեղեցկանուագս զմկրտութեանն 

բանից յօրինեցին երանելիքն մեր վարդապետք:- 13. որ յետ մկրտութեանն լինի – 26. 

Պարտ և արժան է զմկրտութեանն ձէթ` քահանային օրհնել մի ըստ միոջէ ընդ մկրտելն 

- 26. աւետիքն և ծնունդն և մկրտութիւն Քրիստոսի ի միասին առեալ տօնախմբին - 30. 

ի ձեռն այնորիկ յիշատակել զառ ի փրկչէն վասն մեր Յորդանան զմկրտութիւն: - 32. 

Արժան է յայտնութեանն աւուր ի Մատթէոսի գլխոյն զմկրտութեան կարգին ընթեռնուլ 

զաւետարան: - 32. Այլ յամենայն իսկ ութօրեայսն խառնել պատշաճ վարկանիմ ընդ 

ծննդեան աւետարանսն զմկրտութեան աւետարանսն - 32. Ընդ նմին թաղեալք 

մկրտութեամբն ի մահ, և ընդ նմին յարուցեալք ի թաղմանէ մեղացն` աստուծոյ 

ազդեցութեամբն – 86. 

ՄՂԵԼ – յայնոցիկ մղեալ անկանին խորխորատ – 37. Եւ այս է քան զամենայն 

դժնդակագոյն  մեզ ի նոցանէ վտանգ. բանիւ առ ընկերն մղել, և ձեռամբ առ ինքն 

յանգուցանել - 46. զնիւթն իբրև զանարգ ինչ անգոսնեալ ի բաց մղեն - 59. դու 

զանբնականսն ի ներքս մղես – 74. 

ՄՂԵՂԵԼ - նա անցեալ ի բաց գնայ մղեղեալ և լուծեալ: - 18. որ կարօղն է խարշել իբրև 

զփուշս ագարակի զհեթանոսական բոյսն, մղեղել և արտաքս  ընկենուլ - 46. 
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ՄՆԱԼ - Իսկ մեզ իբրև հայրասիրաց ոմանց որդւոց` զառ ի նոցանէ անտես  մնացեալն, 

ձեռն տալովն աստուծոյ, տեսանել արժանի է - 8. Այլ … առանց օրհնելոյ և 

հաղորդութեան, արտաքոյ մնան՝ ուր կամք իցեն: - 10. նոքա մեզ մնան ընդունել 

զաւետիսն: - 22. ապա թէ ի նմին ղեզխութեան մնացեալ յերկարեսցէ, որոշեսցի: - 24. 

սեղանն արհամարհեալ և անգործ մնասցէ: - 26. մնալով ի բարձրութիւն` գտաւ նոյն 

ինքն ի խոնարհութեան - 50. Ոչ ի մարմնոյ բնութիւն փոխաբուսեալ Բանին, այլ և ոչ 

մարմնոյն ի նորայն, այլ ի յատկութեան ըստ բնութեան երկաքանչիւրոյ մնացելոյ և 

իմացելոյ … մի մեզ եցոյց որդւոյ բնութիւն - 51. այս է Բանն աստուած մարդ լինելով և 

ասելով` մնաց և այնպէս աստուած - 51. Արդ ի յատկութեան ըստ բնութեան ասել, 

զանշարժն մնալ ասէ յերկաքանչիւրսն - 51. յիւրումն մնալով` զերևութական  միայն 

զձևն զինքեամբ արկաւ - 53. զիա՞րդ անձնաւորութիւնքն կարեն անշարժ մնալ - 62. ընդ 

նմին բարձեալ լինի և իւրաքանչիւր ուրուք նոցա գոյութիւնն. ընդ որով ապա և ոչ 

Աստուած, և մնալ քեզ անաստուած – 63. էին ոմանք, այլ և յլովք ևս կենդանիք 

մնացեալք - 66. Քանզի անսուաղ ասէ  զքառասուն օր մնացեալ` յետոյ  քաղցեաւ – 70. և 

ոչ տայ թոյլ մնալ նմա յայլայլութեանն յայնմիկ – 77. զոր և առ նմին առեալ  

քահանային՝ զաղօթս ժողովրդեանն մատուցանէև առ աստուած, հաստատուն կալ և 

մնալ ի կամս  պատուիրանապահութեան նորա - 89. Ուրանօր և զիս աստուածային 

Հոգին վերակարգեաց յաթոռ սրբոյն Գրիգորի ... Յովհաննէս նուաստագոյն 

յիմաստասիրականաց խմբից, և ի բոլորից մեկին մնացեալ ըստ մարմնոյ 

յազգականաց : - 115.      

ՄՇԱԿ – Որոմնացան մշակացն է զայդ սերմանեալ: - 66. չար մշակքն ի վերայ բարի 

սերմանն որոմնացանուք լինել հանդիսանային - 66. 

ՄՇՏՆՋԵՆԱԿԱՆ - տէր ինքնին եղիցի մեզ լոյս մշտնջենական - 14. այլ զոր ինչ ընդ 

ձեռն այսորիկ լինելոց է մշտնջենականի փառացն իմոց մեծութիւն: - 79. 

ՄՇՏՆՋԵՆԱՒՈՐ - Եւ ըստ իւրաքանչիւրոցն զաղօթսս զայսոսիկ հանգստիւքն 

իւրեանց. Տէր աստուած մշտնջենաւոր. Հանգիստ, Շնորհատու բարեաց: - 31. Այլ 

անհնար է մշտնջենաւորի էութեանդ գոլ առանց փառաց - 79. 
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ՄՇՏՆՋԵՆԱՒՈՐԱԲԱՐ - յարեաւ և օգնեաց մեզ, փրկելով զմեզ ի մահուանէ` և 

թագաւորելով մշտնջենաւորաբար ամենայն տիեզերաց : - 30. 

ՄՇՏՆՋԵՆԱՒՈՐԱՊԷՍ – գառն մի երեկորին, և գառն մի առաւօտին  հանապազորդ 

առաջի աստուծոյ ողջակիզեալ մշտնջենաւորապէս - 91. 

ՄՈԼՈՐԵԼ - զի որ առ ընկերսն մոլորեցաւ աստուածութեան կարծեօք ինքն իւր 

ինքեան խոնարհեալ երկրպագէ յիմարաբար: - 36. Յայսմանէ մոլորեցան մարդիկ զանց 

առնել զմի իշխանութեամբն - 42. Նոյնպէս և այլով իւիք բանիւ այլ ոք վրիպեալ 

մոլորեցաւ - 62. Արդ զիա՞րդ դու մոլորեցար – 64. մանուկ մոլորեալ` ուրանօր և 

երթիցէ, զմայրն վերաձայնեալ կարդայ: - 67. զի նոքա առաջնորդեսցեն ինձ մոլորելոյս 

ի գիտութիւն ճշմարտութեան - 89. 

ՄՈԼՈՐԵՑՈՒՑԱՆԵԼ - իսկ զհեթանոսս անհուն և անթիւ պաշտամամբք մոլորեցոյց 

սատանայ: - 35. 

ՄՈԼՈՐԵՑՈՒՑԻՉ - զոր մոլորեցուցիչ և Նեռն անուանէ մեծն Յովհաննէս: - 48. 

ՄՈԼՈՐՈՒԹԻՒՆ - ի ծածուկ զօդային և զվերնոտ դևսն կոչեն ըստ Մանեայ և Սիմովնի 

կախարդի մոլորութեանցն: - 38. «Յարեաւ կաթեաց ի նոսա այս մոլորութեան գինի և 

արբեցութիւն»: - 41. առ որ եթէ խաւարագած ոք ի ներքս յառեալ նայիցի հոգւոյն 

ակամբ, նոյն ինքն մոլորութեան պատճառ ճշմարտութեանն նմա եղանի ասացուած: - 

62. ջանասդ … պատմել մեզ փոխանակ այնոցիկ այլ մոլորութիւն - 65. որոց 

իմաստութիւնն իւրեանց առաջնորդեաց նոցա առ մոլորութիւնն - 79. 

ՄՈՄ - զինքեամբ ծախեսցէ զչարութիւնն իբրև զմոմ հուր - 75.   

ՄՈՌԱՆԱԼ - ոչ ինչ է արգել զմին ասելով` յիշել և զառ ի  յերկուցն. և դարձեալ` ոչ 

մոռանալով զյերկուցն, խոստովանել և զմին: - 56. մի’ մոռանար զամենայն սքանչելիսն 

նորա» - 83. 

ՄՈՎԱԲԱՑԻ - Իսկ որք անչափաբար  գիջական ախտին հոգ տարան`  զարական և 

զիգական անդամն նոյնաձևաբար պաշտեցին, մովաբացիքն և սիդոնացիքն զՔամովսն 

և զԱստարտսն: - 35. 
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ՄՈՎՍԷՍ - և չորք և վեց գումարին ի տասն … և զուգաթիւ ի ձեռն Մովսիսի տէրունեան 

աւանդեալ օրինացն: - 23. Հերձանէր զծովն Մովսէս գաւազանաւն - 44. զնոսա ասեմ 

սուրբս՝ զՍահակ և զՄաշդոց … զմեծն իմաստասիրաց և զհռչակեալն ընդ տիեզերս 

զտէր Մովսէս - 66. Զայս և յառաջագոյն ի հնումն գուշակեալ Մովսիսի - 91. 

ՄՈՒԾԱՆԵԼ – ոչ միայն թէ որդեհայրութիւն ի ներքս ածեալ մուծանես, այլ և - 62. 

ՄՈՒՏ – Տէր պահեսցէ զմուտ քո ծննդեամբ յաշխարհ – 113. 

ՄՈՒՏՔ – Եւ եղև … մուտք կենաց ճանապարհին ի ծառն կենաց: - 100. 

ՄՍՈՒՐ - “Գտանիցէք, ասէ, մանուկ պատեալ ի խանձարուրս, և եղեալ ի մսուր” - 49. 

ՄՏԱԾՈՒԹԻՒՆ - դարձցուք և զկարելւոյն բուռն հարցուք` ի բաց դնելով զանհնարիցն 

մտածութիւն: - 3. զորոց բանս է, որ վասն Քրիստոսի մարմնոյն մտածութիւնք և ճառք – 

49. զի թէ և ասեմք` մի բնութիւն Բանին մարմնացելոյ, ոչ այդպէս խելայեղ և ջաղջախ 

մտածութեամբ - 50. և յայլմէ առ այլ վազեալ անցանես տարապարտ մտածութիւնս: - 

56. 

ՄՏԱՆԵԼ – որ յանիծիցն մտին յաշխարհս – 86. ,,Մտցեն աղօթք իմ առաջի քո ,,- 89. 

կարգեցան ի ժամուն յայնմիկ աղօթք իբրև արժանի լինել մեծի առաւօտի լուսոյ 

ծագմանն … ի կատարումն եւթներեկին ի նախկին ութերորդ դարուն մտելոյ - 92. 

զքահանայութեանցն ասեմ, զպատարագացն և ի զանազան արեանցն կենդանեացն 

հեղմանցն,  ի մտանել ազնուականագոյն յուսոյն - 99. մի՛ մտանիջիք փորձութիւն,, - 

102. 

 որ իբրև զձի ընդ քիրտն մտեալ՝ ոչ կասես յընթացից քոց – 65. դևն չարասէր և 

ճշմարտատեաց ի ներքս մտեալ դարանէր – 37. 

ՄՏԱՎԱՐԺ - «Մանուկ էի մտավարժ, և ոգւոյ բարւոյ դիպեցայ»: - 2. 

ՄՏԱՒՈՐ - թողացուցանէ զմտաւոր և զբանական հոգին – 68. 

ՄՏԱՒՈՐԱԿԱՆ – Վասն որոյ և յայսմ գիշերի առ քեզ համբառնամք զմտաւորական 

աչս իբր ծառայ առ տէր – 113. 
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ՄՏՑԵՆ ԱՂՕԹՔ ԻՄ ԱՌԱՋԻ ՔՈ ՏԷՐ - Արդ զկնի Հարցինն և Ողորմեցւոյն …  զՓառս ի  

բարձունսն  պաշտել. ապա ըստ իւրաքանչիւր աւուր զկցուրդսն  … Երկուշաբթւոյն, 

Լոյս տուր տէր աչաց իմոց … Ուրբաթուն, Մտցեն աղօթք իմ առաջի քո տէր: - 29. 

ՄՕՏ - Զոր օրինակ՝ քար ինչ ի բարձուստ ուստեք հոլովեալ, որ մօտն կայցէ` ասասցէ, 

երթալ ունիս  - 77. 
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ՅԱԳԵՑՈՒԹԻՒՆ - առ յագեցութիւն երկնային բարութեանն զմեզ փոխաբերեաց: - 73. 

ՅԱԳՈՒՐԴ - զամպարշտութեանդ ոչ գիտացեր զյագուրդ – 66. 

ՅԱԾԵԼ - նորին աղագաւ ընդ զգալիսս յածեալ, և ի նոսին թակարդեալ, ի նոցանէ և 

զխնդրելին իւր  յանձն առնու ընտրել: - 42. 

ՅԱԿՈԲ - ընդ Յակոբայ եղև կռուակից: - 71. 

ՅԱԿՈԲՈՍ - Աբրահամ հայր մեր ո՞չ ապաքէն ի գործոց արդարացաւ», ասաց մեծն 

Յակոբոս - 61. ի բաց հալածել սպառնայր մեծն Յակոբոս – 69. 

ՅԱԿՈՎԲ - երուսաղեմայեցիք տակաւին մինչև ցայսօր զօր միաշաբաթին 

պայծառացուցանեն գիշերապաշտութեամբ իբրև Յակովբայ հրամայելով նոցա - 103. 

ՅԱՀԵԿԱԿՈՂՄՆ - Որ առ պատուիրանադրեալն ոչ ձգտի հասանել կանոն, նա 

յահեկակողմանն դանդաչէ խոտորել ճանապարհի - 15. 

ՅԱՂԱԳՍ - Յաղագս որոյ  ապա հաւանեալ իմ այսոքիւք - 2. Յաղագս որոյ ապա հարկ 

է հաւանութեամբ և հաւատովք հետևել զկնի բոլոր քրիստոսականացս - 7.  յաղագս 

աստուածայնոյն վերջանալով հրամանի` առ իւրն երագոտնագոյնս ընթասցի 

ցանկութիւնս - 11. Եւ յաղագս այսորիկ յերեկորեայ շաբաթուն մինչև ի  լուսանալ 

միաշաբաթուն սպասել և ակն ունել արժան է - 16. Յաղագս որոյ պարտ է մեծաւ 

զգուշութեամբ այսմիկ տանել հոգ – 18. ընդէ՞ր երկիցս անգամ զնոյնս բարբառի. 

յաղագս վերջացելոցն ի նախաժամանողացն - 19. Յաղագս այնորիկ ապա և 

հանրականացդ համարձակի հրաման տալով երկնայնոց և երկրայնոց արարածոց ի 

փառաբանութիւն կանխել արարչին - 19. Եւ այս յաղագս Հարցինն և Գործոցն, 

Ողորմեցին և Տէր յերկնեցոյն: - 19. Յաղագս երեկորին պաշտամանն: - 21 Եւ այս մեզ 

յաղագս թուոյ քառակի և միակի - 23. Եւ այս յաղագս Մեծացուսցէ ասելոյ 
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յառաւօտինսն յաւուր կիւրակէի: - 30. Եւ յաղագս այսորիկ` աւետիքն և ծնունդն և 

մկրտութիւն Քրիստոսի ի միասին առեալ տօնախմբին - 30.  Յաղագս նորին 

հրամայեցաք մինչև ցերեկոյն նովին պատուով պատուել զօրն – 33. յաղագս որոց 

բանս ընթանայր - 37. Յաղագս որոյ և կարի յոյժ աննմանիք միմեանց են տաճարն 

աստուծոյ և մեհեանք կռոցն – 40. յաղագս որոյ և աստուած ի ներքս եկեալ դադարէ – 

40. յաղագս որոյ միանգամայն և ի նախատպէն և ի պատկերէն զրկեալ լինէր յուսոյ 

պատկերագործն: - 40. Յաղագս սպանութեան դիւին ասէ – 41. Բազումք ի Բաբեղոնի 

պատուական անօթք ոսկւոյ և արծաթոյ, այլ միայն յաղագս աստուածային անօթոցն 

կրեալ զպատուհասն Բաղտասար արքայի - 45. Յաղագս նոցուն ապա և մեր 

աստուածայնովն զինազարդեալ սպառազինութեամբ, հաւաքեսցուք - 46.  յաղագս 

նորին ահաւասիկ և ատեամք զատելիս  նոցա - 48. ոչ յաղագս երկաքանչիւրոցն 

կատարելութեան զմին հրաժարեմ ասել կատարելութիւն - 51. յաղագս այնր ասի մի 

բնութիւն: - 55. յաղագս այնր իւրացոյց իւր մարմինն – 59. յաղագս առ երկնայինն 

միաւորութեան որ յերկրէն էր` ասիւր այս այսպէս: - 62. Եւ յաղագս այդր երկիւղի ... ի 

հանուր իսկ էակացս ի բաց բարձեալ տարար զանուն բնութեան - 65. յաղագս նորին 

տրտմէր – 68. յաղագս որոյ զնոյն ինքն ընքեան զմարդկային կազմածս մեղս ասացար 

գոլ: - 71. ես հաղորդեցայց նորայոցն յաղագս խառնմանն - 75. որ յաղագս 

ապականութեան իցէ բանս - 76. Եւ յաղագս այսորիկ ամենայն փութով եկեալ յանձն 

առնոյր զսա տէրն- 76. Եւ յաղագս այսորիկ եղեալն վասն մեր մարդ` և անուանեալն 

երկրորդ Ադամ մեղս ոչ արար - 77. Նորին տեառն Յովհաննիսի իմաստասիրի 

Յաղագս կարգաց եկեղեցւոյ Քրիստոսի – 81. Յաղագս այսպիսի մարդասիրութեանն` 

թերևս և իմս ոչ յիշեաց Քրիստոս աստուած զբազմութիւն յանցանացս - 81. յաղագս 

հինգ զգայութեանցն մաքրութեանն, խնդրեաց յաստուծոյ զսուրբ Հոգւոյն զշնորհսն  

յօգնականութիւն – 83. յաղագս որոյ հրամայէր արձակապէս քաղաքավարիլ – 85. երգք 

երից մանկանցն յաղագս նախահօրն փրկութեան ձևանայ – 86. շնորհեցաւ ի Հոգւոյն 

սրբոյ կարգեալ խորհուրդ պաշտման եկեղեցւոյ օրհնութիւն երից մանկանցն, մահու և 

յարութեամբն Քրիստոսի յաղագս նախահօրն փրկութեան  - 86. “Առէք զՀոգի սուրբ”, 

զհեռացեալն յԱդամայ ի բնութենէս, յաղագս ոչ ի ճաշակման պտղոյն գիտութեան 

բարւոյ և չարի: - 87. յաղագս այսպիսի բազմագութ մարդասիրութեանդ ողորմեսցի’ս 

մեզ: - 90. Նորին տեառն Յովհաննիսի Հայոց կաթողիկոսի յաղագս կարգաց եկեղեցւոյ 
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– 94. բևեռեալ զոտսն և զձեռսն յաղագս յանդուգն գնացիցն ի ծառն – 96. տեսանեմք 

յերրորդ ժամու զշնորհս Հոգւոյն սրբոյ հեղեալ յառաքեալսն, զհեռացեալն յԱդամայ ի 

բնութենէս` յաղագս ոչ ի դէպ ժամու ճաշակմանն: - 97. Յաղագս կարգաց եկեղեցւոյ – 

100. առաջի բռնարկեալս ի վեր է քան զմեր կարողութիւնս, յաղագս տգիտութեան և 

խոշոր բանից - 104. Արդ ամենայն յառաջագոյն ասացեալքն յաղագս Քրիստոսի 

չարչարանացն և յարութեանն և մերոյ փրկութեանն - 104. յաղագս կարգաց եկեղեցւոյ - 

107. Յաղագս որոյ անմոռացաբար հայցեմ ընդունել ի ձէնջ  զյիշողութեանն փոխարէնս 

– 116. 

ՅԱՂԹԱՀԱՐԵԼ - որոց յաղթահարելն զմիմեանս` օգնականութեան սպասաւորութիւն 

առնել է իւրեանց ստացողաց: - 36. 

ՅԱՂԹԱՆԱԿ - յաղթանակ հակառակորդին գտեալ զսա խաբէութեանն իւրոյ 

հանդիսի: - 77. 

ՅԱՂԹԵԼ - «Մի’ չարի չար հատուցանել, այլ յաղթել բարեաւն չարին» - 41. որով 

առաւել խմդայր, և չարաչար յուսովն զուարճանայր խաբեբայ և պատրիչն մերոյ 

նախահօր, որպէս թէ յաղթեալ նախանձելւոյն – 76. Եւ զի՞նչ քան զայս վեհագոյն և 

գերաշխարհիկ խաղաղութիւն, ընդ աստուածայնոյն միանալ մարդկային բնութեանս, 

և լինել մի գերագունին յաղթելով: - 78. ոչ կարաց ժուժկալել իւրում պատկերին` 

յաղթեալ ի մարդասիրութենէն Հայրն - 86. ,,Մի’ ասասցէ թշնամին կենաց թէ յաղթեսցի 

նմա - 88. 

ՅԱՂԹՈՒԹԻՒՆ - այնպէս ըստգիւտ և գաղտագողի զյաղթութեանն առնուցուն  ի գլուխ  

զպսակ - 11. մեք զմիայնոյ միածնի Որդւոյն աստուծոյ պաշտեմք զպատկեր և զնշան 

յաղթութեան - 35. վարդապետեաց մեզ պաշտել զկենդանագրեալ մարդկային ձևով 

զպատկեր, և զպատուականն զայն յաղթութեան նշան: - 42. զայն միայն գտեալ անձին 

յաղթութիւն - 46. բանական հոգւովն ի նոսա հպեալ` զյաղթութիւն ցուցանէր: - 74. 

ՅԱՃԱԽԵԼ - Զի այսանակ ճոխագունիցն վերջոյ և առաջոյ պատուադիրքն յաճախեն 

զփառս: - 15. 
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ՅԱՄԱՌԵԼ - Իսկ եթէ յամառեալ ի նմին որկորըստութեան յամեցէ, լուծցի: - 24. զմին 

խոստովանելով յամառէին յերկուցն գալ խոտովանութիւն – 57. 

ՅԱՄԱՌՈՒԹԻՒՆ - Այլ ուրեմն անտես և անլուր ճշմարտութեանն սիրէ լինել անբան 

յամառութիւն: - 13. 

ՅԱՄԵԼ - Իսկ եթէ յամառեալ ի նմին որկորըստութեան յամեսցէ, լուծցի: - 24. Վասն 

այնորիկ կարգեցան ի ժամու յայնմիկ աղօթք իբրև արժանի լինել մեծի առաւօտի լուսոյ 

ծագմանն  … ի կատարումն եւթներեկին ի նախկին ութերորդ դարուն մտելոյ` 

յամեցելոյ փեսային ի վերջնում գիշերին - 92. յետ յանցանացն յամեաց ի դրախտին – 

94. 

ՅԱՄՐԵՍ - ընդ Յանեսի և Յամրեսի յՈղոմպիոս լերին գետնաթաւալ և փրփրերախ 

դիւին խոնարհեալ երկիր պագանեն: - 38. 

ՅԱՅԳՈՒԷ - զորպիսի’ս և զորքա’նս  զբօսանաց և զբաղմանց սաստկութիւն յայգուէ 

մինչև յերեկոյ … բերեմ: - 21. 

ՅԱՅՆԺԱՄ - Յայնժամ բոլորովին ես ինքն էի լուսատեսիլ յաստուածայնոյ 

թափանցանաց լինելոյ նշուղից - 2. զոր մանկունքն յայնժամ ի փրկութենէ անձանցն 

ծանուցեալք առ իւրեանս զփրկիչն, իբր առ երկին ի հնոցն վերաձայնեալ կոչէին 

զարարածս յօրհներգութիւն նմա - 19. յայնժամ ի դարանամտութեանն իւրեանց 

սողեալ յորջից` յաշխարհամէջս և ի ժողովրդաբնակս համարձակեցան յարձակել 

տեղիս – 39. Արդ զմեզ յառաջ կոչէ նա ինքն ընդդէմ յառնել երկակաց ոմանց առ 

միմեանս մենամարտուցելոց յայլազգեացն գնդից, և ամբարտաւանութեամբ հառաջ 

կոչողաց զմեզ, որպէս յայնժամ Գեթացին զԴաւիթ: - 46. յայնժամ պատուեալ երևի իրն, 

յորժամ առ հոմատեսակն իւր ասասցի - 60.  յորժամ առ պատուիրանազանցութիւնն ի 

վայր սողոսկեալ անկաւ … յայնժամ ընդ լծով մահու և ապականութեան մտեալ 

հնազանդիւր: - 69. Բայց սակայն դժուարաշրժ առ մեղսն յայնժամ, և դիւրաշարժագոյն 

առ բարին – 70. յորժամ կամէր և  թոյլ տայր, ասէ, մարմնոյն, յայնժամ զգայր իւրոյ 

կարեացն: - 72. յորժամ կամէր ինքն, յայնժամ ակնարկէր մարմնոյն իւրոյ յառաջ ունել 

զբնականսն - 72. ունէիր յայնժամ, և այժմ ո՞չ ունիս: - 78. և ևս առաւել մեզ քան թէ 

յայնժամ մարգարէիցն եկեալ ի յերևումն – 90.  և զտարերց ապականութիւնն, որ 
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յայնժամ օձաջամբ պտղովն դղրդեաց, խաղաղացուսցէ իւրով մաքրողական 

չարչարանօքն:  – 96. 

ՅԱՅՍՄ ՀԵՏԷ - Տէր պահեսցէ զմուտ քո ծննդեամբ յաշխարհ, և զել քո մահուամբ. յայսմ 

հետէ մինչև յաւիտեան, յաստեացս մինչև հանդերձեալ յաւիտեանն: - 113. 

ՅԱՅՏ - Զմէ՞ և Հայր և Հոգին սուրբ ի վերայ  ջուրցն նմա վկայեալք` ոմն ձայնիւ և ոմն 

երևմամբ, զէակցութիւն յայտ առնելով: - 13. և այնու ոչ եթէ զաստուածութիւնն ինչ 

թշնամանեաց, այլ վասն զմարմնոյն բնութիւն ճշմարտութեամբ յայտ առնելոյ: - 59. 

Ուստի յայտ արարեր, թէ դու և ոչ զմի յերկոցունց յայդցանէ ոչ ընդունիս - 62. յայտ 

արասցէ, թէ զայս մարմինս զգեցաւ - 72. Զայս այսպէս ասելով աստուածազանն Հօր 

յայտ արար, թէ ոչ մեծազօրն ևեթ իւրով զօրութեամբն … զմերն տանջեաց տանջիչս 

Բանն աստուած - 74. զոր և յաջորդն յայտ առնէ յասելն, եթէ - 100.   

ՅԱՅՏ ԱՌՆԵԼ – տես` ՅԱՅՏ  

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ – զի և սաղմոսս այս աղօթք Դաւթի են, ըստ վերնագրին 

յայտարարութեան: - 29. 

ՅԱՅՏ Է - Եւ այս յորդւոց անտի Հեղեայ յայտ է - 10. Արդ` յայտ է թէ անհասանելի 

միաւորութիւնն, և ոչ բնութեանցն այլայլութիւն առաջնորդեն մեզ - 51. ուստի յայտ է` 

եթէ այն նմանութիւն գործոյ - 61. Արդ յայտ է, եթէ ըստ մնութեան և նախ քան 

զյանցանելն այսոքիկ, և ոչ յետամտականաբար ի մեղացն ի ներքս անկեալ ի 

բնութիւնս - 68. Արդ յայտ է յասացելոց անտի … թէ ... ընդդիմամարտուցեալ ի բաց 

յինքենէ հալածէր զմահն և զապականութիւն - 69. ապա յայտ է  ուրեմն, թէ 

ճշմարտութիւն էր և  երևումնն - 71. Ուստի յայտ է` թէ հաւասարապէս բնականացն 

թոյլ տուեալ` զանցնիւրսն իրողութիւնս առ իւրն անապականապէս ազդել մարմին և 

հոգի ինքնիշխանական կամօք` յորժամ և կամեցաւն - 73. Կոչես, ո՛վ տէր, Հայր  քեզ 

աստուած. ապա ուրեմն էութեան նորա ես Որդի. յայտ է` թէ և փառակից նորուն – 78. 

ՅԱՅՏՆԱՊԷՍ - ոչ կարէաք նովին կապանակցաւ ընդիմանլիսն խառնել, և յայտնապէս 

ի դէմս մեր բերել զարարչին մեծութիւն - 41. 
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ՅԱՅՏՆԵԼ - զայս գտանեմք յասացելոց աստի յայտնել միտս: - 17. Այլ այն որպէս զիարդ 

և իցէ … զմի և զնոյն յայտնէ զճշմարտութեանն իրակութիւն: - 17. զսոցուն խորհուրդն 

յառաջաբանի անդ հաւաստեաւ յայտնեցաք: - 28. Զի ուրանօր աստուած յայտնեալ 

ամենայն իրօք և հրեշտակացն իմանամք շուրջ կացեալ ի սպասաւորութեան 

բազմութիւն: - 40. Եւ զայս` ինքն փրկիչն յայտնեաց ասելով - 50. Եւ սակայն գոհութիւն 

աստուծոյ որ յայտնէ զխորս խաւարի – 53. զնորայն յայտնեաց մարմին – 71. և այնու ոչ 

եթէ զաստուածութիւնն ինչ թշնամանեաց, այլ վասն զմարմնոյն բնութիւն 

ճշմարտութեամբ յայտնելոյ: - 72. Զի՞նչ ևս խնդրես ի նմանէ, յայտնեա’  մեզ աղաչեմք 

զքեզ, տէր - 79. որ զյայտնեալ Բանին աստուծոյ բարբառեցաւ – 81. զաստուածային և 

զկենդանարար Հոգւոյն սրբոյ զօրութիւնն յայտնելով երբեմն … ,,Հողմ ուր կամի, ասէ, 

շնչէ,, - 81. և զպատճառն յայտնէ յասելն – 82. և եթէ զի՞նչ այսոքիկ յայտնեն 

խորհուրդքն – 85. որոց սուրբ Հոգւոյն շնորհքն յայտնեն զծածկեալ զխորհուրդն: - 96. 

ՅԱՅՏՆԻ – Եւ դժոխադատելի յոյժ է պահանջիլ համարս այնմիկ` որում ամենայնքն 

յայտնիք են և անմոռանալիք - 12. Յայտնի եղև և մերն մեծութիւն – 50. Ահաւասիկ  

յայտնի բանիւ երևեցոյց սուրբ հարս – 72. Եւ վասն զի առ Որդի վերաբերի եկեղեցւոյ 

սրբասացութիւնն, և յայտնի աստուստ եղև - 90. որով յայտնի է` թէ և ի նմին ժամու եղև 

ընդունել Եւայի զհրապուրանս բանս բանսարկուին – 94. որով  յայտնի է  ի նմին 

ժամու անցանել ընդ սահմանս պատուիրանացն - 94. Երրորդ ժամու աղօթից 

խորհուրդս  ի վեր է քան մեր կարողութիւնս և միայն նոցա յայտնի է - 96.  եղիցի օր մի, 

և օրն  այն յայտնի տեառն` ոչ տիւ իցէ և ոչ գիշեր - 100. 

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ - զոր երուսաղեմացիքն յութօրեայս յայտնութեանդ` յութ եկեղեցիսն 

իւրեանց երթալով` զնոցին տեղեացն և զկանոնն կատարեն – 12. այժմ զծննդեանն 

սիրեն ոմանք կատարել զտօն. իսկ յայտնութեանն խորհրդոյ` և ոչ միով իւիք կամին 

ճառս ի մէջ բերել - 12. Պարտ և արժան է յայտնութեանն աւուր` կատարել զջրոյն 

օրհնութիւն - 32. Արժան է յայտնութեանն աւուր ի Մատթէոսի գլխոյն զմկրտութեան 

կարգին ընթեռնուլ զաւետարան: - 32. և եթէ զի՞նչ այսոքիկ յայտնեն խորհուրդքն` 

շնորհօքն աստուծոյ սկիզբն արասցուք յայտնութեան: - 85. աւետաւորէ զյայտնութիւն 

Որդւոյն աստուծոյ ի կուսէն ասելովն - 105. 
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ՅԱՆԳԵԼ - տիւն մինչև ի նա յանգեալ, դադարումն ընդունի – 15. զնոյն կարգ և աստ 

յառաջ առնլով, ի սաղմոսողոգէն և ի հրեշտակական դասուէն սկսեալ`տանին յանգել 

յեպիսկոպոսսն և ի քրովբէական  դասն - 22. 

ՅԱՆԳՈՒՄՆ - զսոյն և ընդունել հայցէ ի նմանէ, ի յանգումն ածելով զերեկորին 

զկարգեալ սաղմոսսն - 22.  Աստանօր յանգումն բերի աղօթից մերոց և ամենայն 

տնօրէնութեանցն Քրիստոսի - 84. 

ՅԱՆԳՈՒՑԱՆԵԼ - Եւ այս է քան  զամենայն դժնդակագոյն մեզ ի նոցանէ վտանգ. 

բանիւ առ ընկերն մղել և ձեռամբ առ ինքն յանգուցանել - 46. 

ՅԱՆԴԳՆԱԲԱՐ - Մինն յանդգնաբար յապաշխարութեան հոսելով վտանգս, յառաւել 

պնդութենէն յանյուսութեան ընկղմի խորս: - 15. 

ՅԱՆԴԳՆԵԼ - իսկ ի մէնջ եթէ ոք յանդգնեսցի ընդ Հրեայս տօնել, և կամ ... ընդ նզովիւք 

ի հարկէ անկեալ գտանին: - 6.  և մի’ ընքեամբ յանդգնեսցի օրհնել քահանայն: - 26. Եւ 

ուղիղ և աստուածաւանդ կրօնիցն մերոց լուսաւորութեամբ նախատել զմեզ յանդգնին 

պղծալիցն իւրեանց շրթամբք – 35. և զանուանն իւրեանց զաղտախինս  յանդգնեցան 

կախել զյանցանէ - 39. յանդգնիս աներկիւղաբար ի գրեցելոց անտի ... ի բաց ջնջել 

զբանն – 66. աստուածասէրք լինելով` աստուածատեցութեա՞ն յանդգնէին ցուցանել 

գործ – 67. Դարձեալ թիւրահաւատք առ ի թիւրել յանդգնեալք զհաւատս ուղիղս: - 73. 

ՅԱՆԴԳՆՈՒԹԻՒՆ – զոր և հարիւր երեսուն և իններորդ սաղմոսն ուսուցանէ 

զչարչարանս փրկչին լինել, և յօձման չարութիւն կատաղեալ ժողովրդեանն և զկնի 

սաղմոմն, և որ զկնի սաղմոսն, զտնօրինաբար աղօթել փրկչին, վասն յանդգնութեան 

ժաղավրդեանն - 95. 

ՅԱՆԴԻՄԱՆ - խորհրդական աւուրսն հրաւիրեն զմեզ առ հոգևոր սեղանն, յանդիման 

լինել ճշմարիտ պատարագին մարմնոյ և արեան միածնին - 91. յորում աւուր 

յանդիման լինել մեզ կայ առաջի բեմին Քրիստոսի - 92. և որպէս  յանդիմանս կալով 

առաջի մեծի թագաւորի, նախկին համարձակութիւն հայցէ ի բանալ բերանոյ իւրոյ - 

82. 
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ՅԱՆԴԻՄԱՆԱԿԱՑ – զի համագործութիւն իրի յանդիմանակաց եղեալ, ոչ  

կարօտանայ անուանակոչութեան: - 37. 

ՅԱՆԴԻՄԱՆԱԿԱՑ ԼԻՆԵԼ – տես` ՅԱՆԴԻՄԱՆԱԿԱՑ 

ՅԱՆԴԻՄԱՆԵԼ - Ըստ այսմ բանի և տէրն յանդիմանեալ սաստէր այնոցիկ - 45. Այս 

խաւար յանդիմանէր զկարծեալ ճաճանչ լուսաւորացն - 98. և յանդիմանեալ 

խոշտանկեսցեն զինքնակամութեամբ գնացեալն կամեցողքն: - 115. 

ՅԱՆԴԻՄԱՆ ԼԻՆԵԼ – տես` ՅԱՆԴԻՄԱՆ – 91. 92.  

ՅԱՆԴԻՄԱՆ ԿԱԼ - և որպէս  յանդիմանս կալով առաջի մեծի թագաւորի, նախկին 

համարձակութիւն հայցէ ի բանալ բերանոյ իւրոյ - 82. 

ՅԱՆԴԻՄԱՆՈՒԹԻՒՆ - զոր առ ի յանդիմանութիւն հեթանոսական  կռամոլութեանն  է  

ասացեալ: - 35. և ոչ ընդդէմ եբեր անախորժելի յանդիմանութիւնն - 81. սիրէր զմահ 

քան զյանդիմանութիւն աստուծոյ լինել - 98. 

ՅԱՆԴՈՒԳՆ - այդպէս յանդուգնդ ես յաստուածատեսութիւնս - 63. բևեռեալ զոտսն և 

զձեռսն յաղագս յանդուգն գնացիցն ի ծառն, զի զձեռագիր յանցանացն խափանեսցէ  – 

96. 

ՅԱՆԵՍ - Զկայծակնահանու դիւին զգեհենին հրոյ ցայտմունս բարեբանիչք լինելով 

ընդ Յանեսի և Յամրեսի յՈղոմպիոս լերին գետնաթաւալ և փրփրերախ դիւին 

խոնարհեալ երկիր պագանեն: - 38. 

ՅԱՆԿՈՒՑԱՆԵԼ - և զանգէտս ի հաւատացելոց յինքեանս հնարին յանկուցանել: - 38. 

ՅԱՆՁԻՆ ՈՒՆԵԼ - Զի զոր այլոցն բանիւ հրամայեաց, ինքն արդեամբք յանձին կալաւ 

կատարել - 102.  

ՅԱՆՁՆ – Իսկ եթէ ոչ առնուցուն յանձն մեկնել ի միմեանց, յետ տասն ամի 

ապաշխարութեան` ողորմութեամբ և արտասուօք արժանաւորեսցին խառնել 

յեկեղեցի աստուծոյ: - 27. Զոր դու և ոչ զմի զոք յայդցանէ կարես առնուլ յանձն - 71. Այլ 

և զօրինադրեալս մեզ զայս ինքեամբ յանձն էառ կատարել Քրիստոս - 17. Քեզ յանձն 

առնեմք զանձինս մեր, աստուած ամենակալ - 31. ի նոցանէ և զխնդրելին յանձն առնու 
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ընտրել: - 42. և միանգամայն կարեօք և կամօք յանձն առնլովն լուծանէր զպատիժս 

պատուհասի նախնի մարդոյն: - 98. Զկարիս մարմնոյ և ոգւոյ` որ արտաքոյ քան 

զմեղսն իցեն, կալաւ յանձին կենարան - 72. Զի զոր այլոցն բանիւ հրամայեաց, ինքն 

արդեամբք յանձին կալաւ կատարել - 102. 

ՅԱՆՁՆԱՌԱԿԱՆ - Յաղագս որոյ  ապա հաւանեալ իմ այսոքիւք` իբրու թէ ձայնիւ 

կոչողին զիս աստուծոյ, զյանձնառականն ընդառաջ տանելով բան - 2. 

ՅԱՆՁՆ ԱՌՆԵԼ - Քեզ յանձն առնեմք զանձինս մեր, աստուած ամենակալ, հայր 

տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի - 31. 

ՅԱՆՁՆ ԱՌՆՈՒԼ - Այլ և զօրինադրեալս մեզ զայս ինքեամբ յանձն էառ կատարել 

Քրիստոս - 17. եթէ ոչ առնուցուն յանձն մեկնել ի միմեանց … արժանաւորեսցին  

խառնել յեկեղեցի աստուծոյ: - 27. ի նոցանէ և զխնդրելին իւր  յանձն առնու ընտրել: - 

42. ոչ առնուն յանձն ասել ըստ մարմնոյ և կամ մարմնով - 49. Եւ յաղագս այսորիկ 

ամենայն փութով եկեալ յանձն առնոյր զսա տէրն - 76. Անարգանս ինձ կրել  առաջի 

կայր, զթուք և զապտակ ընդունել. քացախ և ղեղի ճաշակել. զմահ խաչի յանձն առնուլ 

- 79. և միանգամայն կարեօք և կամօք յանձն առնլովն լուծանէր զպատիժս 

պատուհասի նախնի մարդոյն: - 98.   

ՅԱՆՁՆԵԼ - իսկ զանզգայ քնոյն թըմբրութիւն` հաւուն յանձնեսցէ ձայնի - 17.  

գտանիցիմք եղեալ պարտականք արեան անձանց և յանձնեցելոցս: - 24. 

ՅԱՆՑԱՆԵԼ - Արդ յայտ է, եթէ ըստ բնութեան և նախ քան զյանցանելն այսոքիկ, և ոչ 

յետամտականաբար ի մեղացն ի ներքս անկեալ ի բնութիւնս - 68. Զի յորում ժամու 

յանցեաւն Ադամն առաջին, և յետ յանցանացն յամեաց ի դրախտին – 94.   

ՅԱՆՑԱՆՔ - Արժան է ...  զանցեալ շաբաթուն աւուրց զյանցանս ջնջել - 27. իսկ ոմն 

յարարչէն պատուհաս ընդ յանցանացն ի վերայ եդաւ` մահն: -  75. թերևս և իմս ոչ 

յիշեաց Քրիստոս աստուած զբազմութիւն յանցանացս - 81. յետ յանցանացն յամեաց ի 

դրախտին – 94. և ի նմին ժամու բժշկել զյանցանսն չարչարանօք խաչին տէրն մեր 

Յիսուս Քրիտոս – 94. բևեռեալ զոտսն և զձեռսն յաղագս յանդուգն գնացիցն ի ծառն, զի 

ձեռագիր յանցանացն խափանեսցէ – 96. Որ առաջին միջօրեայն եղև նսեմ նախնի 
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մարդոյն յանցանօքն - 99. “Հեռի եղեր ի փրկութենէ իմմէ վասն բանից յանցանաց 

իմոց”: - 99. 

ՅԱՆՑՈՒՄՆ - Իսկ ի տուընջեանն որոշեալ սահմանք աղօթից այս ըստ յանցման 

ժամուն նախահօրն հեշտասիրւթեանն և մեղանացն - 94. 

ՅԱՊԱՂՈՒՄՆ - զարդարոցն ընդ միտ ածցես զյապաղումն - 22. 

ՅԱՊԱՅ - մի’ մոռանար զամենայն սքանչելիս նորա զառաջինսն և առ յապայսն - 83. 

ՅԱՋՈՐԴ – զոր և յաջորդ յայտ առնէ յասելն – 100. 

ՅԱՌԱՋ - Մինչ զի ըղձալի լինել ինձ այսօր, որպէս յառաջն ասացի ... դառնալ 

հանդիպել մատաղագունի - 3. իսկ գիշերն ի նմանէ յառաջ հաւեալ, զիւրն աճեցուցանէ 

սահման: - 15. սկսանի … զնախապատուելին բարեպաշտել.  յառաջ մատուցանելով  

նախկին զփսաղտն - 20. զնոյն կարգ և աստ յառաջ առնլով ... տանին յանգել 

յեպիսկոպոսսն - 22. Իսկ եթէ ոք ոչ այսպէս, այլ յառաջ խանծեսցին և պղծեսցին առ 

իրեարս, զայնպիսիսն ի բաց մեկնեսցեն ի միմեանց - 27. յառաջ վարելով զկարգն, 

արժան է` զկնի Փառք ի բարձանցն` յարութիւն ասել - 30. Սովորեցին … յառաջ 

լուծանել զաւուրն խորհուրդ: - 33. նոցա ձեռագործն յախտէ իմեքէ սկիզբն ընկալեալ` 

դրօշեցան որպէս յառաջն ասացի - 40. Արդ զմեզ յառաջ կոչէ նա ինքն ընդդէմ յառնել 

երկակաց ոմանց առ միմեանս ... և ամբարտաւանութեամբ յառաջ կոչողաց զմեզ - 46. 

Արդ մի լեալ, որպէս յառաջն ասացի, ըստ միաւորութեանն գոլ ասէ զերևելին և 

աներևելին, և ոչ ըստ համագոյութեան: - 52. յայնժամ ակնարկէր մարմնոյն իւրոյ 

յառաջ ունել զբնականսն - 72. ներլինելութեանն է ներհական, որպէս յառաջն ասացի - 

76. վասն այնորիկ նախ զարուին  զփրկւթիւնն յառաջ բերէ: - 86. զոր յառաջ գործեացն – 

94. և նոյն ժամայն յառաջ մատուցեալ յիշեցուցանէ – 95. յայնմ ժամու, որպէս յառաջն 

ասացաք, գերեալ լինի նախաստեղծն - 96. զոր յառաջ տեսեալ մարգարէական ակամբ 

երանելւոյն Դանիելի ... ընդ արևելս ընդդէմ Երուսաղէմի աղօթէր - 97. յառաջ 

մատուցեալ աշակերտացն ի ձիթենեաց լերինն, եդ ծունր - 102. 

 իսկ ի մէնջ եթէ ոք յանդգնեսցի ընդ Հրեայս տօնել, և կամ յառաջ քան 

զգարնանային հասարակաւորութիւնն … ընդ նզովիւք ի հարկէ անկեալ գտանին: - 6. 
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յառաջ քան ընդ բարին խնդալ մարդկան, զուարճասցի չարաւն որոգայթադիր 

թշնամին: - 11. ամենեքեան` որ յառաջ քան զձեզն էին` գո՞ղք էին և աւազակք: - 66. 

Փառաւորեա’ զՈրդի քո առ ի քէն փառօքն, զոր ունէի յառաջ քան զլինել աշխարհի առ 

ի քէն»: - 78.  և առ ի քէն ունէի, և յառաջ քան զլինելն աշխարհի ունէի: - 78. 

ՅԱՌԱՋԱԲԱՆ - զսոցուն խորհուրդն յառաջաբանի անդ  հաւաստեաւ յայտնեցաք: - 28. 

ՅԱՌԱՋԱԳՈՅՆ - զոր մանաւանդ թէ և յառաջագոյն իսկ արժան էր յիշել իբրև  

զմեծագոյն և զբազմերախտ ի Քրիստոսէ պարգևեալ մեզ աւանդ - 7. Յառաջագոյն ասել, 

«Մեղաք  անօրինեցաք». և ապա ասել - 19. որ յառաջագոյն զայս ամենեցուն 

հասարակապէս հրամայէր օրհնել զաստուած - 19. Յառաջագոյն պաշտել 

զԽոնարհեցո` վերաձայնութեամբ ըստ դասուց – 29. զի Բանն աստուած … ընդ ինքեան 

միաւորեաց անճառապէս գոյութեան և բնութեան, ոչ յառաջագոյն գոյացեալն - 55. 

յառաջագոյն կարկեսցէ զբերանս հերձուածողացն - 72. Արդ որպէս յառաջագոյն 

շնորհեցաւ ի Հոգւոյն սրբոյ կարգեալ խորհուրդ պաշտաման եկեղեցւոյ օրհնութիւն 

երից մանկանցն - 86. ըստ որում և մեծ մարգարէն յառաջագոյն տպաւորեաց յասելն, 

եթէ - 91. Զայս և յառաջագոյն ի հնումն գուշակեալ Մովսիսի - 91. մեռեալքն ի Քրիստոս 

յարիցեն յառաջագոյն - 92. ի նմին ժամու կանգնեցաւ ի գլորմանէ, ըստ մարգարէական 

յառաջագոյն աւետաւոր գուշակութեանցն – 100. Արդ ամենայն յառաջագոյն 

ասացեալքն յաղագս Քրիստոսի չարչարանացն և յարութեանն և մերոյ փրկութեանն ... 

վարկանիմ անհաւատ հեղգութիւնս - 104. 

ՅԱՌԱՋԱԳՈՒՇԱԿ - յառաջագուշակ եղեալ Եսայեայ ի վերայ ամենայն հեթանոսաց - 

7. 

ՅԱՌԱՋԱԴԻՄԱՆԱԼ – նովին ձևովն յառաջադիմանայր – 85. 

ՅԱՌԱՋԱՁԱՅՆԵԼ - որպէս և Եսայիաս զսոյն յառաջաձայնեալ վասն իմ ասէր 

զսոցանէ: - 79. 

ՅԱՌԱՋԱՍԵԼ - ոչ իւիք հեռանալ կարիցէք յառաջասացեալ հայհոյութենէն: - 50.  Արդ 

կամ ե՛կ. խոստովանեա յառաջասացելոցն զքեզ մի ոք գոլ ի չարապաշտից - 60. Արդ 

յառաջասացեալ օրհնութիւնքն զներկայումս և զարդիս ունի  զդիտաւորութիւն - 87. 
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ՅԱՌԱՋԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ - եկեղեցի աստուծոյ հանապազօր յառաջատուութեամբ աճէ և  

հարստանայ - 12. 

ՅԱՌԱՋ ԲԵՐԵԼ – նախ զարիւն զփրկութիւնն յառաջ բերէ: - 86. 

ՅԱՌԱՋ ԳԱԼ - ծննդեամբ յառաջ եկեալ զգեցաւ ի կուսէն` իննամսեայ ժամանակաց 

յղացութեամբ - 49. 

ՅԱՌԱՋԳԻՏՈՒԹԻՒՆ - Այլ և զյառաջգիտութեանն ոչ ըստ բնութեան ի նմա ասեմ գոլ 

նախատեսութիւն - 68. 

ՅԱՌԱՋԵԼ - ,,Ուր կարապետն մեր Յիսուս յառաջեալ եմուտ,,: - 6. նախ քան 

զմարմնոյն ծածկել մերկութիւն զպսակն ի գլուխ կապել յառաջեալք – 9. Նախկին թոյղ 

տալով  պղծութեանն յառաջել և յափշտակել զօրինաւորն զայն անկողին, և ապա - 11. 

ՅԱՌԱՋԻՆ - Յառաջին կենցաղն իւր և ի գալն յաթոռ հայրապետութեան - 1. 

ՅԱՌԱՋ ԿՈՉԵԼ - Արդ զմեզ յառաջ կոչէ նա ինքն ընդդէմ յառնել երկակաց ոմանց առ 

միմեանս ... և ամբարտաւանութեամբ յառաջ կոչողաց զմեզ - 46. 

ՅԱՌԱՋ ՄԱՏՈՒՑԱՆԵԼ - և նոյն ժամայն յառաջ մատուցեալ յիշեցուցանէ – 95. 

սակաւիկ մի  յառաջ մատուցեալ աշակերտացն ի ձիթենեաց լերինն, եդ ծունր - 102. 

ՅԱՌԱՋ ՎԱՐԵԼ - յառաջ վարելով զկարգն, արժան է` զկնի Փառք ի բարձանցն` 

յարութիւն ասել - 30. 

ՅԱՌԱՋ ՔԱՆ - եթէ ոք յանդգնեսցի ընդ Հրեայս տօնել, և կամ յառաջ քան 

զգարնանային հասարակաւորութիւնն … ընդ նզովիւք ի հարկէ անկեալ գտանին: - 6. 

օրէնսդրացն զպապանծելն օրէնս դնելով, բանսարկուին լինել կամակատար. զի 

յառաջ քան ընդ բարին խնդալ մարդկան, զուարճասցին չարաւն որոգայթադիր 

թշնամին: - 11. ամենեքեան` որ յառաջ քան զձեզն էին` գո՞ղք էին և աւազակք: - 66. Եւ 

յառաջ քան զայս գրեալ է – 68. և զայդ ճշմարտես` թէ ունէի զփառսն. և առ ի քէն ունէի, 

և յառաջ քան զլինելն աշխարհի ունէի: - 78. Փառաւորեա’ զՈրդի քո առ ի քէն փառօքն, 

զոր ունէի յառաջ քան զլինել աշխարհի առ ի քէն»: - 78.   
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ՅԱՌԱՒՕՏԻՆՍ - օր ըստ օրէ յամենայն աւուր յառաւօտինսն ... զնոյն զերից մանկանցն 

ի բերան առնլով նուագեմք զօրհնութիւն - 19. Արժան է յերեկորինս և յառաւօտինս 

զկնի ամենայն պաշտամանն` նուագել զՍուրբ  աստուածն. և ապա զհետ բերել 

յերեկորինսն զհանգստեանն սաղմոս և յառաւօտինսն` զԱրևագալին սաղմոս: - 28. Եւ 

այս  յաղագս Մեծացուսցէ ասելոյ յառաւօտինսն յաւուր կիւրակէի: - 30. 

ՅԱՌԵԼ - խաւարազգած ոք ի ներքս յառեալ նայիցի հոգւոյն ակամբ - 61. 

ՅԱՌՆԵԼ – հարկկ է … երեքօրեայ յառնել – 5. ,,Օն արիք գնասցուք աստի,, - 17. 

,,Աստուած, ասէ, անօրէնք յարեան ի վերայ իմ – 21. Զի եթէ ոչ էր ծնեալ, ոչ էր  հնար և 

ոչ թաղել. և եթէ ոչ էր թաղեալ, ապա և ոչ յառնել - 29. «Արի, տէր,  օգնեա մեզ և փրկեա 

զմեզ» - 30. յարեաւ և օգնեաց մեզ – 30. Յարեաւ կաթեաց ի նոցանէ այս մոլորութեան 

գինի և արբեցութիւն»: - 41. Արդ զմեզ յառաջ կոչէ նա ինքն ընդդէմ յառնել երկակաց 

ոմանց առ միմեանս – 46. «Արի որ ննջեսդ և կանգնեաց ի մեռելոց - 82. բազումք 

յարեան ի վերայ իմ,,: - 82. ,,զՅիսուս խնդրէք զնազովրացին զխաչելեալն, յարեաւ,,: - 90. 

մեռեալքն ի Քրիստոս յարիցեն յառաջագոյն - 92. անօրէնք յարեան ի վերայ իմ ի 

դրախտին – 95. ,,Արի տէր, օգնեա մեզ – 103. եթէ ոչ էր թաղեալ` և յառնել անհնար էր: - 

103. 

ՅԱՌՆԵԼ Ի ՎԵՐԱՅ - Աստուած, ասէ, անօրէնք յարեան ի վերայ իմ - 21. «Աստուած, 

ասէ, անօրէնք յարեան ի վերայ իմ ի դրախտին - 95. 

ՅԱՏԱԿ - ի սրունս զդագոնականն ընդ յատակս բագնին տապալեալ ցրուէր զկուռս - 

44. 

ՅԱՏԿԱՆԱԼ - որպէս ի մարդկանէ Պաւղոս յատկացեալ դէմ առկոչի - 64. 

ՅԱՏԿՈՒԹԻՒՆ - «Ոչ ի մարմնոյ բնութիւն փոխաբուսեալ Բանին, այլ և ոչ մարմնոյն ի 

նորայն, այլ ի յատկութեան ըստ բնութեան երկաքանչիւրոյ մնացելոյ և իմացելոյ - 51. 

Արդ ի յատկութեան ըստ բնութեան ասել, զանշարժն մնալ ասէ յերկաքանչիւրսն` որոց 

էինն: - 51. Պարտ է զմի աստուածութիւնն պահել, և զերիս դէմսն խոստովանել, և կամ 

զերիս գոյացութիւնս. և զիւրաքանչիւրօք հանդերձ յատկութեամբ: - 63. 
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ՅԱՏՈՒԿ - պատուեցին յատուկ զպարունակեալսն առ ի նոցանէ` զպատարագն և 

զոսկին - 45.  Եթէ յատուկ մարդ, ոչ ևս ընդ կրելն ներգործեալ կարօղ - 74. 

ՅԱՐԱԲԱՑ - նա տացէ ձեզ միշտ ծարաւաբար մերձենալով ճաշակել ի հոգեկանս այս 

աղբիւրէ, յարաբաց ունելով զբերան մտաց առ ի լնուլ սովաւ զորովայն ներքին 

մարդոյն - 116. 

ՅԱՐԱԴՐԵԼ - ինքնակամութիւն ստեղծուածոյն և պատրանք բանսարկուին զմահն և 

զապականութիւնն ի  մերումս յարադրեաց բնութեան: - 70.   

ՅԱՐԱՀԻՒՍԵԼ - Եւ այս է ... մեզ ի նոցանէ վտանգ ... օսոխին վիրօք խարել զսիրտն, և ի 

ծածուկ ընդ ինքեան յարահիւսեալ ջանալով - 46. որք ընդ մարմնումս են յարահիւսեալ 

աշխատութիւնն և քաղցն և քունն - 70. 

ՅԱՐԱՆԱԼ - և մեզ ի նմին պարտ է յարանալ – 26. 

ՅԱՐԱՌՈՑԵԼ - Իսկ ձեռք առ հնարագիտութիւնսն հպելով, արարչականք անուանին. 

բայց առաւելագոյն բանին ի պէտս օգտակարութեան ներկազմեալք և յարառոցեալք: - 

20. 

ՅԱՐԱՏԵՒՈՂԱԳՈՅՆ - և այնպէս յարատևողագոյն գոյացութեամբ` անճառելեաց 

երթեալ հանդիպանայր կենաց: - 69.  

ՅԱՐԲԵՑՈՒԹԻՒՆ - Եպիսկոպոս կամ քահանայ կամ սարկաւագ … յարբեցութեան 

գտեալ` մի՛ իշխեսցէ պաշտել զկարգ - 24. 

ՅԱՐԴԱՐԵԼ – նովին մարգարէաշնորհս զմեզ յարդարեաց: - 74. 

ՅԱՐԵԼ - Եւ զի մի զարթնութիւնն ընդ կենցաղականաց իրիք թուիցի շարախառնել 

ասացեալ զբօսանաց, յարէ առ նոյն ասելով - 16. Ոչ է պարտ ի չարաղանդ մծղնէիցն 

տեղիս ... օթել ումեք. և կամ յարել և խօսակից լինել -  33. որ յարեսցի ի նոսա – 33. Եւ ի 

նոսա հատուածեալք եկին յարեցան կշտամբեալքն ի կաթողիկոսացն Աղուանից 

պատկերամարտք ոմանք - 39. Ոչ ի մէնջ և ոչ յարարչէն յարեալ եղև ի բնութիւնս - 76. 

ՅԱՐԿ - հանցեն զիս ի լեառն սուրբ և ի յարկս քո  - 89. 
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ՅԱՐՁԱԿԵԼ - աստուածս անուանեցին. զԿռոնոս վասն  յոխորտաբար առ 

կռուարարութիւնսն յարձակելոյ - 37. յաշխարհամէջս և ի ժողովրդաբնակս 

համարձակեցան յարձակել տեղիս – 39. առ իւրեանցս գրգռին պաշտօնեայս յարձակել 

չարչարութեամբ և վնասահարութեամբ: - 41. 

ՅԱՐՁԱԿՈՒՄՆ – մի և նոյն անիշխանութիւն առաջնորդականիս` յերկուս կողմանս 

հակամիտեսցի յարձակմամբ ցանկութեանն – 68. աղաչէ` օգնական լինել 

տկարութեան բնութեանս` առ ի  խորտակել զյարձակումն լլկողացն – 82. 

ՅԱՐՄԱՐԱԳՈՅՆ - զառաջին զիշխանական պատիւն յարմարագոյն է զգենուլ այնմիկ - 

19. որ ի բնութեանն յարմարագոյն էր – 58. որ ի բնութեանն յարմարագոյն է – 73. 

ՅԱՐՄԱՐԵԼ - և աւազանին օծումնն` զըստ Հոգւոյն մեզ յարմարէ վերստին ծնունդ - 8. ի 

կարգին յարմարի պաղատանաց բան: - 89. 

ՅԱՐՄԱՐՈՒԹԻՒՆ - պարտ է ... զպիտանի և զընտրեալ անօթ լնուլ պատուական 

գանձու, վըկայք լինելով յարմարութեան միմեանց հանգիտաբար և ազգակցապէս: - 3.  

զի և պատշաճագոյն իսկ առ յարմարութիւն խնդրոյս` զնիւթս զայս տեսանեմ եղեալ - 7. 

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ - Իսկ նախ քան զկատարծն յարութիւն տալ մարդկային բնութեանս – 6. 

Քանզի գիշերս այս ... եղև յարուցողին զմեզ Քրիստոսի յարութեան: - 16. Վասն որոյ 

լինելուց է և համաշխարհականն ի նմին գիշերի յարութիւն: - 16. զի և Քրիստոսին որ 

բացայայտեալ եղև յարութեանն ժամ: - 16. սուրբ աւուրք յարութեանն կան – 24. 

հարկաւորապէս պարտի այն` որ զյարութիւնն Քրիստոսի ճառէ – 29. ընկալան ի 

միմեանց զփրկիչն, յարութիւնն ի գերեզմանէն, և գերեզմանն` յարգանդէն - 29. և սոքա 

ամենեքին ... ի յարութեանն միաւորեալ բովանդակին: - 30. արժան է`  զկնի Փառք ի 

բարձանցն` յարութիւն ասել – 30. իսկ ի յարութենէն առ ծնունդն վերջադարձիլ  

անկարելի - 30. այլ սակայն ի ծննդենէն առ յարութիւնն զհետ երթեալ միաւորին - 29. 

հրամայեցաք … պատուել զօրն … երեկունն ծունր չկրկնել, և յարութեան պաշտել: - 

33. որքան կամեցաւն, այս է` ծննդեան ի կնոջէ, աճման հասակի, ամաց թուոյ  …   և 

մահու և յարութեան»: - 54. Զնորին զհետ երթիցէ ծնունդն, աճումն, մահն, թաղումնն, 

յարութիւնն, համբառնալն – 61. յարութեամբն կոչեսցէ զմեզ առ վերին կեանսն: - 76. և 

առ ութերեակն ճախրել զխորհուրդն առ Քրիստոսի յարութեան օր: - 84. զմահն ասեմ, 
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և զթաղումն, և զյարութիւնն - 84. զորոց երկուց աւուրցն զխորհուրդս հրամայէ ի կիր 

արկանել. զծննդեանն ասեմ և զյարութեանն - 86. որ յանիծիցն մտին յաշխարհ, 

մարմնով Որդւոյն աստուծոյ և թաղմամբն և յարութեամբն նորին: - 86. շնորհեցաւ ի 

Հոգւոյն սրբոյ կարգեալ խորհուրդ պաշտման եկեղեցւոյ օրհնութիւն երից մանկանցն, 

մահու և յարութեամբն Քրիստոսի - 86. զյարութիւն մարդկան ի գերեզմանացն 

նշանակեն: - 92. յայնմ ժամու լինելոց է յարութիւն ամենայն մարդկային բնութեանց - 

92. իմ պսակաւորն և հայրապետն սուրբն Գրիգոր … զյարութիւն մեռելոց բուսոց և 

տնկոց օրինակ էր ի գարուն բուսաբեր – 92. Այս աղօթքս զմիւսանգամ զգալուստն 

Քրիստոսի նշանակէ, և յարութիւն մարդկան ի գերեզմանացն - 92. սթափեալ ի ժամուն 

յայնմիկ աղօթեն, ակն ունելով միւսանգամ նորոգմանն` յարութեանն մեռելոց - 92. 

խոստացեալ է ի սմին գիշերի առնել համաշխարհական յարութիւն: - 101. ըստ 

աւետարանչացն պատմութեանն, և ոչ Քրիստոսի եղև բացայայտեալ յարութեան  

ժամանակն – 102. յո՞րում պահու հանդերձեալ է լինել յարութիւն - 101. յայսմ գիշերիս 

... եղև  Քրիստոսի յարուցանողին մերոյ յարութեան ժամանակ - 101. զգերեզմանն 

յիշելով` զյարութիւնն հաւատարմացուցանէ:  - 103. հարկաւոր համարիմ այնմ որ 

զյարութիւնն Քրիստոսի պատմէ - 103. որ յետ յարութեան տեառն` տեսին յարուցեալ ի 

մեռելոց – 104. Արդ ամենայն յառաջագոյն ասացեալքն յաղագս Քրիստոսի 

չարչարանացն և յարութեանն և մերոյ փրկութեանն ... վարկանիմ անհաւատ 

հեղգութիւնս: - 104. 

ՅԱՐՈՒՑԱՆԵԼ - գիշերս այս ... եղև յարուցողին զմեզ Քրիստոսի յարութեան 

ժամանակ: - 16. ըստ նմին և վկայք պարտին լինել միմեանց վասն յարուցելոյն – 29. 

իբրու թէ զնոյն ինքն զյարուցեալն անդէն և անդ ընդ աւետարանական բանին ի դէմս 

մեր բերելով, հրամայեմք  միմեանց - 30. Առ որ դու հակառակաբար ընդդէմ յարուցեալ`  

գրեցեր - 55. նա և յութերեակսն լինէր նորոգումն ընդ Քրիստոսի յարուցեալք – 85. Ընդ 

նմին թաղեալք մկրտութեամբն ի մահ, և ընդ նմին յարուցեալք ի թաղմանէ մեղացն` 

աստուծոյ ազդեցութեամբն – 86. որ յարուցեալ ի մեռելոց փչեաց յԱռաքեալսն – 87. 

,,Յարուցանէ զաղքատն յերկրէ – 91. ընդ իւր յուսով յարոյց զսկզբանէ զմեռեալսն – 101. 

յայսմ գիշերիս ... եղև  Քրիստոսի յարուցանողին մերոյ յարութեան ժամանակ - 101. 

յայսմ աւուր Քրիստոս յարուցեալ ի մեռելոց - 101. Եւ յաւետարանին յարուցեալ ի 
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մեռելոց,  կատարէ զխոստմունս մարգարէին - 103. որ յետ յարութեան տեառն` տեսին 

յարուցեալ ի մեռելոց – 104. և յարուցեալ ի մեռելոց փրկեաց զմեզ – 103. 

ՅԱՒԵԼՈՒԼ - և զքնոյն հրաման ի ներքս ածեալ յաւելոյր. ,,Ննջեցէք այսուհետև, ասէ, և 

հանգերուք - 17. Յառաջագոյն պաշտել զԽոնարհեցո ... զոր երանելի Ներսիսի Հայոց 

կաթողիկոսի յաւելեալ է - 29. զժամանակն և զպատճառն ի սոյն յայս ի ներքս ածեալ 

յաւելաք - 116.   

ՅԱՒԷԺԱԿԻՑ - Այս է քո պանծալի աստուածաբանութիւնդ, մանավանդ թէ 

յիմարութեանդ ցոյցք, զնիւթս զայս յաւէժակից ասել արարչական զօրութեանն - 65. 

ՅԱՒԷՏ - իսկ ի տրտմականսն` ծանրաբեռնութեանն ի ներքոյ դնանիլ տկար 

բնութեանս. մարմնասպան լինելով յաւէտ քան թէ ախտասպան – 15. Վաստակեաց 

յուղևորութեանն` մարմնոյն և ջղացն յուղեգնացութենէն յաւէտ ձգեցելոց - 58. 

պաշտամունք մեր` սովաւ իբրև զանուշահոտ խնկոց բուրմունս յընդունելութիւն 

աստուծոյ մատուցանին. և յաւէտ յիրաւի  - 90. 

ՅԱՒԻՏԵԱՆ – Երրորդ, թերևս արդեւք ի հանդերձեալ յաւիտենին ի Քրիստոսէ  զնոյն 

ճշմարտապէս ... վայելիցեմք: - 7. եղիցին ի նշան յաւիտենից,,: - 7. որում փառք 

յաւտեանս. ամէն: - 24. ,,Թագաւորեսցէ տէր  ի հոգին` ի հոգւոյ անտի հնձեսցէ զկեանսն 

յաւիտենից: - 69. որ զյաւիտեանսն արար – 74. նմա փառք յաւիտեանսն. ամէն: - 83. 

նմա փառք յաւիտեանս. ամէն: - 85. նեղիչք իմ ցնծասցեն թէ ես սասանեցայց,, ի Հուրն 

յաւիտենից - 88.  վասն զի շաբաթ՝ հանգիստ ըստ եբրայեցւոց ձայնին է, և կատարումն 

յաւիտենից – 89. կարգեցան ի ժամուն յայնմիկ աղօթք իբրև արժանի լինել մեծի 

առաւօտի լուսոյ ծագմանն և զտէր փառաց առանց ամօթոյ տեսանել ի նոր յաւիտենին - 

92. նմա փառք յաւիտեանս. ամէն: - 94. լուսաւորեցան ջրովն կենդանութեան 

բղխեցելոյն յԵրուսաղեմէ, և խաղացելոյն ի կեանս յաւիտենից – 100. «Թագաւորեսցէ 

տէր յաւիտեան աստուած քո Սիովն - 103. ,,Պահէ ճշմարտութիւն յաւիտեան – 103. 

որում փառք յաւիտեանս. ամէն – 109. Տէր պահեսցէ զմուտ քո ծննդեամբ յաշխարհ, և 

զել քո  մահուամբ. յայսմ հետէ մինչև յաւիտեան, յաստեացս մինչև հանդերձեալ 

յաւիտեանն: - 113. որում փառք յաւտեանս. ամէն: - - 116. 
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 քեզ Հօր և սուրբ Հոգւոյդ վայելէ փառք իշխանութիւն և պատիւ այժմ և միշտ և 

յաւիտեանս  յաւիտենից, ամէն: - 31. յամենեցունց արժանաւորապէս փառաւորի 

ամենասուրբ Երրորդութիւնն, այժմ և միշտ և յաւիտեանս յաւիտենից.  ամէն: - 114. 

ՅԱՒԻՏԵԱՆՍ ՅԱՒԻՏԵՆԻՑ - քեզ Հօր և սուրբ Հոգւոյդ վայելէ փառք իշխանութիւն և 

պատիւ այժմ և միշտ և յաւիտեանս  յաւիտենից, ամէն: - 31. 

ՅԱՒԻՏԵՆԱԿԱՆ - Քանզի և արդարև իսկ սովաւ զյաւիտենական կենացն առ մեզ 

երաշխաւորեալ տեսանեմ բարութիւնս: - 7. սպասել և ակն ունել արժան է, 

զյաւիտենական զգենուլ կենդանութիւն - 16. Արժան է ... ակն ունել ամենայն 

զուարթութեամբ և փութով տեռնագալուստ փողոյն, և անճառ յաւիտենական 

արքայութեանն: - 28. զի որդիք սատանայի են և յացկիք յաւիտենական հրոյն – 33. 

Քանզի աստուածն յաւիտենական … ուսուցին մեզ գիրք սուրբք յոչընչէ լեալ 

զամենայն: - 85. Աստուած յաւիտենական, ի վախճան ժամանակիս հաճեցար լինել ի 

նմանութիւն արարածոց - 90. 

ՅԱՓՇՏԱԿԵԼ - Նախկին թոյղ տալով պղծութեանն յառաջել և յափշտակել զօրինաւորն 

զայն անկողին - 11. Երկուք են որ յափշտակելոց են զմեզ տեղիք – 14. ի վերայ եկեալ 

ծուղութեանն քուն` յափշտակել համարձակութիւն տայ զհօտս հանդերձ հովուաւն 

աներևոյթն գազանի – 23. Աստանօր ի վերայ հասեալ չարին, զանհասանելին ինքեան 

յափշտակելով զբարձրութիւնն – 85. Բազէն տարածեալ զթևսն անշարժ դիտէր ընդ 

հարաւ, յափշտակելով զմեզ ի մահուանէ - 97. 

ՅԱՓՇՏԱԿՈՒԹԻՒՆ - զկենդանիս … պաշտեցին ... Որպէս հիւսիսայինքդ զձի և զշուն. 

զմին վասն երագաշարժութեան ոտիւքն ... և զմիւսն` ի գազանացն յափշտակութենէ 

զտէր իւր յապահովացուցանելոյն սակս: - 36. և զապականւթեանն խափանեսցէ 

զյափշտակութիւն - 76. 

ՅԵՂԱՆԱԿ – Ահաւասիկ … համարձակիմք ասել մի բնութիւն Քրիստոսի, և ոչ ըստ 

այլում իմիք յեղանակի: - 52. դու զո՞վ ոք ի նոցանէ ասես` զմիդ ասելով, կամ ըստ 

որու՞մ յեղանակի: - 55. Փրկիչն սոքօք ի կենցաղավարելն ընդ մարդկան վարեցաւ … ոչ 

օտար յեղանակաւ - 70. 
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ՅԵՂԱՆԱԿԵԼ - Հի՞մ ջանաս փոփոխել զմակարդութիւն անուանն… և կամ թէ 

յեղանակել զբանն` ոչ որպէս ինքն խնդրէ: - 61. 

ՅԵՂՈՒԼ – որ զԲանն ի մարմին և յոսկերս յեղեալ ասէր: - 50. 

ՅԵՆՈՒԼ – առ որ և յենուցուս առ մինն ի նոցանէ – 55. 

ՅԵՏ - Յետ այնորիկ ապա հաւատալ սրտիւ, և խոստովանել բերանով - 9. զկնի որոց 

ապա և զորդեգրութեանն աստուծոյ անուն ժառանգել` յետ ելանելոյ ի ջրոյ անտի: - 9. 

յետ այնորիկ ասէր – 17. Իսկ ապա յետ այսորիկ զհրեշտակայինն ձայն միաբանաբար 

նուագել – 19. որ յետ մկրտութեանն լինի – 26. յետ տասն ամի ապաշխարութեան` 

ողորմութեամբ և արտասուօք արժանաւորեսցին խառնել յեկեղեցի աստուծոյ: - 27. յետ 

այնորիկ զերեքսրբեանն նուագել նովին նմանութեամբ - 29. Յետ որոյ դարձեալ` մինչ 

չև զաւետարանն ընթերցեալ … արտաքուստ ի գերեզմանն առ նա աղաղակիցեմք 

ասելով - 30. յետ ընթեռնլոյ զաւետարանն ... հրամայեմք միմեանց` թէ - 30. զիա՞րդ … 

մեղադիր յետ ոչն զգուշանալոյ: - 68. Եւ յետ այնորիկ համարձակեալ պատմեաց 

զնեղչացն դաւաճանութիւնն - 82. որդի թագաւորազնւոյն յետ եօթներորդ ժամու 

աւուրն ապաքինէր յախտէն - 84.   Եւ յետ այնորիկ ի ստորինս բանն ածէ յասելն - 87.  

Եւ յետ այնորիկ զգոհացողական քարոզն ծաւալեցուցանէ - 87. յետ անցանելոյ 

ձմերանւոյն և լինելոյ գարնանւոյն, և հաւուցն լինելոյ մերձ յառաւօտն լիեալ ձայնք   - 

92. յետ յանցանացն յամեաց ի դրախտին – 94. ապա յետ այսր յոբեղինի, տեսանեմք 

յերրորդ ժամու զշնորհս Հոգւոյն սրբոյ հեղեալ յառաքեալսն - 97. Յետ այսորիկ 

զփառաւորագունիս այսորիկ և զհրաշալոյս ասասցուք զխորհուրդս– 101. անդ յետ 

աղօթիցն, և զհանգստեան ժամանակն հրամայէ, յասելն - 103. որ յետ յարութեան 

տեառն` տեսին յարուցեալ ի մեռելոց – 104. Յետ որոյ երեքկին սրբասացութեամբն ընդ 

վերնոցն միաբանեալ – 105. 

ՅԵՏԱՄՏԱԿԱՆ – Իսկ ոմանք յետամտականք ի մեզ եղեն – 75. 

ՅԵՏԱՄՏԱԿԱՆԱԲԱՐ - Արդ յայտ է, եթէ ըստ բնութեան և նախ քան զյանցանելն 

այսոքիկ, և ոչ յետամտականաբար ի մեղացն ի ներքս անկեալ ի բնութիւնս - 68. 
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ՅԵՏԻՆ - որք յետին յետնոց գտանին արդարև քարոզք և վկայք - 34. բազումք են ելեալ 

յաշխարհ նեռինք, որով մարթեմք իմանալ թէ յետին ժամանակ է - 34. 

ՅԵՏՈՅ - յետոյ ապա արժանի լինէին ընդունել զլուսաւորութիւն սրբոյ աւազանին - 9. 

սկսանի … զնախապատուելին բարեպաշտել  յառաջ մատուցանելով  նախկին 

զփսաղտն … յետոյ ապա իբրև զվեհագոյն` գերաստիճանեալն ի նոցանէ եպիսկոպոսն: 

- 20. Քանզի անսուաղ ասէ զքառասուն օր մնացեալ` յետոյ քաղեցաւ - 70. «Առ 

ժամանակն ոչ ուրախութեան թուի, այլ յետոյ պտուղ խաղաղութեան նովաւ կրթելոցն 

հատուցանէ յարդարութիւն»: - 78. զայլոց մարգարէիցն ի վերայ բերելով  օրհնութիւն 

ձայնեն. և ապա յետոյ քարոզ և քահանայական աղօթքն: - 84. վասն ի՞նչ պատճառի 

զընդ երից մանկանցն հանապազ երգեն ի գիշերին. և զկնի Ողորմեա սաղմոսն … 

յետոյ Տէր յերկնիցն – 85. Իսկ զթագաւորական զպատկերն յետոյ ի պատիւ 

տէրութեանն իւրոյ զարդարէր – 85.առանց միջնորդի յետոյ Փառք ի բարձունսն 

յօրինեն - 85. ,,Եւ կէս նորա ի ծովն որ յետոյ,, - 100. 

ՅԵՏՍ - «Վասն զի դու ատեցեր զխրատ իմ, մերժեցեր և յետս ընկեցեր զամենայն բանս 

բերանոյ իմոյ» - 82. զմահն ասեմ, և զթաղումն, և զյարութիւնն, որպէս յետս լքանելով 

զեօթնօրեայ ժամանակս – 84.  

ՅԵՐԵԿՈՐԵԱՅ - ոչ գիտէք յորում ժամու տէրն ձեր գայցէ. յերեկորեա՞յ, թէ ի մէջ գիշերի 

- 16. և անընդհատաբար առ աստուած յերկինս ի վեր առաքել զփառաբանութիւն 

յերեկորեայ – 17. ոչ գիտէք, եթէ յորում ժամու տէրն ձեր գայ. յերեկորեայ` եթէ ի 

հասարակ գիշերի - 102. 

ՅԵՐԿԱՐԱԳՈՅՆ - Առ որս ոչ են մեզ յերկարագոյնս տողել բանս – 11. 

ՅԵՐԿԱՐԵԼ - զորս ծուղութիւն զրկեաց յառաջնումն, յերկարելովն վայելեսցեն 

յերկրորդումն: - 19. ի նմին ղեզխութեան մնացեալ յերկարեսցէ - 24. 

ՅԵՐԿՈՒԱՆԱԼ - Որոց երկրպագեալ, ոչ յերկուանամ` նմին ինքեան բազմեցելոյն ի 

նոսա Քրիստոսի զերկրպագութիւնն մատուցանել - 42. 

ՅԻՄԱՐ - աղաղակեն ողբերգագին ձայնիւն, եթէ ,,Լոյս տուր, տէր … ըստ յիմար հինգ 

կուսանաց – 87. 
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ՅԻՄԱՐԱԲԱՐ -  զի որ առ ընկերսն մոլորեցաւ աստուածութեան կարծեօք ինքն իւր 

ինքեան խոնարհեալ երկրպագէ յիմարաբար: - 36. հաճոյ թուեցաւ նոցա ի մեռանելն, 

զմարմինս իւրեանց գազանաց և թռչնոց ծախել տալ` քան թէ ընդ երկրաւ ծածկել, և 

նեխութեամբն անպատուել զյիմարաբար պատուեալն: - 36. Եւտիքեսն երկրորդ 

յիմարաբար բարբառի` ասելով – 53. 

ՅԻՄԱՐԱՄԻՏ – Որպէս յիմարամիտն այն Ապողինար` լսելով յառաքելոյ ... ինքն իսկ 

մերձաւրութեամբ կցորդ եղև նոցուն» - 61. 

ՅԻՄԱՐԵԼ - պախարակել զմեզ անամօթին, յիմարեալք և խելագարեալք յայսոյն 

անհաւատութենէ - 35. 

ՅԻՄԱՐՈՒԹԻՒՆ - բացայայտակի քողախնդրեալ զկռապաշտիցն հոլանեցաք  

զյիմարութիւն - 37. երկուցեալք յերկուցն ասել բնութեանց ի Պանդորոսին փախուցեալ 

անկանիք յիմարութիւն - 50. Այս է քո պանծալի աստուածաբանութիւնդ, մանավանդ 

թէ յիմարութեանդ ցոյցք - 65. և յուսումնասիրութենէ անտի կանխեալք` ելանէին առ  

յիմարութիւնն - 66. պարտ է «Յիմարութեամբ քարոզութեանն ապրիլ հաւատացելոց» - 

79 

ՅԻՇԱՏԱԿ - յորում և մարտիրոսացն հանդիսից յիշատակն պատմի – 89. և յիշատակ 

տէրունական պատուիրանին  ևս առաւել  խոցոտէր – 98. կարգեցան աղօթք … և 

յիշատակ տնօրինաբար բժշկութեանն չարչարանօք տեառն մերոյ Յիսուս Քրիստոսի: 

- 98. Այսր խորհրդոց յիշատակք յամենայն ժամու կատարին - 100. 

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ - Հատուածք բանից Յովհաննու Իմաստասիրի ի հաւաքմանց 

յաղագս կարգաց եկեղեցւոյ եւ յիշատակարան ի գիրս կանոնաց - 107. Նորին տեառն 

Յովհաննու իմաստասիրի յիշատակարան – 115. 

ՅԻՇԱՏԱԿԵԼ – Պարտ և արժան է … ի ձեռն այնորիկ յիշատակել զառ ի փրկչէն վասն 

մեր ի Յորդանան զմկրտութիւն: - 32. Եւ եթէ ընդէ՞ր յարձակ աւուրսն յիշատակի 

բարեխօսութիւն Մարիամայ Աստուածածնին և ի խորհրդականս ոչ - 91. ընդ նմին և 

զմայրն լուսոյ յիշատակեմք – 113. 
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ՅԻՇԵԼ - զոր … արժան էր յիշել իբրև զմեծագոյն և զբազմերախտ ի Քրիստոսէ 

պարգևեալ մեզ աւանդ - 7. առ ի վնաս մեզ է յիշել զփրկչական մկրտութեան ճառս  - 12. 

զորս ի միջի անդ յիշէ իսկղբանն և կատարածի – 16. յառաւօտին աղօթիցն յիշեցաք 

սաղմոսս – 22. Իսկ յորժամ պատարագ մատչի, ի սկզբունս անդ պաշտամանն յիշել 

զՍուրբ աստուածն - 28. պարտի … ընդ նմին և զգերեզմանն յիշել զսուրբ կոյսն: - 29. 

արդ գերեզմանն յընթեռնլոյ զաւետարանն յիշել լինի – 29. իսկ զսուրբ կոյսն` ի 

Մեծացուսցէն ասելոյ յիշեմք: - 29.ոչ ինչ է արգել զմին ասելով` յիշել և զառ ի յերկուցն 

– 56. համարձակապէս զերկաքանչիւրցն յիշէին զհասարակականսն - 58. Արդ այսպէս 

բազմերջանիկ հարանցն յիշել ի վերայ միոյ Քրիստոի - 59. սապէս յանեղագոյն 

էութենէն, Հայր կամ Որդի կամ Հոգի առանձնականի յիշեալ` դէմ առասի: - 64. սակայն 

առ վերջնովս զառաջինսն յիշեցեալ զերևմունս և զկիրս` զնմանութիւն և օրինակ 

զնոսա ասելի է - 71. թերևս և զիմս ոչ յիշեաց Քրիստոս աստուած զբազմութիւն 

յանցանացս - 81. որով կարասցուք … հանապազ յիշել զերախտիս մարդասիրութեան 

նորա – 100. որ զհանդերձեալ խոստացելոց բարութեանցն յիշէ նա ի միջի մերում - 101. 

Վասն զի հարկաւոր համարիմ այնմ որ զյարութիւնն Քրիստոսի պատմէ, ընդ նմին և 

զծնունդն յիշել - 103. զգերեզմանն յիշելով` զյարութիւնն հաւատարմացուցանէ:  - 103. 

Եւ արդ զկոյսն յիշելով` զթաղումն հաստատեաց – 103. ժողովուրդն զքահանայն տէր 

անուանելով` աղաչէ յիշել յաղօթսն պաշտօնեայսն – 114. Յիշեա` զամենայն 

յաւատացեալս ի քեզ – 114. 

ՅԻՇԵՑՈՒՑԱՆԵԼ – զնոյն և մատուցեալ յիշեցուցանէ – 21. զի մի արդեւք ի կուսէն 

ասելով` զմերս յիշեցուցեալ ի ներքս ածիցեն բնութիւն: - 49. և նոյն ժամայն յառաջ 

մատուցեալ յիշեցուցանէ` զոր միածին Որդին աստուծոյ զանարատ մարմինն ի 

հաճոյս Հօր պատարագեաց – 95. 

ՅԻՇՈՂՈՒԹԻՒՆ - Յաղագս որոյ անմոռացաբար հայցեմ ընդունել ի ձէնջ  

զյիշողութեանն փոխարէնս – 116. 

ՅԻՍՆԵՐԵԱԿ - որ եւթներեակ և յիսներեակ աւուրբք և ամօք  զաշխատութիւնն ի 

բնութենէս լուծանէ: - 18. 
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ՅԻՍՈՒՍ - ,,Ու կարապետն մեր Յիսուս յառաջեալ եմուտ,,: - 6. ,,զՅիսուս խնդրէք 

զՆազովրացին զխաչելեալն յարեաւ,,: - 20. Լսես քաղցնուլ գրեալ յաւետարանսն 

զՅիսուս – 67. 

 փոխեա զմեզ յարքայութիւն միածնիդ քո տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի: - 31. 

Քեզ յանձն առնեմք զանձինս մեր, աստուած ամենակալ, Հայր տեառն մերոյ Յիսուսի 

Քրիստոսի - 31. արժանաւորս արա զմեզ ծառայս քո անճառ լուսոյդ երկնից 

արքայութեանդ Յիսուսիւ Քրիստոսիւ տերամբ մերով – 31. և առ փրկչական մարմինն 

վերաթևեալ համբարձիս. դաւանելով զնա տեսակին անուամբ` մարդ Յիսուս Քրիստոս 

ասելով: - 57. հիւանդութիւն նախահօրն պատմի, և ի նմին ժամու բժշկութիւն վիրացն 

չարչարանօք խաչին տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի – 88. և մի է յԵրրորդութենէն 

տէր մեր Յիսուս Քրիստոս – 90. ,,Մի ամօթ համարիր զվկայութիւն տեառն մերոյ 

Յիսուսի Քրիստոսի – 90. ,,Ինձ քաւ լիցի պարծել, բայց միայն ի խաչն տեառն մերոյ 

Յիսուսի Քրիստոսի,, - 90. խորհրդական աւուրսն հրաւիրեն զմեզ առ հոգևոր սեղանն, 

յանդիման լինել ճշմարիտ պատարագին մարմնոյ և արեան միածնին տեառն մերոյ 

Յիսուսի Քրիստոսի - 91.  որոց և մեք արժանի եղիցուք հասանել խոստացելոց 

բարեացն, շնորհօք և մարդասիրութեամբ տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի - 94. ի 

նմին ժամու բժշկել զյանցանսն չարչարանօք խաչին տէրն մեր Յիսուս Քրիտոս – 94. 

Բայց ինձ այսպէս թուի, եթէ տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի կրիցն և ի 

ներգործութեանցն կարգեալ - 96. կարգեցան աղօթքն … և յիշատակ տնօրինաբար 

բժշկութեանն չարչարանօք տեառն մերոյ Յիսուս Քրիստոսի: - 98. այլ մեզ յայլ  ինչ մի’ 

լիցի պարծել ըստ Առաքելոյ, բայց միայն ի խաչ տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի - 113. 

հնար լիցի ամենայն անձին Երրորդութեանն  երկրպագուաց ժառանգել զերկնից 

արքայութիւնն ի Քրիստոս Յիսուս ի տէր  մեր - 24. Քրիստոս առանց միաւորութեանն 

ոչ ասի Քրիստոս Յիսուս, այլ աստւած Բան: - 53. և զբոլոր զտիեզերս 

հնազանդեցուցանել ընդ առաքելական քարոզութեամբն` ի Քրիստոս Յիսուս ի  տէրն 

մեր – 107. 

ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍ  - Քեզ յանձն առնեմք զանձինս մեր, աստուած ամենակալ, Հայր 

տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի - 31. արժանաւորս արա զմեզ ծառայս քո անճառ 

լուսոյդ երկնից արքայութեանդ Յիսուսիւ Քրիստոսիւ տերամբ մերով – 31. փոխեա 
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զմեզ յարքայութիւն միածնիդ քո տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի: - 31. առ փրկչական 

մարմինն վերաթևեալ համբարձիս. դաւանելով զնա տեսակին անուամբ` մարդ Յիսուս 

Քրիստոս ասելով: - 57. հիւանդութիւն նախահօրն պատմի, և ի նմին ժամու 

բժշկութիւն վիրացն չարչարանօք խաչին տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի – 88. ,,Ինձ 

քաւ լիցի պարծել, բայց միայն ի խաչն տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի,, - 90. մի է 

յԵրրորդութենէն տէր մեր Յիսուս Քրիստոս – 90. ,,Մի ամօթ համարիր զվկայութիւն 

տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի – 90. խորհրդական աւուրսն հրաւիրեն զմեզ առ 

հոգևոր սեղանն, յանդիման լինել ճշմարիտ պատարագին մարմնոյ և արեան միածնին 

տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի - 91.  որոց և մեք արժանի եղիցուք հասանել 

խոստացելոց բարեացն, շնորհօք և մարդասիրութեամբ տեառն մերոյ Յիսուսի 

Քրիստոսի - 94. ի նմին ժամու բժշկել զյանցանսն չարչարանօք խաչին տէրն մեր 

Յիսուս Քրիտոս – 94. Բայց ինձ այսպէս թուի, եթէ տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի 

կրիցն և ի ներգործութեանցն կարգեալ - 96. կարգեցան աղօթք … և յիշատակ 

տնօրինաբար բժշկութեանն չարչարանօք տեառն մերոյ Յիսուս Քրիստոսի: - 98. այլ 

մեզ յայլ  ինչ մի’ լիցի պարծել ըստ Առաքելոյ, բայց միայն ի խաչ տեառն մերոյ Յիսուսի 

Քրիստոսի - 113. 

ՅԻՐԱՒԻ - յիրաւի ըստ գերակայ իւրում ճոխութեանն` զառաւելագոյնն ի մէնջ 

պահանջէ պատիւ: - 14. պաշտամունք մեր` սովաւ իբրև զանուշահոտ խնկոց 

բուրմունս յընդունելութիւն աստուծոյ մատուցանին. և յաւէտ յիրաւի:  - 90. Ապա 

յիրաւի յայսմ ժամու աղօթից աղաչեն զաստուած առաքել զՀոգւոյն օգնականութիւնն - 

97. Վասն որոյ յիրաւի յայսմ ժամու աղօթիցս պատուիրէ արթուն լինել - 98. 

ՅՂԱՆԱԼ – զծնունդն առաջի դիցէ յղանալոյն և երկնելոյն – 9. Զի զանճառելի 

խոստացելոց կենացն յղանայ ի միջի մերում զճշմարտութիւն: - 13. Իսկ Ողորմեա 

սաղմոսն ունի զնախամօրն ազատութիւն սրբոյ աստուածածնի ծննդեամբն, ոչ ևս 

անօրէնութեամբ յղանալ և որդիս ծնանել յանէծս - 86. ,,Եթէ ահա կոյս յղասցի և ծնցի 

որդի – 105. 

ՅՂԱՑՈՒԹԻՒՆ – ընդդէր և մարմին զգեցաւ ի կուսէն` իննամսեայ ժամանակաց 

յղացութեամբ - 49. 
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ՅՂՈՒԹԻՒՆ – պարտ է … Զկնի ամենեցուն, այսինքն յղութեանն և ծննդեանն և 

ժառանգաւորութեանն, ապա և զկենացն` որ յերկնիցն իջեալն է` ճաշակել կերակուր, 

զմարմին և զարիւն կենագործողին Քրիստոսի: - 9.   

ՅՂՓՈՒԹԻՒՆ - որք անպարապ լինելով ի մարմնամոլութեան  յղփութենէ,  

հանապազափակ զդուրս խորանին աստուծոյ ընդդէմ եկելոց անդր  ուխտաւորացն 

պահէին - 10. 

ՅՈԲԵՂԷՆ - Եւ ապա յետ այսր յոբեղինի, տեսանեմք յերրորդ ժամու զշնորհս Հոգւոյն 

սրբոյ հեղեալ յառաքեալսն - 97. 

ՅՈԼՈՎ – այլ ի յոլովից զպայծառագոյնսն ծաղկաքաղ առնելով զշնորհաց, 

լիացուցանել զագահութեանն իւրոյ ինև ջանայր զուսումնասիրութիւն - 2. զյոլով 

անդուստ ի բաց յուղարկեաց զգործնական իմաստութիւնն: - 3. Դարձեալ Առաքեալքն  

զյոլով ժամանակս ի տաճարին զառ ի Քրիստոսէ նոցուն կատարէին աւանդեալ 

խորհուրդս – 6. Բայց արդ այսոցիկ այսքան բաւական լիցի, սակաւ ինչ ի բազմաց 

նշանակելով, յոլովիցն ի գիտութիւն ածել կամեցեալ: - 23. զյոլովից բախեալ զեկուցանէ 

զլսելիս: - 38. էին ոմանք, այլ և յոլովք կենդանիք մնացեալք – 66. յոլովք կան 

եօթներեակք ի վերայ այլոց աւուրց շրջագայից - 84. որ յոլով մեղկութեամբ ի վերայ 

հասանէ  - 98. 

ՅՈԼՈՎԱԳՈՒՅՆ – արժան իսկ է … յոլովագունիւք հրապարակել բանիւք – 76. 

ՅՈԼՈՎԱԳՈՅՍ - Զոր դանդաղիմ ասել, որպէս թէ բազում անգամ օրհնութեամբքն, 

յոլովագոյնս ի ներքս յեւղն կոչել զշնորհն - 7. 

ՅՈԽՈՐՏԱԲԱՐ - աստուածս անուանեցին. զԿռոնոս վասն  յոխորտաբար առ 

կռուարարութիւնսն յարձակելոյ - 37. 

ՅՈՀԱՆ - զոր ի նոյն խորհուրդ արարեալ է երանելւոյ Յոհանայ Մանդակունւոյ Հայոց 

կաթողիկոսի: - 28. Որպէս հրաշալին ասէ, Յոհան Կոստանդինոպօլսի – 72. Յոհաննու 

Իմաստասիրի սակս գիշերային ժամու – 109. Նորին Յոհաննու Օձնեցւոյն – 113. 

ՅՈՀԱՆ ԻՄԱՍՏԱՍԷՐ - Յոհաննու Իմաստասիրի սակս գիշերային ժամու – 109. 
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ՅՈՀԱՆ ՄԱՆԴԱԿՈՒՆԻ - զոր ի նոյն խորհուրդ արարեալ է երանելւոյ Յոհանայ 

Մանդակունւոյ Հայոց կաթողիկոսի: - 28. 

ՅՈՀԱՆՆԷՍ – Քանզի Պետրոս և Յոհաննէս ելանէին ի տաճարն յիններորդ ժամու 

աղօթիցն - 99. 

ՅՈՅԺ - Քանզի յոյժ օտարաբար նովաւ և այլապէս ի միմեանց վարիմք - 7. Եւ 

դժոխադատելի յոյժ է պահանջիլ համարս այնմիկ` որում ամենայնքն յայտնիք են և 

անմոռանալիք - 12. Փառաւորագունիս այսորիկ միաշաբաթուն աւուր` մեծ է և 

դժուարադիտելի յոյժ խորհուրդ: - 13. Յաղագս որոյ և կարի յոյժ աննմանիք միմեանց 

են տաճարն աստուծոյ և մեհեանք կռոցն – 40. վասն զի իւրաքանչիւր նոցա 

չարափառութիւն յոյժ աննմանիք են միմեանց  - 47. Յոյժ տենչալի էր ինձ և փափաքելի, 

ոչ այլոց զիս, և ոչ զայլս ինձ լինել ի թշնամութեան – 48. կարի յոյժ չարաչար ըստ 

բնութեան զմին գտանիս ասացեալ բնութիւն: - 54. Մի’ բաղդատեր զյոյժ ի միմեանս 

տարբերեալսն - 60. ծանիցուք որ յոյժդ ես մարդատեաց – 60. իդու յոյժ ագահելով` և ոչ  

զմի  ոք անտուստ ի կողմանէ թողլով տենչացար - 64. Որ յոյժ պինդդ ունիս զմիդ ասել 

բնութիւն – 64. եթէ ոչ յոյժ գայթագղեսցիս բանիւս - 73.   

ՅՈՅՆՔ - Զի՞նչ պարտ է զճարտարսն Յունաց համարել – 62. Բայց իցեն ո՞վ արդեւք 

ճարտարքն այն Յունաց - 63.  զորս ճարտարս Յունաց կարգէն - 89. 

ՅՈՅՍ - Եւ մեւսն անչափաբար ընդարձակեալ, թողութեանն յուսով զբովանդակ 

զերկիւղին ի բաց լուծանէ զկապ: - 15.  զի մեծագոյն այնպիսւոյն առաջի կայ յոյս - 32. որ 

զերկնից բարութեանցն բուռն հարեալ ունիցին յուսով: - 39. հաստատուն է յոյսն մեր – 

40. ի ծագաց երկրի արուեստս լուաք, յոյս բարեխաշտի – 40. ի նախատպէն և ի 

պատկերէն զրկեալ լինէր յուսոյ պատկերագործն: - 40. ի ձեռագործ արուեստէն 

զառաջիկայ յուսոյն խորհուրդ երաշխաւորեալ, սեպհականէ անձինն և իւրայոցն: - 40. 

ի քա՞րն կամ յոսկի՞ն դնիցեմ զյոյս իմ: - 42. ի հանիր է և յոյս փրկութեան մերոյ: – 49. և 

ամենայնքս մեր ըստ քեզ, ստուեր և երևութիւնք առ ի յոյսն ակնկալութիւնք: -  61. և 

դնելով ստութիւն ի յոյսն ձեր` ընդ ստութեամբն և մտեալ ծածկիք ըստ Եսայայ բանին: - 

67. չարաչար յուսովն զուարճանայր խաբեբայ և պատրիչն մերոյ նախահօր – 76. Եւ 

այսպիսի աստուածաշնորհ յուսով զօրացեալ` հրամայէ երկնային զօրացն - 83. որոյ 
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յուսոյ սպասեալ արդարոցն`ակն ունէին հասանել անսպառ բարութեանցն: - 96. 

զքահանայութեանցն ասեմ, զպատարագացն և ի զանազան արեանցն կենդանեացն 

հեղմանցն ի մտանել ազնուականագոյն յուսոյն - 99. ընդ իւրով յուսով զսկզբանէ 

զմեռեալսն – 101. Իսկ քահանայն միջնորդէ աղօթիւք առ կենացն անմահից յոյսն 

Քրիստոս, կատարել ի բարի զաղօթսն - 114 

ՅՈՎԱՆՆԷՍ, ՅՈՎԱՆԷՍ, ՅՈՎԱՆ - Երանելւոյ տեառն Յովանիսի փիղոսոփայի Հայոց 

կաթողիկոսի Յառաջին կենցաղն իւր և ի գալն յաթոռ հայրապետութեան և 

հաստատեալ բազմապատիկ և զանազան կարգս և կրօնս եկեղեցւոյ - 1. Նորին տեառն 

Յովաննիսի իմաստասիրի Յաղագս կարգաց եկեղեցւոյ Քրիստոսի – 81. Նորին տեառն 

Յովաննիսի Հայոց կաթողիկոսի Յաղագս կարգաց եկեղեցւոյ – 94. Իսկ Յավաննէս ժամ 

վեցերորդ ասէ – 96. Նորին տեառն Յովաննիսի Իմաստասիրի Հայոց կաթողիկոսի 

Վասն մեծի աւուր միաշաբաթին – 101. հիւանդութիւն նախահօրն պատմի, և ի նմին 

ժամու զբժշկութիւն վիրացն … Յիսուսի Քրիստոսի. ըստ պիտառութեանն Յովաննու 

աւետարանագրի յասելն` թէ - 88. զոր տեսեալ Յովաննու որդւոյ Զաքարիայ, և 

զաղաղակ բարձեալ ասէր – 91. 

ՅՈՎԱՆՆԷՍ ԻՄԱՍՏԱՍԷՐ, ՅՈՎՀԱՆ ԻՄԱՍՏԱՍԷՐ - Նորին տեառն Յովաննիսի 

Իմաստասիրի Յաղագս կարգաց եկեղեցւոյ Քրիստոսի – 81. Հատուածք բանից 

Յովհաննու Իմաստասիրի – 107. Նորին տեառն Յովհաննու Իմաստասիրի 

Յիշատակարան – 115. 

ՅՈՎԲ - Համբերողացն նախատիպ մեծն Յովբ ասէր երբեմն յիւրում բանսն - 1. Այսպէս 

սնոտիք զսնոտեօք պատէք, որպէս ասէրն Յովբ - 67. 

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ, ՅՈՎՀԱՆ - զոր մոլորեցուցիչ և Նեռն անուանէ մեծն Յովհաննէս: - 49. 

զիս աստուածային Հոգին վերակարգեաց յաթոռ սրբոյն Գրիգորի ... Յովհաննէս 

նուաստագոյն յիմաստասիրականաց խմբից - 115. դէպ եղև ասել աւետարանչին 

Յովհաննու յիւրում կաթողիկէի - 34. Որպէս հրաշալին ասէ Յովհան 

Կոստանդինուպոլսի - 52. Հատուածք բանից Յովհան Իմաստասիրի – 107. Նորին 

տեառն Յովհաննու Իմաստասիրի Յիշատակարան – 115. 
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ՅՈՏԱՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ - Այլ և հանդերձ յոտանաւորութեամբ առանց ծունր կրկնելոյ 

կատարել զասացեալսս – 17. 

ՅՈՐԴԱՆԱՆ - ծածկել զհռչակեալն Յորդանան խորհուրդ մեզ տնօրինէ - 13. Պարտ և 

արժան է …ի ձեռն այնորիկ յիշատակել զառ ի փրկչէն վասն մեր Յորդանան 

զմկրտութիւն: - 32. Արգելոյր տապանակն զՅորդանան գետ – 44. 

ՅՈՐԴԱՆԱՆ ԳԵՏ - Արգելոյր տապանակն զՅորդանան գետ – 44. 

ՅՈՐԴՈՐԵԼ - ըստ որում իմաստունն Սողոմոն, ի Զգօնութեան խրատուն յորդորէ` 

տալով մասունս եօթանց - 84. Եւ քարոզն միաբան խնդրել զայսոսիկ յորդորէ: - 114. 

ՅՈՐԺԱՄ - յորժամ ելեալ ի լեառն զգիշերն ամենայն ի գլուխ զաղօթսն հանէր: - 17. զի 

յորժամ գայցէ և բախիցէ, վաղվաղակի բանայցեն նմա: - 17. պարտ է … այսմիկ տանել 

հոգ, զի մի ըստ բանիցն սպառնալեաց՝ և զգործոցն ընդունիցիմք զփորձ. յորժամ ոչ 

զոգեկանն … պինդ պահիցեմք զազատութիւն - 18. Ոչ է արժան, յորժամ առ վաղիւ 

պսակ ընդունելոց են, յերեկորէն ժողովս առնել և  արբենալ և զեղխել - 25.  Իսկ յորժամ 

պատարագ մատչի, ի սկզբունս անդ պաշտամանն յիշել զՍուրբ աստուածն - 28. 

Արժան է ի գիշերին, յորժամ ժողովին ի պաշտօնն, նախ զառաջաբանիցն ասել 

զչորեսին սաղմոսսն -  28. Իսկ յորժամ այսմիկ … հասանել կարծեցին,  յայնժամ … 

յաշխարհամէջս և ի ժողովրդաբնակս համարձակեցան յարձակել տեղիս – 39. Մի թէ 

յորժամ տեսանեմ քարեղէն կամ ոսկեղէն խաչ յօրինեալ և կամ պատկեր, ի քա՞րն կամ 

յոսկի՞ն դնիցե, զլոյս իմ: - 42. Ոչ յորժամ ըստ միաւորութեանն ասէ, ուրանայ 

զհասարակականն – 58. Յորժամ ըստ բնութեան ինչ բարբառել հասանէր - 58. յայնժամ 

պատուեալ երևի իրն, յորժամ առ հոմատեսակն իւր ասասցի - 60. Զի յորժամ ասէր 

Փրկիչն ցՓիղիպպոս, որ ետես զիս`  ետես զհայր իմ» - 62. Ըստ նմին և յորժամ ասէր, թէ 

«Ես և հայր իմ մի եմք», ոչ ըստ դիմաց և առանձնաւորութեան զմին ասէր գոլ, այլ ըստ 

բնութեան: - 62. Յորժամ ընդ Հօր զնա աստուածաբանէիրն, ոչ շնորհեցեր նմա 

զկատարելութիւն ունել դիմի – 64. Յորժամ տեսանես զմարդկային ինչ ուրուք ճառել 

զՔրիստոսի կրիցն, յանդգնիս աներկիւղաբար ի գրեցելոց անտի … ի բաց ջնջել զբանն - 

66. Յորժամ չար մշակքն ի վերայ բարի սերմանն որոմնացանուք լինել 

հանդիսանային, ամենեքին առհասարակ  եկեղեցականացն ի բաց բարձեալ եղեն 
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հոգաբարձուք - 66. յորժամ առ պատուիրանազանցութիւնն ի վայր սողոսկեալ անկաւ 

… յայնժամ ընդ լծով մահու և ապականութեան մտեալ հնազանդիւր: - 69. Փրկիչն 

սոքօք ի կենցաղավարելն ընդ մարդկան վարեցաւ, ուրանօր և կամեցաւ, և յորժամ և 

որքան - 70. և ետ յորժամ ախորժեաց բնութեանն զիւրն կատարել: - 70. յորժամ կամէր 

ինքն, յայնժամ ակնարկէր մարմնոյն իւրոյ յառաջ ունել զբնականսն - 72.  յորժամ 

կամէր և թոյլ տայր, ասէ, մարմնոյն, յայնժամ զգայր իւրոյ կարեացն: - 72. 

հաւաստապէս բնականացն թոյլ տուեալ` զանցնիւրսն իրողութիւնս առ իւրն 

անապականապէս ազդել մարմին և հոգի ինքնիշխանական կամօք` յորժամ և 

կամեցաւն - 73. Յորժամ ի բժշկութեանցն սքանչելիս վայելէին՝ զարմանային 

հաւատային բարեբանէին … իսկ յորժամ անարգեալ զիս տեսին, գայթակղեցան վասն 

իմ - 79. յորժամ Եմմանուէլս մերով բնութեամբ զծանրութիւն մեղաց մերոց բառնայր … 

բարձրանայր ի դիտին - 96. յորժամ հայցէ և բախեսցէ` բացցեն նմա – 102. յորժամ 

ելեալ ի լեռն հանէր զգիշերն ի գլուխ յաղօթս աստուծոյ - 102. 

ՅՈՒՂԱՐԿԵԼ - ի բաց յուղարկեցաք զգործնական իմաստութիւնն: - 3. զբոլոր 

նախադասեալն սմա պարտ է աղօթիւք  յուղարկել զգիշեր - 16. 

ՅՈՒՂԻԱՆԷ  - յիշել ... զԱպողինար և զՍոփրոնիոս և զՅուղիանէ, որ  կիսաբաժ և ոչ 

կատարեալ զմերն ասացին բնութիւն առեալ Բանին ի կուսէն - 59.   

ՅՈՒՂԻԱՆՈՍ - որք ըստ Եւտիքեայ, և կամ Յուղիանեայ չարապէս զմին իմացեալ 

ասէին - 56. 

ՅՈՒՂԻՈՍ - Զսոյն և երանելին Յուղիոս ասէ Հռովմայ հայրապետ- 52. 

ՅՈՒՆԱՐԷՆ - երգ նոր երգեն, միսիդի անուանելով, որ ըստ յունարէն բարբառովն 

թարգմանի, այս ինքն է` օրհնութիւն երգել: - 105. 

ՅՈՒՆՈՒԱՐ - զոր ի վեցն յունուարի ի միասին տoնել սովոր է աշխարհս մեր - 12. 

ՅՈՒՍԱԼ - որ զզառամացեալն իւր Միդիայ առաջի առնէր առ ի յօշել զմարմինն` 

որպէս թէ ի մեռելութենէ առ մանկութիւն զծերութիւնն փոփոխել յուսալով - 3. «Նման 

նոցա եղիցին արարօղք նոցին, և ոյք յուսացեալ են ի նոցա» - 40. 
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ՅՈՔՆ - և գրեթէ յազդմանէ Հոգւոյն` զլինելոցս նախատեսեալ, զառ ի յոքունցն 

հաւաքեալ պատրաստէր լինել բազմաց պիտոյից նիւթ - 2. Բազումք ի Բաբեղոնի 

պատուական անօթք ոսկւոյ և արծաթոյ, այլ միայն յաղագս աստուածային անօթոցն 

կրեալ զպատուհասն Բաղտասար արքայի. և յոքունք յաւուրս Դաւթի ոսկէզօծ 

յօրինեալ արկեղք - 45. 

ՅՈՔՆԱԶԱՆ - Այլ սակայն և դժուարագիտելի է յոքնազան և բազմախուռն ի նոսա 

անտառացեալ չարութիւնն: - 38. 

ՅՍՏԱԿՈՒԹԻՒՆ - զոր իբրև մաքուր հայելեաւ առ իս զփրկչականն ձգելով դիմի  

զնմանութիւն, հանգոյն արեգական ի խորս ուրեք ընդ յստակութիւն ջուրցն առաքելով 

զիւր ճառագայթսն: - 2.   

ՅՕԴ - քաղէին ոգիք նորա, լուծեալ յօդք ոտից և ձեռացն ի բարեացն շարժմանէն: - 98. 

ՅՕԺԱՐՈՒԹԻՒՆ - Իսկ զերկեակսն նոյնպէս պարտ է ըստ առաջին  կարգին 

միջնորդօք և խօսնականօք հաւանեցուցանել յիրերաց յօժարութիւն - 27. 

ՅՕՇԵԼ - որ զզառամացեալն իւր Միդիայ առաջի առնէր առ ի յօշել զմարմինն – 3. 

ՅՕՐԻՆԵԼ - է՞ր աղագաւ և կցուրդս գեղեցկագունակս մկրտութեանն բանից յօրինեցին 

երանելիքն մեր վարդապետք: - 13. և յամենայն հարուածոց բանսարկուին բժշկեալ, 

առողջս և անարատս ինքեան յօրինեաց մարմին - 23.  այսպէս վայելէ 

քրիստոսասիրաց … միաբանութեամբ փառաւորել զաստուած, և յօրինել զվարս 

ուղիղս - 28. Իսկ կիւրակէին աւուր առաւօտինքն` այսգունի խորհրդով յօրինեալ բերէ 

զկարգն իւր: - 29. ի ձեռն այսորիկ միւսանգամ զարդարեսցի գեղեցկագունութեամբ 

յօրինեալ պատկերն - 42. տեսանեմ քարեղէն կամ ոսկեղէն խաչ յօրինեալ և կամ 

պատկեր – 42. Բազումք ի Բաբեղոնի պատուական անօթք ոսկւոյ և արծաթոյ, այլ 

միայն յաղագս աստուածային անօթոցն կրեալ զպատուհասն Բաղտասար արքայի. և 

յոքունք յաւուրս Դաւթի ոսկեզօծ յօրինեալ արկեղք - 45. երկակի ասացուածով 

զբանիցն իւրեանց յօրինէին զառաջարկութիւն - 56. կապեալ իբրև շղթայիւք ի խորս 

անգիտութեանն անգանէր, աստուած իւր յօրինելով զկործանիչն - 85. յետոյ Փառք ի 

բարձունսն յօրինեն – 85. ամենայն տեսութիւնք մարգարէիցն պատգամացն Որդւով 
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տնօրինեալ յօրինին - 90. Այս խաւար յանդիմանէր զկարծեալ ճաճանչ լուսաւորացն, 

որ ի պարզամիտ արարածոցն  աստուածք յօրինէին - 98. 

ՅՕՐԻՆՈՒԱԾ - Եւ ամենևին զամենայն ընդ իս բերէի զհարսնական յօրինուածոյն 

զգեստ - 1. և երկնային յօրինուածով հաստատեալ յանձնն յանմեղութեան, ընդ նոսա և 

զուգաձայնեալ  երգաբանէ: - 19. 
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                                                                        Ն 

 

 

ՆԱ / դերանուն / - այնպէս լցեալ ուռճանայր ի նմանէ բանական իմ ոգի – 2. «Վէմն որ 

անարգեցին, ասէ, շինողքն` նա եղև գլուխ անկեան» - 7. և դարձեալ, «Ի լեռնէ վէմ 

առանց ձեռին հատեալ», գուշակէր զնա Դանիէլ - 7. և որ հաւատասցէ ի նա, մի’ 

ամաչեսցէ»: - 7. Քանզի յոյժ օտարաբար նովաւ և այլապէս ի միմեանց վարիմք - 7. 

Քահանայից ձէթ ընդունել յԵրուսաղեմէ բերեալ, խաչի ձէթ զնա անուանելով - 7. զայս 

ի նոսա և յաստուած թողլի է: Իսկ մեզ իբրև հայրասիրաց ոմանց որդւոց` զառ ի նոցանէ 

անտես մնացեալն, ձեռն տալով աստուծոյ, տեսանել արժանի է - 8. նոցա հարցմամբ ի 

վերայ ոչ բերեն  զերդմունս - 8. զորս ի դէպ է անսին խոստովանել զնոսա ծնունդս – 9. 

Այս յերեխայութեանն կարգի առ դուրս մկրտարանին պատշտեսցի լինել նմա՝ որ 

մկրտիցին: - 9. Զոր … ի վերայ նոցա կատարելով ... արժանի լինէին ընդունել 

զլուսաւորութիւն սրբոյ աւազանին - 9. Սակայն նոյն խորհուրդ նմանապէս առ նոսա և 

առ մեզ մատակարարի - 10. զի զնոսա, որք յամուսնութիւն անդր գայցեն … հաղորդս 

առնելով ամենայն կարգաց և կրօնից քրիստոնէութեան, և անդ յարժանաւոր տեղիսն 

զնոսա պսակեսցեն: - 10. Եւ նա յիւրմէ կամակորութենէ փոքրկացուցանել ջանայ 

զպատուական ամուսնութեանն մեծախորհրդութիւն – 10. իսկ զխանտացօղն 

բարեվայելչականաց մերոց իրաց  խնդացուցանելով զսատանայ, մանաւանդ թէ և 

եղագ ներքսականութեան նմա`  յանշնորհակալուս բազմերախտութեանն աստուծոյ 

ներհորդեսցի – 11. օրհնէին զջուրն, ձէթ արկանելով ի նա: - 12. զոր մարգարէն 

աւագափսղ զնա անուանէ – 13. Զմէ՞ և Հայր և Հոգին սուրբ ի վերայ  ջուրցն նմա 

վկայեալք - 13. Ոչ տան թոյլ զփրկչականն ի նոսա կատարել զպատարագ – 13. Յայսմ 

աւուր բանան ի նախահօրէն մերմէ աղխեալ դրունք դրախտին, բոցայինն ի բաց 

երթեալ ի նմանէ սուր - 13. Որ առ պատուիրանադրեալն ոչ ձգի հասանել կանոն, նա 

յահեկակողմանն դանդաչէ խոտորել ճանապարհի - 15. տիւն մինչև ի նա յանգեալ, 

դադարումն ընդունի. իսկ գիշերն ի նմանէ յառաջ հաւեալ, զիւրն աճեցուցանէ 

սահման: - 15. իսկ այլք զառ ի նոցանէ թողեալսն բերել և բերեալսն ի բաց տանել: - 16. 
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Կարճեալ արգելու զնոսա, որք միանգամ զերեկոյս զայս կամ քնոյ` կամ արբեցութեան 

մասն վիճակեալ հանիցեն: - 17. զի յորժամ գայցէ և բախիցէ, վաղվաղակի բանայցեն 

նմա: - 17. և ի սպառելն նորա, ընդ նմին  և նա անցեալ ի բաց գնայ մղեղեալ և լուծեալ: - 

18. ի փրկութենէ անձանցն ծանուցեալք առ իւրեանս զփրկիչն, իբր առ երկին ի հնոցն 

վերաձայնեալ կոչէին զարարածս յօրհներգութիւն նմա, ըստ նմին և մեք` իբր անդամք 

մարմնոյ նորա, ի վերայ մեր և ի մեզ բերելով զգլուխն, մեծագոչ հնչմամբ աղաղկեմք - 

19. ազատութեանն մերում հաղորդք լինելով, և բոլոր գոյացելոցն տեսակք՝ 

հարկաւորին ամենայն իրօք ընդ մեզ և նոքա գոհացօղք և բարեբանիչք լինել այնմիկ - 

19. “Օրհնեցէ՛ք զտէր յերկնից, օրհնեցէ՛ք զնա ի բարձանց”: - 19. ընդ նոսա և 

զուգաձայնեալ երգաբանէ: - 19. և ընդ նոսա զխաղաղասիրելն առ միմեանս և 

զզուգաբնական  լինել երգակցէ - 19. ապա ըստ նոցա իմն կարգին ձևանալով, սկսանի 

այնուհետև աստիճանաւոր պատուովք զնախապատուելին բարեպաշտել … և զկնի 

նորա հետևեալ ըստ կարգի սարկաւագն. յետոյ ապա իբրև զվեհագոյն` 

գերաստիճանեալն ի նոցանէ եպիսկոպոսն: – 20. Յաղագս որոյ և զերեքսրբեանն խառն 

ընդ նոսա միաբանական ձայնիւ սկսանի նուագել: - 20. Իսկ չորքն ի նոցանէ` 

պարզաբար առ ի նուագերգութիւնսն առաքեալ - 20. զսոյն և ընդունել հայցէ ի նմանէ – 

22. նոքա մեզ մնան ընդունել զաւետիսն: - 22. չէ իսկ առաջիկայս մեզ զստեղծեալն 

եղծանել ... այլ … զհիմնացեալ զանկարգութիւնն քակել … ևփոխանակ նոցա 

զբարեվայելուչսն և զօգտակարագոյնսն ի տեղւոջն արձանացուցանել: - 23. և 

եպիսկոպոսին տեսեալ, որպէս և կամեսցի` մարդասիրեսցէ ի վերայ նոցա: - 24. ի 

նոսա կատարի աստուածային խորհուրդն: - 25. Եւ քահանայիցն ի նոցանէ ընդունել, և 

օծանել նովաւ զսեղանս և զեկեղեցիս և զխաչս– 26. յայլ ի պէտս օծման մի խառնեսցէ 

զնա – 26. Պարտ և արժան է ... և միայն օծանել նովաւ զերեխայսն և  զմկրտեալսն ընդ 

մկրտելն յաւազանին, և յայլ խորհուրդ օծման մի իշխեսցէ մատոցանել զնա - 26. 

Պարտ և արժան է … ի վերայ նոցա կատարել զկարգ և զկանոն ըստ օրինաց 

քրիստոնէից – 27. Արժան է … և նոցին զքարոզութիւնն և  զաղօթսն  զհետ բերել - 28. 

Յառաջագոյն պաշտել զԽոնարհեցո … Զկնի նորա զԱպրեցո – 29. առ նա 

աղաղակիցեմք ասելով – 30. Պարտ և արժան է յայտնութեանն աւուր` կատարել  

զջրոյն  օրհնութիւն ... ձէթ արկանելով ի նա - 32. ոչ է պարտ զնա ի պատիւ ընդունել – 

32. պարտ է զնոսա պատուել և պաշտել … զի ի նոսա բնակէ Հոգին սուրբ, և նոքօք 
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մատակարարէ ի մարդիկ զպահպանութիւնս և զշնորհս բժշկութեան ախտից հոգւոց և 

մարմնոց: - 32. Ոչ է պարտ ամենևին անխտիր լինել … այլ խորշել ի նոցանէ և 

չհաւատալ ընդ նոսա ի հոգեկան և ի մարմնական սեղանս - 32. Այլ ամենևին հեռանալ 

ի նոցանէ, գարշել և ատեալ զնոսա – 33. որ յարեսցի ի նոսա – 33. նովաւ բազումք 

պղծիցին,,: - 33. են ոմանք ի նոցանէ որք զաչացն զհետ երթեալ խաբեցան – 35. հաճոյ 

թուեցաւ նոցա ի մեռանելն, զմարմինս իւրեանց գազանաց և թռչնոց ծախել տալ - 35. 

Են ոմանք ի նոցանէ, որոց տեսեալ զարիւնարբուս և զթարախածուծս ի կենդանեացդ` 

իբրև զախտաբոյժս և զցաւահալածս մեծարեալ զնոսա աստուածս անուանեցին … 

կէսք ի նոցանէ … զկենդանիս ի պատիւ առեալ պաշտեցին – 36. Ըստ իւրաքանչիւր 

լեզուաց այլաձևելով զնորա զանուն, քուշացիք Նեբրովթ կոչելով, բաբեղացիք Բէղ – 36. 

Յորմէ գտանէին եղեալ դիցն երկրպագուք ոչ միայն տարրապաշտք, այլ և 

դիւապաշտք. առնլով ի նոցանէ դիւացն պաշտօն - 37. Այլ սակայն և դժուարագիտելի է 

յոքնազան և բազմախուռն ի նոսա անտառացեալ չարութիւնն: - 39. ծովացան ուղխք 

ամպարշտութեան նոցա: - 39. Եւ ի նոսա հատուածեալք եկին յարեցան կշտամբեալքն 

ի կաթողիկոսացն Աղուանից պատկերամարտք ոմանք - 39. էր նոցա զօրավիգն գտեալ 

զկարապետս դերաքրիստոսին - 39. ի հեղեղական հեղձուցիչ ջուրցն մասն հասեալ 

նմա, Ջրկայ անուանելով: - 39. զի նոցա մեհեանքն կռոցն ընդունարանք շինեալ լինեին 

– 39. նոցա ձեռագործքն յախտէ իմեքէ սկիզբն ընկալեալ` դրօշեցան - 40. Իսկ զնոցանէ 

ասէ. «Նման նոցա եղիցին արարօղք նոցին, և ոյք յուսացեալ  են ի նոսա - 40. ի նոցանէ 

ամենաչար դևքն ըստ իւրաքանչիւր ախտիցն վերակացութեան զպաշտելութիւնս 

պահանջեն: - 40. «Յարեաւ կաթեաց ի նոսա այս մոլորութեան գինի և արբեցութիւն»: - 

41. Այսք և որ սոցին նման` սիրելիք մեզ լինել հրամայեալ յաստուծոյ, իսկ ի նոցանէ 

ատեցեալք նոցա: Քանզի սկզբնաչար դևքն և մարդատեացք, ոչ միայն թէ զնոսա` որ 

նոցա ոչ են` կամին տեսանել չարչարեալս և նեղեալս - 41. Իսկ մարդասէրն մեր տէր … 

ոչ միայն թէ ոչ մախայ ընդ առողջութիւն, քանզի ի նմանէ իսկ և եղեալք և 

պահպանեալք այնպէս, այլ - 41. ի նոցանէ և զխնդրելին իւր յանձն առնու ընրտել: - 42. 

Որոց երկրպագեալ, ոչ յերկուանամ` նմին ինքեան բազմեցելոյն ի նոսա Քրիստոսի 

զերկրպագութիւնն մատուցանել, ոչ հայելով յերևելին առաւել` քան թէ զանտեսանելին 

ի նմա գանձեալ ընդ միտ ածելով - 42. Այս նոցա է` որք ընդ քարին և ընդ փայտին 

շնային - 42. անունն և նմանութիւնն զերկոսին հարկեցուցանէ, Քրիստոսի բնակել ի 
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նոսա - 42. քահանայական ձեռնն և բանն զԵրրորդութեանն սրբոյ ի նոսա կոչեալ 

բնակեցուցանէ զօրութիւնն - 43. նոյն ինքն Հոգւոյն սրբոյ առհաւատչեայն 

վստահացուցանէ զմեզ, իբրև ի գերազանցեալս ոմանս և յաստուածաբնակս ի  նոսա 

մերձենալ և ապաւինել - 43. «Աշխարհս ոչ ընդունի զնա, զի ոչ տեսանէ և ոչ ճանաչէ 

զնա - 43. Եւ այսուիկ որոշեալ լինին նոքա ի հոմատեսակ յիւրաքանչիւրցն նիւթոց - 43. 

Եւ նշանակ հաւատարմութեանն այս է մերումս բանի. զզօրութիւնսն և զնշանսն ի 

նոցանէ առ մարդիկ կատարել - 44. տեսանեմք վարեցեալ զաստուած ... ոչ  ամենայն 

տեղի  կամ ժամանակ կամ  դէմ  երկոցուն կամ միոյ ի նոցանէ. այլ է երբեք, և ուրեք և 

ումեմն և ոմամբ ի նոցանէ - 44. իբր թէ անհնար է աստուծոյ յամենայնսս լինել  ի նմանէ 

գոյացելոցս տեսակս - 44. ,,Լի են փառօք նորա ամենայն երկիր,, - 44. որ ի նմա 

դարանեալն էր – 44. Ոչ կարէին անշունչ նիւթք ի կենդանի մարդիկ օգնութեան 

մատուցանել շնորհ, եթէ ոչ աստուած ի նոսա էր բնակեալ: - 44.  որ ի նոսա 

միաւորեալն էր – 45. ի հնումն և ի նորումս կամք եղեն աստուծոյ յանշունչ նիւթս լինել, 

և ի նոցանէ առ մարդիկ զօրութեանն մատակարարել զպէտս - 45. այլ ի հասարակացն 

միայն նոքա, զորս ի ձեռն առեալ … ի մեզ հեղու զխնամս: - 45. յիսրայեղեանն ազգ յառ 

ի նմանէ շինեալն եւեթ ժողովեալք ամենայն ուստեք ի խնդրել զաստուած: - 45. 

պատուեցին յատուկ զպարունակեալսն առ ի նոցանէ` զպատարագն և զոսկին- 45. 

նոյնպէս և թշնամանելովն զնոսա, ի Քրիստոս լինի մեղուցեալ թշնամանիչն: - 45. Բայց 

դուք ելէք ի միջոյ նոցա – 45. Այլ և զկորովագոյնն ի նոցանէ ընտրեալ զբանին 

ճահաւորութիւն ... ջախջախեսցուք զվեհագոյն և զգերակացեալն ի նոսա 

չարապաշտութեանն անդամ: - 46. զնոսին սատակեսցուք, աւար առնլով և գերելով 

զհպարտացեալ նոցա խորհուրդս - 46. Եւ այս է քան զամենայն դժնդակագոյն մեզ ի 

նոցանէ վտանգ – 46. որ կարօղն է … և դնել զդադարս նոցա ի բնակութիւն գազանաց 

երկրի – 46. Արդ զմեզ յառաջ կոչէ նա ինքն ընդդէմ յառնել երկակաց ոմանց առ 

միմեանս  - 46. Իսկ մեք այսքան յերկոցունց  ի նոցանէ հեռացեալ գտանիմք - 46. Բայց է 

և ոչ սուղ ինչ և զոր առ միմեանս ունիցին նոքա զթշնամութիւն - 47. իւրաքանչիւրոցն 

նոցա չարափառութիւն յոյժ աննմանիք են միմեանց - 47. վասն նորա գիր հանեմք, և 

յանուն նորա խրախոյս բառնամք, յաղագս նորին ահաւասիկ և ատեամք զատելիս 

նորա - 48. Այլ և ասացից առ նոսա – 48. Քանզի այնքան նրբեն և նուաղեցուցանեն 

նոքա... մինչ զի առ աչս երևութեան կարծիս արկանել մարմնացելոյ բանին, որ ի 
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զօրութենէ բանից նոցա ի միտ առնուլ է: - 49. զամենայնսն խոստովանել ի Քրիստոս,  

մի դէմ, մի անձն, և մի նորա  բնութիւն - 51. զԲանն ի Հօրէ ասելով,  զՀօրն տացես նմա 

զբնութիւն.  իսկ զմարմինն ի մարդկանէ ասելով` զո՞յր  ունել ասես նմա բնութիւն – 53. 

և նա ասէ – 54. առ որ և յենուցուս առ մինն ի նոցանէ – 55. դու զո՞վ ոք ի նոցանէ  ասես - 

55. Բասիլիոս ասէ. «Ծնեալն ի Մարիամայ էութիւնն ի նորա բնութենէն` ոչ էր 

աստուած բնաբար - 56. և պտուղ որովայնի նորա գտաւ եղեալ: Եւ զայս նա – 56. վասն 

այնորիկ և չարաչարեալ զնա նշանակէ,, - 56. և առ փրկչական մարմինն վերաթևեալ 

համբարձցիս. դաւանելով զնա տեսակին անուամբ` մարդ  Յիսուս Քրիստոս ասելով: - 

57. Ի մահուանէ նորա վասն մեր. ,,Քրիստոս մեռաւ վասն մեր ըստ գրոց,,: - 57. 

նշանակեսցես զնա մարդ միանգամայն և աստուած: Իսկ մին ըստ բնութեան զնա 

ասացեալ … բացարձակ անուամբն ևեթ նշանակեալ լինի, զիա՞րդ կարասցես մարդ 

զնա եղեալ ասել և մեռանել - 57. Ես զթաղումն մարմնոյն և զգեստ նորա ասեմ Բանին – 

58. ուրանային զանսուտ նորա մարդեղութեանն խորհուրդ: - 59. նա առնլով յինքն 

մեծարեաց զբնութիւմս – 60. զի ոք ի նոցանէ ըստ բնութեան է ասացեալ – 61. նոյն ինքն 

մոլորութեան պատճառ ճշմարտութեանն նմա եղանի ասացուած: - 61. զառ ի նոցանէ 

իմաստաբար ասացեալսն ի՞բր ոչ ընդունիցիս: - 63.  ամբաստանականն քո բան որ 

զնոցանէն` յանուանէ մեզ զասացօղս բանիցդ այդոցիկ ցուցանէ: - 63. որովք բանիւք դու 

հերձուածօղս առասես զնոսա, և ոչ զանգիտես և զարհուրիս` զթունալից որպէս զօձի 

զլեզուդ քո շարժել ընդդէմ նոցա - 63. անյողդողդելի հաւատով զնորայն հիմնացուցին  

զեկեղեցի: - 63. ընդ նմին բարձեալ լինի և իւրաքանչիւր ուրուք նոցա գոյութիւնն– 63. 

Յորժամ ընդ Հօր զնա աստուածաբանէիրն, ոչ շնորհեցեր նմա զկատարելութիւն ունել 

դիմի. իսկ այժմ երկուցեալ` թէ … զկատարելագոյնն տալ նմա գոյութիւն 

մարդեղութեան, անձն ի Հօրէ զնա անուանեցեր: Իսկ մինչ  անձն ասես, ընդէ՞ր  

հրաժարես զնա դէմ ասել – 64. Եւ արտորոշեալ ճանաչի ի նոսա դէմն  այսուիկ: - 64. և 

ամենայնքս ի նմանէ ածանցոցեալք` զնա ունին միայն  իւրեանց բնութիւն: -  65. 

բնութիւն, և ոչ ստացուած նմա զսա համբաւել: - 65. զիւրեանցն ի ձեռս նոցա տային 

առ ի թիւրել  զուղղասացութիւն: - 66. զերկոսին զնոսա ասեմ սուրբս` զՍահակ և 

զՄաշդոց … և կամ որ ըստ նոցանէ և ոչ հեռի ի նոցանէ`զմեծն իմաստասիրաց և 

զհռչակեալն ընդ տիեզերս զտէր Մովսէս - 66.  Նոքա և այնքան ոչ կարացին ճանաչել 

զօտարոտի խառնուածն – 66. Եւ սուտ լինի ըստ ձեր ի կնոջէ մարդ զնա լինել գրեալն – 
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67. և ի նմա դնելով զմարդն` հրամայեալ անդուստ վայելել նմա: - 68. Այլ և 

զյառաջգիտութեանն ոչ ըստ բնութեան ի նմա ասեմ գոլ նախատեսութիւն - 68. Ոչ 

արտաքուստ ի նմա բերելով զքնոյն իրակութիւն - 68. Եւ զոր ասէն,  «Ադամայ ոչ գտաւ 

օգնական նմա» - 68. Եթէ ոչ երկիւղին տրամադրութիւն ի բանականումն նորա 

բնաւորեալ էր յոգւոջ, զիա՞րդ զգուշացուցանէր - 68. ի ձեռն առնլով 

առաջնորդականին, որպէս երկրագործն զսերմանսն` սերմանելով նոքօք առ մարմին` 

ի մարմնոյ անտի հնձեսցէ զկեանս յաւիտենից: - 69. որ փոխանորդենն զնոսա 

հակակայքն – 69. ոչ ստեղծեալն ի նմանէ, այլ ինքնակամութիւն ստեղծուածոյն և 

պատրանք բանսարկուին զմահն և զապականութիւնն ի մերումս յարդարեաց 

բնութեան: - 70. նմանութիւն և օրինակ զնոսա ասելի է – 71. իր ուրեմն էին և 

ներգործեալքն ի նմանէ և կրիցեալքն -71. զնորայն յոյտնեաց մարմին – 71. երբեմն 

տկարանայր մարմինն` թոյլ տալով նմա բանին – 72. Արդ որպէս ընկալաւ զքաղցնուլն 

տէր` հաստատուն կերակուրն շնչեցեալ ի նմանէ - 73. եղեաք և մեք զօրութեան նորա 

հաղորդք և ըստ նմա: - 74. և բանական հոգւովն ի նոսա հպեալ` զյաղթութիւն 

ցուցանէր: - 74. նա վիրաւորեալ ի մեղացն՝ հակառկորդին ետ զինքն ի ծառայութիւն – 

74. գործով պատուէ զհնազանդութիւնն, և զփորձ առնուլ զնորա ի չարչարելն: - 75. Ոչ 

ինչ է վատթարագոյն թերևս և զնայն զմտաւ ածել, զի փորձէ զմեր հնազանդութիւնն … 

որպէս թէ ունիցի գիտել իւրովքն զմերս,,: Եւ զայս նա: - 75. ոմանք ի նոցանէ բնականք 

ասին` ըստ բնութեան ի  մեզ տրամադրեալք - 75. յորոց մին ի նոցանէ` ի մէնջ  ընկալաւ 

զսկզբնաւորութիւնն - 75. առ որ մերձեցեալ ապականութեան` փախուցանէ ի նմանէ … 

զբնականն որ ի նմա որակութիւնս - 77. ոչ տայ թոյլ մնալ նմա յայլայլութեանն յայնմիկ, 

այլ ի վայր քարշեալ` անցնիւրցն մատուցանէ զնա  յորոց բաղկացաւն տարերց - 77. 

Վասն զի ոչ գտաւ նենգութիւն ի բերան նորա. և ոչ մարմին նորա ետես 

զապականութիւն. զի ոչ իւր ինքեան եդեալ ի բնութեանս, և ոչ հպեալ ի նոսա: - 77-78. 

զնոսա ի բնութենէս հալէր և ի բաց ջնջէր – 78. և որք ի նմանէ զօրացեալք՝ 

զորդեգրութեանն արժանաւորեցան ընդունել փառս. «Կցորդ լինելով չարչարանացն` 

եղեն  և փառացն նորա հաղորդք» - 78. յետոյ պտուղ խաղաղութեան նովաւ կրթելոցն 

հատուցանէ յարդարութիւն»: - 78. Եւ զայցս բանից զարմատս ինքն իսկ եկեալ 

ուսուսցէ  մեզ տէր, հարցեալ ի նմանէ: Կոչես, ով տէր, Հայր քեզ զաստուած. ապա 

ուրեմն էութեան նորա ես Որդի - 78. զառ ի նմանէ փառսն ունէր ի սկզբանէ աշխարհի 
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– 78. զհաւատոցն զգեցուսցէ խորհուրդ նոցա զփառս: - 79. որոց իմաստութիւնն 

իւրեանց առաջնորդեաց նոցա առ մոլորութիւնն - 79. Զի՞նչ ևս խնդրես ի նմանէ - 79. 

ներէ նոցա և առաջնորդէ առ բարեացն գիւտն. ըստ այնմ եթէ «Զկամս երկիւղածաց 

իւրոց առնէ տէր, և խնդրուածաց նոցա լսէ,, , տալով նոցա լեզու գիտութեան խօսել ի 

ժամու զբանն: - 82. նմա փառք յաւիտեանս. ամէն: - 83. «Օրհնեա’ անձն իմ տէր, և 

ամենայն ոսկերք իմ զանուն սուրբ նորա». և եթէ ,,Օրհնեա’ անձն իմ զտէր, և մի՛ 

մոռանար զամենայն սքանչելիս նորա,, - 83. որ նշանակէ զութերորդ դարուն 

ախորհուրդն, և օրն զդարուն, որպէս օր միաշաբաթուն և խորհուրդքն ի նմա 

ութերեակք - 84. պատուիրէ ի կենցաղումս արթուն և  զուարթուն լինել առաջի նորա, և 

մատուցանել նմա զբանաւոր զպատարագս ի հոտ անուշից … նմա փառք յաւիտեանս. 

ամէն: - 85. ընդ առաջ ելանէ նմա մարգարէական քարոզութեամբն – 86. պատմուճան 

փառաց և մատանի հրամայէ ագուցանել նմա զառաջինն – 86. Օրհնեցէք զնա ի 

բարձանց”. և եթէ ,,Օրհնեսցեն զնա ամենայն հրեշտակք նորա,, - 87. օրհնեն զտէր 

յօրհնութիւն նոր, օրհնութիւն նմա յեկեղեցւոյ սրբոյ - 87. ի Մարիամայ ծագեաց փրկիչ 

նոցա – 87. նմա փառք յաւիտեանս, ամէն: - 87. ,,Մի’ ասացէ թշնամին կենաց թէ 

յաղթեցի նմա – 88. որ պատրաստեալն է սատանայի և հրեշտակաց նորա: - 88. հանին 

զնա ի խաչ,, - 88. յոր ապաւինեալ մանկանց եկեղեցւոյ ի նոցա կարօղ 

բարեխօսութիւնն,  աղաղակեն  ողբերգագին ձայնիւ - 89. նոքա առաջնորդեսցեն ինձ 

մոլորելոյս ի գիտութիւն ճշմարտութեան - 89. հաստատուն կալ և մնալ ի կամս 

պատուիրանապահութեան նորա - 89. զառ ի նոցանէ ասացեալն զաղօտաբար հնչումն 

առեալ մարդկան` շարակապեցին ընդ աստուծոյ հօրի և անմահի – 90. այն 

նմանութիւն էր նորա հանդերձեալ մարդեղութեանն: - 90. համարձակահայեաց 

լինելով մեք ի նոսա, և զառ ի նոցանէ ասացեալսն զաղօտաբար հնչումն առեալ 

ճշմարտապէս նուագեսցուք ասելով -  90. ,,Նա զմեղս մեր բառնայ – 91. ,,Նա փրկեսցէ 

զժողովուրդ իւր ի մեղաց իւրեանց,,: - 91. Այլ նա է առաւօտ և սկիզբն ծագման 

արեգականն արդարութեան – 92. նմա փառք յաւիտեանս. ամէն: - 94. Քրիստոս եկաց 

ի վերայ խաչին ի բժշկութիւն վիրաց նորա: - 94. և ի նմին ժամու փոխանակ նորա 

քաղցր ճաշակմանն մեղացն, ճաշակեաց Քրիստոս զքացախն ընդ ղեղի խառնեալ – 94. 

և միայն նոցա յայտնի է, որոց սուրբ Հոգւոյն շնորհքն յայտնեն զծածկեալ զխորհուրդն: 

- 96. Էր ժամ երրորդ, և հանին զնա ի խաչ,,: - 96. քաղէին ոգի նորա, լուծեալ յօդք ոտից 
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և ձեռացն ի բարեացն շարժմանէ: - 98. սոյն օրինակ և մարդն առաջին, պարփակեալ ի 

մէջօրէի իբրև ի մէջ գիշերի կայր ի տարակուսի, և քաղէին ոգիք նորա: - 98. ,,Կէս նորա 

ի ծովն որ առաջին,, - 100. ,,Եւ կէս նորա ի ծովն որ յետոյ,, - 100. որով կարասցուք 

յամենայն ժամ պտղաբեր մտօք կալ առաջի նորա, և հանապազ յիշել զերախտիս 

մարդասիրութեան նորա – 100. որ զհանդերձեալ խոստացելոց բարութեանցն յիշէ նա 

ի միջի մերում - 101. յորժամ գայցէ և բախեսցէ` բացցեն նմա – 102. զի ածեալ 

բազմեցուսցէ, և գօտի ածեալ պաշտեսցէ զնոսա,,: - 102. երուսաղեմացիքն տակաւին 

մինչև ցայսօր զօր միաշաբաթին պայծառացուցանեն գիշերապաշտութեամբ իբրև 

Յակոբայ հրամայելով նոցա - 103. «Եթէ ահա կոյս յղասցի և ծնցի որդի, և կոչեսցի 

անուն նորա Եմմանուէլ» - 105. ,,Նա զհիւանդութիւնս մեր բառնայ,, - 105. որ 

հաճեցաւն բնակիլ յորովայնի նորա – 113. մատուցանի խոստովանութիւն սրբոյ 

անուան նորա ի պտղոյ շրթանց, և անբիծ վարուց ուղղութիւն: – 113. Իսկ նա 

համառօտելով ասէ, Յիշեա’ զամենայն հաւատացեալս ի քեզ - 114. որք յերկնային 

հրաւիրեալ են ի բնակութիւն մարդկան տարակարծ խոհականութեամբ` նովաւ 

ընթացեալք` ի նպատակին հասցեն բարեգործութեան – 115. կամեցայ զբովանդակ 

զառ ի նոցանէն կանոնական սահմանեալ  բան ... աստ արձանացուցանել: - 115. 

գրեցաք ի սմա ոչ միայն զկանոնական սահմանեալն նոցա շարակարգութիւնս - 116. 

նա տացէ ձեզ միշտ ծարաւաբար մերձենալով  ճաշակել ի հոգեկանս այս աղբիւրէ – 

116. 

ՆԱ/ շաղկապ / - նա և յութերեակսն լինէր նորոգումն ընդ Քրիստոսի յարուցեալք – 85. 

նա և յամենայն շաբաթու տօնէ եկեղեցի զփրկութիւն նախաստեղծին – 86. նա և 

համարձակիմ իսկ ասել` եթէ ընդ աջմէ Հօր նստեալք: - 86. 

ՆԱ ԵՒ – տես ՆԱ / շաղկապ / - 85. 86. 86. 

ՆԱԶՈՒԱԶՈՒ – զոր մեծն Գրիգոր ասէր Նազուազու – 62. Որպէս և մեծն Գրիգոր ասէ 

Նազուազու: - 71. Զայս և մեծն Գրիգոր Նազուազու ընդարձակագոյն բանիւ 

բարբառեալ ասէ - 75. 

ՆԱԶՈՎՐԱՑԻ - ,,զՅիսուս խնդրէք զնազովրացին զխաչելեալն - 90.   
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ՆԱԽ - Եւ նախ նորին ստէպ ստէպ Հոգւոյն ուղխից վտակօք ոռոգանէր զարգաւանդ 

երկիր մտաց իմոց – 2. Նախ, զի և պատշաճագոյն իսկ առ յարմարութիւն խորհրդոյս` 

զնիւթս  զայս տեսանեմ եղեալ – 7. Քանզի պարտ է` նախ ի բաց կալ ի ծառայեցուցանօղ 

տեռնէ  - 9. Արժան է ... նախ զառաջաբանիցն ասել զչորեսին սաղմոսսն - 28. Եթէ 

ընդէ՞ր ի մէջ գիշերին հինգ սաղմոսիւքն նախ երգեն - 82. վասն այնորիկ նախ զարիւն 

զփրկութիւնն յառաջ բերէ: - 86. 

 Իսկ նախ քան զկատարծն յարութիւն տալ մարդկային բնութեանս – 6. եթէ ոք 

յանդգնեսցի ընդ Հրեայս տօնել, և կամ … և նախ քան զմիաշաբաթին օր լուծանել 

զպահսն, ընդ նզովիւք ի հարկէ անկեալ գտանին: - 6. նախ քան զմարմնոյն ծածկել 

մերկութիւն զպսակն ի գլուխ կապել յառաջեալք-  9. Եւ նախ քան զայլսն` 

զառանձնական զիւր ինքեան զիսկագոյնն և զհարազատագոյնն, առանց որոյ ոչ անուն 

և  ոչ փառք առ սա ասասցին - 14. ապա նախ քան զխոնարհելն յարգանդ կուսին` օտար 

գոյր բնութեանն Հօր: - 55. Արդ յայտ է, եթէ ըստ բնութեան և նախ քան զյանցանելն 

այսոքիկ, և ոչ յետամտականաբար ի մեղացն ի ներքս անկեալ ի բնութիւնս - 68. Որպէս 

նախ քան զմեռանելդ քո` զօրութեամբ սքանչելեաց քոց ոմանք ապրեցան մարդիկ – 79. 

ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹԻՒՆ - Նահապետական նախագահութեամբ ձեռնարկեն 

զնախապատուելին պատուել – 22. որք միանգամ  հաղորդք եմք միմեանց առ 

աստուած խոստովանութեամբն և նախագահութեամբ - 23. 

ՆԱԽԱԳՈՅԱԿ – սա է նախագոյակ լուսոյն ծնօղ – 14. 

ՆԱԽԱԴԱՍԵԼ- զբոլոր նախադասեալն սմա պարտ է աղօթիւք  յուղարկել զգիշեր - 16. 

Բայց նախադասելոյ պատճառ օրհնութիւն մանկանցն քան զՈղորմեա սաղմոսն այս է 

- 86. 

ՆԱԽԱԺԱՄԱՆԵԼ - Եւ եթէ ընդէ՞ր երկիցս անգամ զնոյնս բարբառի. յաղագս 

վերջացելոցն ի նախաժամանողացն  - 19. 

ՆԱԽԱԽՆՄԱՆՈՒԹԻՒՆ - Այսքանք և այսպիսիք յիսկզբանն առ իս աստուծոյ 

նախախնամութեանն մեծութիւն: - 3.   



698 
 

ՆԱԽԱԿԱՐԳԵԼ - ընդ նմին և զգլուխս անցնիւրոց համառօտեալ բանիւք ի սկզբան անդ 

նախակարգեցաք – 116. 

ՆԱԽԱՀԱՅՐ - Յայսմ աւուր բանան ի նախահօրէն մերմէ աղխեալ դրունք դրախտին - 

13. Յորմէ ոչ փոփոխեսցի նախահարցն հաստատեալ սահմանք  – 33. Քանզի ասէր 

գոյացուցիչն մերում նախահօրն: - 67. այլ զնոյն զնախահարցն էր պահեալ 

զերևութական տեսութիւն - 70. չարաչար յուսովն զուարճանայր խաբեբայ և պատրիչն 

մերոյ նախահօր – 76. երգ երից մանկանցն յաղագս նախահօրն փրկութեան ձևանայ – 

86. շնորհեցաւ … խորհուրդ պաշտման եկեղեցւոյ օրհնութիւն երից մանկանցն, մահու 

և յարութեամբն Քրիստոսի յաղագս նախահօրն փրկութեան  - 86. յորում ժամու 

հիւանդութիւն նախահօրն պատմի – 88. իսկ ի տուընջեանն որոշեալ սահմանք 

աղօթիցն այս ըստ յանցման ժամուն նախահօրն հեշտասիրւթեանն և մեղանացն - 94. 

ՆԱԽԱՀԱՒԵԼ - այս նախնական սովորութիւն ի վաղնջուց հետէ նախահաւեալ - 12. և 

մինչև առ մեզ հասեալ … օրհնէին զջուրն – 12. 

ՆԱԽԱՄԱՅՐ - իսկ Ողորմեա սաղմոսն ունի զնախամօրն ազատութիւնն սրբոյ 

աստուածածնի ծննդեամբն - 86. Եւ այսպէս ազատեալք ի նախամօրն անիծից 

մանգունք եկեղեցւոյ - 87. Իսկ Մեծացուսցէն և Ողորմեացն սաղմոսն ունի զնախամօրն 

ազատութիւն սրբոյ աստուածածնին ծննդեամբն - 87.  

ՆԱԽԱՆՁԵԼԻ - չարաչար յուսովն զուարճանայր խաբեբայ և պատրիչն մերոյ 

նախահօր, որպէս թէ յաղթեալ նախանձելւոյն – 76. 

ՆԱԽԱՊԱՏՈՒԵԼԻ - սկսանի այնուհետև աստիճանաւոր պատուովք 

զնախապատուելին բարեպաշտել - 20. Նահապետական նախագահութեամբ 

ձեռնարկեն զնախապատուելին պատուել – 22. 

ՆԱԽԱՍՏԵՂԾ - այսուիկ տրտմութիւն նշանակէ զնախաստեղծին - 68. Արդ յայտ է 

յասացելոց անտի` և վասն նախաստեղծին ասել, թէ – 69. յամենայն շաբաթու տօնէ 

եկեղեցի զփրկութիւն նախաստեղծին - 86. գրեալ լինի նախաստեղծն ի բանսարկուէն 

տրփական կերակրօքն ի ծառոյն մահաբեր և ի չար խորհուրդն - 96. 



699 
 

ՆԱԽԱՏԵԼ – Եւ ուղիղ աստուածաւանդ կրօնիցն մերոց լուսաւորութեամբ նախատել 

զմեզ յանդգնին պղծալիցն – 35. Ոչ նուաստանամ որով նախատել վարկուցեալք 

անուամբս, բարեպաշտաբար լուեալ - 39. 

ՆԱԽԱՏԵՍԵԼ - յազդմանէ Հոգւոյն` զլինելոցս նախատեսեալ, զառ ի յոքունցն 

հաւաքեալ պատրաստէր լինել բազմաց պիտոյից նիւթ - 2. 

ՆԱԽԱՏԵՍՈՒԹԻՒՆ - Այլ և զյառաջգիտութեանն ոչ ըստ բնութեան ի նմա ասեմ գոլ 

նախատեսութիւն - 68. 

ՆԱԽԱՏԻՆՔ - զայս միայն գտեալ  անձին յաղթութիւն, զստելն. նախատինս զմեօք 

արկանել զօտարոտւոցն լուտանս: - 46. 

ՆԱԽԱՏԻՊ - Համբերողացն նախատիպ մեծն Յովբ ասէր - 1. Քանզի արդարև զարդարի 

պատկերս առաքինութեանն երանգովք՝ ըստ նախատպին կերպաանեալ - 2. 

միանգամայն և ի նախատպէն և ի պատկերէն զրկեալ լինէր յուսոյ պատկերագործն: - 

40. 

ՆԱԽԿԻՆ - և ոչ յերեխայութեանն նախկին մատուցանեն ձեռնադրութեամբ յօծումն – 

8. Նախկին թոյղ տալով պղծութեանն յառաջել և յափշտակել զօրինաւորն զայն 

անկողինս, և ապա զգիշերայինն իբրև զտուընջենային ի լոյս բերել համարձակութիւն 

առեալ - 11. պարտ է մեղուցելոցն` նախկին արդարանալ ապաշխարութեամբ - 19. 

սկսանի … զնախապատուելին բարեպաշտել  յառաջ մատուցանելով  նախկին 

զփսաղտն - 20. Նախկին` մատուցեալ ասէ ցաստուած . ,,Խոնարհեցո տէր զունկն քո և 

լուր ինձ, զի աղքատ և տնանկ եմ ես,,: – 21. Նախկին մծղնէութեան պայղակենութեան 

խեշերանք. որք խրատեալք, և ոչ իմաստացեալք … չոգան - 39. Այլ ևս նախկին, զի և ոչ 

իւիք գիտեմ զաստուածայինն հարկաւորագունիցն ներքոյ անկեալ բռնութեան. զի - 67. 

առ որ մերձեցեալ ապականութեան` փախուցանէ ի նմանէ` նախկին հրաման տուեալ 

այլայլութեան - 77. նախկին համարձակութիւն հայցէ ի բանալ բերանոյ իւրոյ, յասելն - 

82. կարգեցան … աղօթք իբրև արժանի լինել մեծի առաւօտի լուսոյ ծագմանն … ի 

կատարումն եւթներեկին ի նախկին ութերորդ դարուն մտելոյ - 92. նախկին 

մատուցեալ խնդրեաց յաստուծոյ – 95. Արդ նախկին` թէ զի՞նչ խորհուրդ ունի ի 
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յերրորդ ժամուն ժողովել ի գաւիթ եկեղեցւոյն - 104. Եւ ընկալեալ զայս ջան՝ նախկին, 

վասն հոգեկանաց իմոց զմարմին - 115. 

ՆԱԽՆԱԿԱՆ - Այլ զոր ասեմս, այս նախնական սովորութիւն ի վաղնջուց հետէ 

նախահաւեալ - 12. 

ՆԱԽՆԻ - լուծանէր զպատիժս պատուհասի նախնի մարդոյն: - 98. Որ առաջին 

միջօրեայն եղև նսեմ նախնի մարդոյն յանցանօքն - 99.  

ՆԱԽ ՔԱՆ - Իսկ նախ քան զկատարծն յարութիւն տալ մարդկայիւն բնութեանս … 

սկիզբն արարին ամբարշտութեան բանից – 6. եթէ ոք յանդգնեսցի ընդ Հրեայս տօնել, և 

կամ … և նախ քան զմիաշաբաթին օր լուծանել զպահսն, ընդ նզովիւք ի հարկէ անկեալ 

գտանին: - 6. նախ քան զմարմնոյն ծածկել մերկութիւն զպսակն ի գլուխ կապել 

յառաջեալք -  9. Եւ նախ քան զայլսն` զառանձնական զիւր ինքեան զիսկագոյնն և 

զհարազատագոյնն - 14. ապա նախ քան զխոնարհելն յարգանդ կուսին` օտար գոյր 

բնութեանն Հօր: - 55. Արդ յայտ է, եթէ ըստ բնութեան և նախ քան զյանցանելն այսոքիկ, 

և ոչ յետամտականաբար ի մեղացն ի ներքս անկեալ ի բնութիւնս - 68. Որպէս նախ 

քան զմեռանելդ քո` զօրութեամբ սքանչելեաց քոց ոմանք ապրեցան մարդիկ – 79. 

ՆԱՀԱՊԵՏԱԿԱՆ - Նահապետական նախագահութեամբ ձեռնարկեն 

զնախապատուելին պատուել – 22. 

ՆԱՅԵԼ – Նայեա տէր ողորմութեամբդ քով: - 28. խաւարազգած ոք ի ներքս յառեալ 

նայիցի հոգւոյն ակամբ - 61. Եւ ապա յաղքատութիւն բնութեանս նայեցեալ իբրև 

ծանրակիր բեռամբ մեղացն ըմբռնեալք  - 95. աստուած աստուած իմ, նայեա’ց առ իս, 

ընդէ՞ր թողեր զիս» - 99. յայս միտս նայեցեալ եկեղեցւոյ ընթեռնուն զԵսայի: - 105. 

ՆԱՒԱՐԿՈՒԹԻՒՆ - ուրախութեամբ հանդիպէին ի նաւարկութեան իւրեանց ի 

տիբերական ծովուն – 104. 

ՆԵԲՐՈՎՔ - Ըստ իւրաքանչիւր լեզուաց այլաձևելով զնորա զանուն, քուշացիք 

Նեբրովթ կոչելով, բաբեղացիք Բէղ, փղշտացիք Բահաղ - 37. 
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ՆԵԽԱՇԱՂԻՂ - Ուրանօր ի միասին ընթացեալ կուտեցան ամենայն ուստեք, որպէս 

անգեղք աշխարհաց ի նեխաշաղիղ ինչ գէշ – 39. 

ՆԵԽՈՒԹԻՒՆ - հաճոյ թուեցաւ նոցա ի մեռանելն, զմարմինս իւրեանց  գազանաց և 

թռչնոց ծախել տալ` քան թէ ընդ երկրաւ ծածկել, և նեխութեամբն անպատուել 

զյիմարաբար պատուեալն: - 36. 

ՆԵՂԵԼ - Յովբ ասէր երբեմն յիւրում բանսն, նեղեալ ի փորձանացն արկածից – 1. մի՛ 

արմատ դառնութեան ի վեր երևեալ նեղիցէ - 33. Քանզի սկզբնաչար դևքն և 

մարդատեացք, ոչ միայն թէ զնոսա … կամին տեսանել չարչարեալս և նեղեալս   - 41. 

ՆԵՂԻՉ - համարձակեալ պատմեաց զնեղչացն դաւաճանութիւնն – 82. «Տէր, զի՞ 

բազում  եղեն նեղիչք իմ - 82. ,,Մի’ ասասցէ թշնամին կենաց թէ յաղթեսցի նմա, կամ 

նեղիչք իմ ցնծասցեն թէ ես սասանեցայց,, - 88. 

ՆԵՂՈՒԹԻՒՆ - «Արժանի լինիցիք, ասէ, զերծանել ի նեղութեանց անտի - 16. 

ՆԵՆԳՈՒԹԻՒՆ - «Վասն զի ոչ գտաւ նենգութիւն ի բերան նորա - 77. 

ՆԵՌՆ - ոչ միայն զնեռինսն չարագոյնս և բազմապատիկս քան զնոյնս ընդ մեզ բերեմք  

- 34. «Բազումք են ելեալ յաշխարհ նեռինք - 34. զոր մոլորեցուցիչ և Նեռն անուանէ մեծն 

Յովհաննէս: - 49. 

ՆԵՐԱԾԵԼ - և գոգցես թէ յանգոյութիւն զգոյն խնդրէ ներածել: - 76. 

ՆԵՐԳՈՐԾԵԼ – Զի կարելի է բանական կենդանւոյս` ամենեցուն յամենայն ժամ լինել 

զինչ և կամեսցի. թէպէտ և ոչ համանգամայն ի միոջէ և ի նմին ժամու ներգործելով 

զներհակականսն - 3. ըստ այսմ օրինակի զայսոսիկ հաճոյ թուեցաւ ներգործել 

Քրիստոսի: - 5. զուգիւք ներգործել բնաւորեաց առաջնորդականն … աչօք, ականջօք,, 

ռընգամբք, բերանով և ձեռօք: - 23. «Ինև, ասէ, լի են երկինք և երկիր» և «Լի են փառօք 

նորա ամենայն երկիր». այլ առ ներգործելն այնոքիւք միայն անօրինել - 44. մարդումս 

քաղցնուլն զապականութիւն ներգործէ  - 67. աշխարհի տրտմութիւնն ներգործէ զմահն 

- 69. իր ուրեմն էին և ներգործեալքն ի նմանէ և կրիցեալքն - 71. Եթէ յատուկ մարդ, ոչ 
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ևս ընդ կրելն ներգործեալ կարօղ. և եթէ միայն աստուած, ոչ ևս ներգործելովն կրել 

գիտակ: - 73-74. 

ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ - որով իւիք զքահանայսն և զթագաւորսն ի նախնումն 

աստուածեղէն Հոգին յանցնիւրսն շարժէր ներգործութիւնս: - 43. Մի’ բաղդատեր զյոյժ 

ի միմեանս տարբերեալսն. քանզի անդ  անմարմնաբար և միայն ձևացութեամբ 

ներգործութիւն, իսկ աստ - 60. տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի  ի կրիցն և ի 

ներգործութեանցն կարգեալ - 96. 

ՆԵՐԵԼ – ներէ նոցա և առաջնորդէ առ բարեացն գիւտն – 82. 

ՆԵՐԼԻՆԵԼՈՒԹԻՒՆ - Քանզի ապականութիւն` ներլինելութեանն ներհականայ - 67. 

քաղց և ծարաւ. աշխատութիւն և տրտմութիւն ... համանգամայն ընդ ներլինելութեանն 

բանի առեալ լինի մարդումս - 67. ոչ ի մէնջ և ոչ յարարչէն յարեալ եղև ի բնութիւն, այլ 

… քանզի ներլինելութեանն է ներհական – 76. 

ՆԵՐԽՈՐՀՐԴՈՒՄՆ - Տու’ր զքեզ ներխորհրդումն բանի, և մի’ խորհուրդ բանին առ քեզ 

բռնադատեալ թիւրեսցես: - 61. 

ՆԵՐԿԱԶՄԵԼ - Իսկ ձեռք առ հնարագիտութիւնսն հպելով, արարչականք անուանին. 

բայց առաւելագոյն բանին ի պէտս օգտակարութեան ներկազմեալք և յարառոցեալք: - 

20. 

ՆԵՐԿԱՅ - ներկայ ամանակի գիշերային հանգիստս` զապականութեանս ոչ կարէ 

յինէն մերկանալ զբռնութիւն - 21. որ այսպիսի սքանչելեօք բարձրացոյց զազգս 

մարդկան, անխռով պահպանեալ ի ներկայումս – 89. Արդ յառաջասացեալ 

օրհնութիւնքն  զներկայումս և զարդիս ունի  զդիտաւորութիւն - 87. այսմ խորհրդով 

բազումք վարին ի ներկայումս - 92. 

ՆԵՐՀԱԿ - աստուածս անուանեցին. զԿռոնոս ... զԶևս վասն  անընդդիմամարտ 

ներհակացն զուգախառնութեան – 37. Քանզի ապականութիւն`  ներլինելութեանն 

ներհականայ. և ներհակքն ոչ կարեն համանգամայն ի միում և ի նոյն ժամանակի 

բաղկանալ – 67. 
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ՆԵՐՀԱԿԱՆ - կարելի է բանական կենդանւոյս` ամենեցուն յամենայն ժամ լինել զինչ և 

կամեսցի. թէպէտ և ոչ համանգամայն ի միոջէ և ի նմին ժամու ներգործելով 

զներհականսն - 3. ապականութիւն հետևանք մահուն. ոչ ի մէնջ և ոչ յարարչէն յարեալ 

եղև ի բնութիւնս, այլ որս գտեալ և կերակուր արարեալ իւր զընդ մահուամբ 

անկեալսն. քանզի ներլինելութեանն է ներհական – 76. 

ՆԵՐՀԱԿԱՆԱԼ - ապականութիւն`  ներլինելութեանն ներհականայ - 67. 

ՆԵՐՀՈՐԴԵԼ - իսկ զխանտացօղն բարեվայելչականաց մերոց իրաց  խնդացուցանելով 

զսատանայ … յանշնորհակալուս բազմերախտութեանն աստուծոյ ներհորդեսցի – 11. 

ՆԵՐՇՐՋԱՆԱԿ - իսկ զգեղեցկապարելն ուսեալ ներշրջանակացն, և մակացականօքն 

փարթամացելոյ, զյոլովս անդուստ ի բաց յուղարկեցաք զգործնական իմաստութիւնն: - 

3. 

ՆԵՐՍԷՍ - զոր երանելի Ներսիսի Հայոց կաթողիկոսի յաւելեալ է – 29. որք խրատեալք, 

և ոչ իմաստնացեալք, ի Ներսիսէ կաթողիկոսէ – 39. 

ՆԵՐՔԱՏԱԿԵԼ - Որպէս վայել է աստուծոյ քաղցնուլ՝ զքաղցն իմանամ, և ոչ 

մարդկայնովս օրինակեալ ներքատակեմ զնորայն: - 67. 

ՆԵՐՔԻՆ - նա տացէ ձեզ միշտ ծարաւաբար մերձենալով ճաշակել ի հոգեկանս այս 

աղբիւրէ, յարաբաց ունելով զբերան մտաց առ ի լնուլ սովաւ զորովայն ներքին 

մարդոյն - 116. 

ՆԵՐՔԻՆԻ - Փիլիպպոս զներքինին յոր և իցէ ջուր մկրտեաց: - 5. 

ՆԵՐՔՈՅ - Այլ ևս նախկին, զի և ոչ իւիք գիտեմ զաստուածայինն հարկաւորագունիցն 

ներքոյ անկեալ բռնութեան  - 67. 

ՆԵՐՔՍԱԾՈՂԱԿԱՆ - Արդ ոչ եթէ ներքսածողականք են մեզ մահուն և 

ապականութեան քաղցն և տրտմութիւնն - 69.   

ՆԵՐՔՍԱՆԿՈՒԹԻՒՆ - իսկ զխանտացօղն բարեվայելչականաց մերոց իրաց 

խնդացուցանելով զսատանայ, մանաւանդ թէ և եղագ ներքսանկութեան մնա` 

յանշնորհակալուս բազմերախտութեանն աստուծոյ ներհորդեսցի – 11. 
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ՆԶՈՎՔ – ընդ նզովիւք ի հարկէ անկեալ գտանին: - 6. 

ՆԻԿԻԱ – Սուրբ հարքն ի Նիկիա ժողովեալքն ասացին – 55. 

ՆԻՒԹ – պատրաստէր լինել բազմաց պիտոյից նիւթ,, - 2. պատշաճագոյն իսկ առ 

յարմարութիւն խնդրոյս` զնիւթս զայս տեսանեմ եղեալ - 7.  Ոչ է պարտ զաւազանն յայլ 

իմեքէ նիւթոյ պատրաստել – 26. Եթէ ոք խաչ արասցէ փայտեայ, և կամ յինչ և իցէ 

նիւթոյ – 32. զոր անխտրապէս յանդեդևուն մտաց առեալ մեք կապեցաք զհռչակելին 

զայն  նշան ընդ ամենայն նիւթս - 35. Դարձեալ` կռապաշտիցն զմեռելոց ոմանց 

զնմանութիւն յանշունչ նիւթս կերպագործեալ տպաւորելով - 40. Իսկ մեք զկենդանին և 

զկենդանացուցիչն Քրիստոս յամենայն նիւթս մարդակերպ նմանութեամբ 

նկարագրեմք - 40. Իսկ մեք զայն միայն յիւրաքանչիւրոցն բացորոշեալ պատուեմք ի 

նիւթոց - 42. ի զանազանից և յայլատեսակաց իցէ նիւթն - 42. որոշեալ լինին նոքա ի 

հոմատեսակ յիւրաքանչիւրոցն նիւթոց - 43. ինքեան կամօք և ծառայեցուցանէ ի 

ստեղծեալն զնիւթն – 42. որք ի համանգամայն նիւթ աստուածութեանն կարծեօք 

խաբեալք գրաւին: - 43. Ոչ կարէին անշունչ նիւթք ի կենդանի մարդիկ 

օգնականութեան մատուցանել շնորհ - 44. ի հնումն և ի նորումս կամք եղեն աստուծոյ  

յանշունչ նիւթս լինել - 45. զնիւթն իբրև զանարգ ինչ անգոսնեալ ի բաց մղեն – 59. Այս է 

քո պանծալի աստուածաբանութիւնդ … զնիւթս զայս յաւէժակից ասել արարչական 

զօրութեանն - 65. անշունչ և անշարժ նիւթոյն անփոյթ արարեալ` միայն բռնացեալ 

պահէր զկենդանական շունչն: - 76. որում ոչ իցէ հնար լուծեցելոյն առ նիւթն` յորմէ 

գոյացաւ` վերստին միւսանգամ գոյանալ վստահանայր - 76. զոր ապա կարողութիւն է 

միայն ամենազօր ձեռինն` միւսանգամ զքայքայեալն նիւթ առ նոյն հաւաքելով 

հաստատել տեսակս: - 77. զթագաւորական պատկերն ... զարդարէր զանարգ նիւթն 

յերկինս հանելով ի  տէրութեան փառսն - 85.   

ՆԻՒԹԱԿԱՆ – Արդ չորք են … սաղմոսք … թերևս ըստ չորից տարերացդ, որ ի 

նիւթականումս մեր գտանի մարմնի: - 22. նիւթականաւն զզգալին զուարճացուցանէ  - 

43. 

ՆԻՒԹԵՂԷՆ - այժմ թողլով զգալիսս և զնիւթեղէնսս, վերաթևեալ ելանէ 

յանմարմնականացն դադարս - 19. 
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ՆԻՒՍԱՑԻ – Որպէս սուրբն Գրիգորիոս, ասէ, Նիւսացի – 70. 

ՆԿԱՏԵԼ – նկատեմք օծեալ իւղովն զփրկութեանն գործարանս – 43. 

ՆԿԱՐԱԳՐԵԼ - Եւ երկուք են աւուրք, որ զհանդերձելոցն առ մեզ նկարագրեն 

բարութիւնս - 14. Իսկ մեք զկենդանին և զկենդանացուցիչն քրիստոս յամենայն նիւթս 

մարդակերպ նմանութեամբ նկարագրեմք - 40. Որ նկարագրի խորհուրդ իմաստիցն 

աշակերտացն տեառն – 104. 

ՆԿՐՏԵԼ – թէպէտ և խանգարիչն Իսրայեղի տղօր և կնատ զօրեղութեամբն նկրտի 

խափանել: - 12. որ յառաւելազանցն նկրտի հրամայեցելոցն հասանել – 15 

ՆՄԱՆ - Նմանս իմն առնելով այնոցիկ` որոց թագաւորեցուցանել զոք կամեցեալ - 9. 

Արժան է զառաւօտինսն` ամենեցուն նմանս միմեանց զնոյն և ըստ նմին կարգի 

կատարել - 28. «Նման նոցա եղիցին արարօղք նոցին - 40. Այսք և որ սոցին նման` 

սիրելիք մեզ լինել հրամայեալ յաստուծոյ - 41. զնմանսն առնէք այնոցիկ – 50. 

տրտմութիւն և հոգք և երկիւղ և ցասումն` ևս և անդիտութիւն և որ սոցին նմանք, 

համանգամայն ընդ ներլինելութեանն բանի առեալ լինի մարդումս - 67. 

ՆՄԱՆԱԿԻ – Նմանակի սմա և այլ սուրբ հարքն զիւրեանցն արձանացուցին 

խոստովանական բան: - 58. 

ՆՄԱՆԱՊԷՍ - Ապա և աղօթքն և գործառնութիւնն ոչ ամենայն զմիոյ մատուցանէ  մեզ 

փրկութեան պարգև, և ոչ մին զամենեցուն, և ոչ նմանապէս միմեանց օգտամատոյց 

մեզ լինելով – 8. Սակայն նոյն խորհուրդ նմանապէս առ նոսա և առ մեզ 

մատակարարի - 10. որք նմանապէս են աստուծոյ և մեր թշնամիք - 46. Բայց մի’ 

զամենայն զմարդկական կարիսն ի միում շարի հարեալ ընդ մի համարիցիս. իբրու թէ 

նմանապէս ամենեցուն զբնաւորելն սոցա առ մեզ վարկանելով - 75. 

ՆՄԱՆԵԼ  - և դուք նմանեալք մարդկան` որ ակն ունիցին տեառն իւրեանց, թէ ե՞րբ 

դառնայցէ ի հարսանեաց - 17. «Դուք նմանողք մարդկան, որ ակն ունիցին տեառն 

իւրեանց, թէ երբ գայցէ ի հարսանեացն - 102. 
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ՆՄԱՆԵՑՈՒՑԱՆԵԼ – այլ և վատթարագունի իմն նմանեցուցանես տարացուցի - 65. 

Քանզի զմեզ հրեշտակաց նմանեցուցանէ տէր յաւետարանին ասելովն, եթէ - 102. 

ՆՄԱՆՈՒԹԻՒՆ - զոր իբրև մաքուր հայելեաւ առ իս զփրկչականն ձգելով դիմի 

զնմանութիւն - 2. Զմիոյն հընգեալ աւուրք նշանակեմք զնմանութիւն– 14. Այս ինքն 

երկնային զուարթնոցն բերել զնմանութիւն - 17. յետ այնորիկ  զԵրեքսրբեանն նուագել 

նովին նմանութեամբ - 29. Պարտ և արժան է ... ի գալստեանն աւուր ոստսն բառնալ, և 

ճոճանակս շարժել, զնմանութիւն բերելով մանկանցն եբրայեցւոց ծափելոյն և ոստսն 

մատուցանելոյ – 32. Ոչ կարացեալ տեսանել խաւարեալքն մտօք, թէ զինչ նմանութիւն 

է  աստուածպաշտութեանս մերոյ  առ  բազմաստուածութիւնն հեթանոսաց - 35. Իսկ 

մեք զկենդանին և զկենդանացուցիչն Քրիստոս յամենայն նիւթս մարդակերպ 

նմանութեամբ նկարագրեմք - 40. Դարձեալ` կռապաշտիցն զմեռելոց ոմանց 

զնմանութիւն յանշունչ նիւթս կերպագործեալ տպաւորելով - 40. Վասն զի անունն և 

նմանութիւնն զերկոսին հարկեցուցանէ, Քրիստոսի բնակել ի նոսա - 42. յորոց վերայ 

զնմանութիւն պատկերին Քրիստոսի և խաչին իւրոյ ձևացուցանիցեմք: - 42. 

զարդարեսցի գեղեցկագունութեամբ յօրինեալ պատկերն ըստ առաջին 

աստուածատեսակ նմանութեանն: - 42. որ ի սկզբանէ արար զմարդն ըստ պատկերի 

իւրում և ըստ նմանութեան – 42. ի նմանութիւն մարդկան գտաւ եղեալ – 42. որ ըստ 

նմանութեան թռչնոց ճախրեն դիւրադարձ լինելով – 46. Այսոքիւկ ամենեքին` 

նմանութի՞ւնք և երևո՞յթք թուիցին քեզ եղեալքն ի Քրիստոսէ - 54. ուստի յայտ է` եթէ 

այն նմանութիւն գործոյ – 61. ընդ որս ինքն  անցանելով ըստ նմանութեան գլխոյ` 

զբոլոր զառ ի յեկեղեցւոյ զհետ  հրաւիրեալ կոչէ զպատշաճեալ իւր անդամսն - 61. Ոչ 

ծանօթութիւնքն յիւրաքանչիւր ումեքէ բարձեալ լինի, և ոչ առանձնաւորական 

նմանութիւնքն յայլում ումեք երևեալ: - 63. նմանութիւն և օրինակ զնոսա ասելի է – 71. 

այն նմանութիւնք և օրինակք էին ճշմարտութեան – 71. աստուածային զօրութիւնն 

կարօղ է և ի նմանութիւնն զճշմարտութինն պահել – 71. յիւր միաբանութիւնն և 

նմանութիւն կատարեալ պատկերին կոչիցէ զմեզ,,: - 74. որ է ըստ պատկերի և ըստ 

նմանութեան – 85. փառք ի բարձունսն զապառնեաց և զհանդերձելոցն օրհնութեանցն 

բերէր զնմանութիւն - 87. զի այն նմանութիւն էր նորա հանդերձեալ մարդեղութեանն: - 

90. Աստուած յաւիտենական, ի վախճան ժամանակիս հաճեցար լինել ի նմանութիւն 
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արարածոց - 90. այնպիսիքն հրեշտակք եղեալ ի մարմնի` զանմարմին զուարթնոցն 

բերեն զնմանութիւն: - 102. 

ՆՄԱՆՕՐԷՆ - Յորմէ ոչ փոփոխեսցի նախահարցն հաստատեալ սահմանք. այս ինքն` 

ոչ տէրունականն աւուր զապաշխարութեանն ի վերայ ածել զնսիր, և ոչ նմանօրէն սմա 

զծոմականսն դատարկացուցանել և փափկացուցանել զաւուրս: - 15. 

ՆՆՋԵԼ - «Ննջեցէք այսուհետև, ասէ, և հանգերուք» - 17. Քաղցեաւ ըստ մարմնոյն, 

ծարաւեցաւ վաստակեաց ննջեաց - 59. «Էարկ, ասէ, աստուած թմբրութիւն ի վերայ 

Ադամայ` և ննջեաց» - 68. քաղցնուլն և ծարաւելն, և վաստակելն և ննջելն` մարմնոյն 

կարիք են – 71. քաղցեաւ ըստ մարմնոյ, ծարաւեցաւ վաստակեցաւ ննջեաց – 72.  ,,Արի’ 

որ ննջեսդ և կանգնեաց ի մեռելոց – 82. «Լոյս տուր, տէր, աչաց իմոց, զի մի’  երբէք 

ննջեցից ի մահ» - 87.  «Ննջեցէք այսուհետև և հանգերուք»: - 103.  

ՆՇԱՆ - Յաւուր յայնմիկ եղիցի, ասէ, սեղան տեառն արձան կանգնեալ յերկրին 

եգիպտացւոց, և եղիցին ի նշան յաւիտենից,,: - 7. պարտ է … և յեկեղեցւոյն և ի 

քահանայիցն օրհնութենէ ընդունել զնշան զուգաւորութեան իւրեանց: - 27. մեք 

զմիայնոյ միածնի Որդւոյն աստուծոյ պաշտեմք զպատկեր և զնշան յաղթութեան – 35. 

մեք կապեցաք զհռչակելին զայն նշան ընդ ամենայն նիւթս - 35. պաշտել … և 

զպատուականն զայն յաղթութեան նշան: - 42. Եւ նշանակ հաւատարմութեանն այս է 

մերումս բանի. զզօրութիւնսն և զնշանսն ի նոցանէ առ մարդիկ կատարել - 44. «Ետուր 

երկիւղածաց քոց նշան - 44. «Նշանք անհաւատից և ոչ հաւատացելոց» ասէ Առաքեալ: 

- 44. սակաւք են յաստուածահրաշիցդ քոց նշանաց ընտրեալք – 80. 

ՆՇԱՆԱԿ - Եւ նշանակ հաւատարմութեանն այս է մերումս բանի – 44. 

ՆՇԱՆԱԿԵԼ - Զմիոյն հընգեալ աւուրք նշանակեմք զնմանութիւն– 14. զբովանդակ 

զնորայն նշանակէ մասունս լինել արթնութեանն: - 16.  սակաւ ինչ ի բազմաց 

նշանակելով, յոլովիցն ի գիտութիւն ածել կամեցեալ: - 23. ոչ ինչ են պէտք 

դերանուանութեամբ զայնոսիկ, յաղագս որոց բանս ընթանայր, նշանակել - 37. վասն 

այնորիկ և չարչարեալ զնա նշանակէ>>: - 56. Հարցանե՞ս զծաղկէն, արմատոյն 

անուամբ նշանակեսցի – 56. նշանակեսցես զնա մարդ միանգամայն և աստուած: - 57. 

Իսկ մին ըստ բնութեան նա ասացեալ … բացարձակ անուամբն ևեթ նշանակեալ լինի - 
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57. ոմն զբարձրութիւն աստուածութեանն, և ոմն առ նուաստութիւն մարդկութեանս 

զիջանելն նշանակեն - 58. ոչ առ ի բաժանել զմի Որդի յերկուս որդիս, կամ յերկուս 

դէմս, այլ միայն յորոց էինն` ազդեալ նշանակէին - 58. որով իւիք նշանակեսցի դէմն – 

64. այսուիկ զտրտմութիւն նշանակէ զնախաստեղծին – 68. ըստ մարդկութեանս, և ոչ 

ըստ  աստուածութեան նշանակէ կրել զկիրսն: - 71. որ նշանակէ զութերորդ  դարուն 

զխորհուրդն - 84. զյարութիւն մարդկան ի գերեզմանացն նշանակեն: - 92. Այս աղօթքս 

միւսանգամ գալուստն Քրիստոսի նշանակէ - 92. որ նշանակէ զկնի զգալի լուսոյս 

անցանելոյ - 96. զանդրէն զդարձումն նշանակէ ի ձեռն երկնաւոր հովուապետին:  - 104. 

Իսկ ալելուն նշանակեաց պատրաստ գտանել առ ի վերուստ ազդեցեալն ձայնին 

ահարկու  և  հիացուցանող անշարժ գիտել ընդ արևելս – 105. 

ՆՇԱՆԱՊԱՇՏՈՒԹԻՒՆ - նախատել զմեզ յանդգնին պղծալիցս իւրեանց շրթամբք, 

կռապաշտս անուանելով տէրունեան աղագաւ նշանապաշտութեամբ - 35. 

ՆՇՈՒՂ - Յայնժամ բոլորովին ես ինքն էի լուսատեսիլ յաստուածայնոյ թափանցանաց 

լինելոյ նշուղից - 2. 

ՆՈՅՆ - Զնոյնս և ես հանդերձ հառաչմամբ բարբառիմ ի դիպուածոց աստի վտանգեալ 

- 1. Եւ նախ նորին ստէպ ստէպ Հոգւոյն ուղխից վտակօք ոռոգանէր զարգաւանդ երկիր 

մտաց իմոց – 2. կարելի է բանական կենդանւոյս` ամենեցուն յամենայն ժամ լինել զինչ 

և կամեսցի. թէպէտ և ոչ համանգամայն ի միոջէ և ի նմին ժամու ներգործելով 

զներհակականսն. որ մանաւանդ ըստ զօրութեան երկոքին ի նմին գտանին ի մարդն: - 

3. Դարձեալ Առաքեալքն ի Քրիստոսէ նոցուն կատարէին աւանդեալ խորհուրդս - 6. 

զմեզ պարըսպեալ զգուշացուցին նոցին աւանդապահք և ժառանգորդք - 6. ըստ նմին 

օրինակի լոյս եղելոյ` և դուզնաքեայ խաւարն վատթարանայ: - 6. ի հանդերձեալ 

յաւիտենին ի Քրիստոսէ  զնոյն ճշմարտապէս ... վայելիցեմք:  Քանզի և նոյն ինքն 

Քրիստոս վէմ անուանեցաւ - 7. և զնոյն նովին ամանօք առ մի ըստ միոջէ մկրտեալսն 

իւրաքանչիւր ումեք վերստին օրհնել: - 7.  Եւ դարձեալ նովին ձիթով օծանէին 

զմկրտեալսն և զերախայսն - 8. առհաւատչեայ Հոգւոյն եւղն  նոյն է, սակայն - 8.  ըստ 

նմին և տեղիքն որոշին ի միմեանց – 8. Սակայն նոյն խորհուրդ նմանապէս առ նոսա և 

առ մեզ մատակարարի – 10. Ըստ նմին օրինակի և սոքա … ոչ տան թոյղ 
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ամուսնացելոցն զհանդերձեալ կենացն օրինակել յանձիս զխորհուրդ – 10. 

զաստուածայայտնութեանն և զծննդեանն նորին զօր … սիրեն ոմանք կատարել տօն - 

12. զնոցին տեղեացն և զկանոնն կատարեն – 12. մեք ընդէ՞ր դիմեալ անկանիմք առ 

նոյն: - 13. լինելոց է և համաշխարհականն ի նմին գիշերի յարութիւն: - 16. յարէ առ 

նոյն ասելով – 16. զմի և զնոյն յայտնէ զճշմարտութեանն իրակութիւն – 17. կատարել 

զասացեալսս, ըստ նորին իսկ տեառն հրամանի – 17. ընդ նմին և նա անցեալ ի բաց 

գնայ մղեղեալ և լուծեալ: - 18. զնոյն զերից մանկանցն ի բերան առնլով նուագեմք 

զօրհնութիւն – 19. ըստ նմին և մեք … աղաղակեմք … ասելով – 19. ընդէ՞ր երկիցս 

անգամ զնոյնս բարբառի - 19. զնոյն սա տարրաբար տեսանելեաց առաջի դնէ: - 20. 

զնոյն և մատուցեալ յիշեցուցանէ – 21. ընդ նմին բարեձևեալ ցանկասիրեն: - 22. զնոյն 

կարգ և աստ յառաջ առնլով ... տանին յանգել յեպիսկոպոսսն և ի քրովբէական դասն - 

22. Նորին կանոնք – 24. Իսկ եթէ յամառեալ ի նմին որկորըստութեան յամեսցէ, լուծցի: 

բլ. Աշխարհական ոք զնոյն առնելով, մի իշխեսցէ առանց զղջման և ապաշխարութեան 

հաղորդել. ապա թէ ի նմին զեղխութեան մնացեալ յերկարեսցէ, որոշեսցի: - 24. մեզ ի 

նմին պարտ է յարանալ – 26. աւազան քարեղէն հաստատել ի նմին իսկ յեկեղեցւոջն – 

26. զոր ի նոյն խորհուրդ արարեալ է  երանելւոյ Յոհանայ Մանդակունւոյ Հայոց 

կաթողիկոսի: Քարոզութիւն, Զարթուցեալքս: Աղօթք, Զքէն գոհանամք. և զհանգիստն 

նորին, Նայեա տէր ողորմութեամբդ քով: իբլ. Արժան է զառաւօտինսն` ամենեցուն 

նմանս միմեանց զնոյն և ըստ նմին կարգի կատարել. զի այսպէս վայելէ  

քրիստոսասիրաց, որ նորին լեզուոյ և ազգի են - 28. յետ այնորիկ զԵրեքսրբեանն 

նուագել նովին նմանութեամբ - 29. ընդ նմին և զգերեզմանն յիշել – 29. ընդ նմին և 

վկայք պարտին լինել միմեանց վասն յարուցելոյն – 29. իբրու թէ զնոյն ինքն 

զյարուցեալն անդէն և անդ ընդ աւետարանական բանին ի դէմս մեր բերելով, 

հրամայեմք  միմեանց  - 30. զոր արարեալ է վասն նորին իրի սրբոյն Սահակայ Հայոց 

կաթողիկոսի - 31. Յաղագս նորին հրամայեցաք մինչև ցերեկոյն նովին պատուով 

պատուել զօրն – 33. Ապա եթէ դարձեալ վերստին ի նմին գտցին, զայնպիսիսն 

հրամայեմք ամենևին հատանել – 34. Նորին ընդդէմ Պաւղիկեանց – 34. ոչ միայն 

զնեռինսն չարագոյնս և բազմապատիկս քան  զնոյնս ընդ մեզ բերեմք - 34. ի հմտութիւն 

ածեալ նոցուն ստուերագիր առասպելապատում մատենիցն զհամբակացն իւրեանց  

խմբաւորութիւն: - 34.  ոչ ինչ են զարմանք թէ և արբանեկաց նորուն ընտանեսցին 
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համախոհութեամբ: - 35. ի պաշտօն նոցին դարձան – 35. Եւ կամ որպէս առ նոսին իսկ 

… կատուապաշտութիւնն է մեծարգի եղեալ - 36. նորին պատճառաւ յարարչութեան 

աստիճանի զգերազանցեալն հանեալ դնէր – 36. Եւ կամ զնոյն ինքն զՔամովսայն և 

զԱստարտայն անկեալ զգարշելի կուռսն ողոքեն: - 38. Որք և զնոցին դիակունս առ 

երդովքն ուրեմն ի տանիս զեղչեալս բարձրահայեաց և երկնապիշ լինելով, երդնուն այլ 

ընդ այլոյ ասացեալք  - 38. զկնի նորուն մահուանն խուսեալք չոգան ղօղեցին յոլորտս 

ուրեք աշխարհիս մերոյ: - 39. և երկնայինքն դասակցեալ ի նոսին պարեն զուարթունք: 

- 40. նորին աղագաւ և հաստատուն է յոյսն մեր – 40. ,,Նման նոցա եղիցին արարօղք 

նոցին – 40. ոչ կարէաք նովին կապանակցաւ ընդ իմանալիսն խառնել – 41. և  ցանկայ 

միշտ բանական բնութիւնս գերագունի և առաջնոյ պատճառին հասանել տեսութեամբ, 

նորին աղագաւ ճառին հասանել տեսութեամբ, նորին աղագաւ ընդ  զգալիսս յածեալ, և 

ի նոսին թակարդեալ - 42. Որոց երկրպագեալ, ոչ յերկուանամ` նմին ինքեան 

բազմեցելոյն ի նոսա Քրիստոսի զերկրպագութիւնն մատուցանել - 42.  զմի և զնոյն 

յամենեսին տեսանեմ զօրութիւն: - 42. որ և զի նոյն ինքն Հոգւոյն սրբոյ առհաւատչեայն 

վստահացուցանէ զմեզ - 43. հաւատամք ընդ նմին ի ներքս գալ աստուածային 

զօրութեանն: - 43. զնոյն և բաժանէր մաշկեակն Եղիայի: - 44. երդուեալ լինի 

յընդունօղս նոցին»: Զնոյն և մեզ ի դէպ է ասել, որ պատուէ զխաչն Քրիստոսի և 

զպատկեր նորին, զնոյն ինքն պատուեալ լինի զՔրիստոս - 45. Եւ նոցուն իսկ չարաչար 

ասացուածն զինուք զնոսին սատակեսցուք - 46. Յաղագս նոցուն ապա և մեր 

աստուածայնովն զինազարդեալ սպառազինութեամբ, հաւաքեսցուք ի հեղեղագնաց 

կենցաղոյս- 46. Նորին ընդդէմ երևութականաց – 48. Որպէս զի նովին և զաստուածն 

սիրոյ և խաղաղութեան ի մեզ  հաւանեցուցանել հնարէաք բնակել տալ: - 48. յաղագս 

նորին ահաւասիկ և ատեամք զատելիս նորա. զկատարելագոյնն զնոսին ատեսցուք 

զատելութիւն:  - 48. Ըստ նմին և դուք երկուցեալք յերկուցն ասել բնութեանց ի 

Պանդորոսին փախուցեալ անկանիք  յիմարութիւն  - 50. Ըստ նմին օրինակի` զմին 

ասել բնութիւն – 50. գտաւ նոյն ինքն ի խոնարհութեան – 50. Ես նոյն եմ` և ոչ 

փոփոխիմ,,: - 50. ոչ եկի զտուեալն ի բաց բառնալ ի սկզբանն զգոյացութեանն շնորհ, 

այլ զաստուածատեսակագոյնս զիմ ի վերայ նորուն հաստատել: - 51. Քանզի ոչ եկն 

յեղծանել ստեղծօղն զստեղծեալն յինքենէ ստեղծուած, այլ վերաստեղծել զնոյն և 

նորոգել: - 51. և զնոյն միաւորեալ ընդ իւրումն դիմի և բնութեան, մի դէմ, և մի բնութիւն 
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ասի և հանդերձ մարմնովն: - 51. Փախչի՞ս ի բնութեանդ անուանէ, ընդ նմին և յերկուցդ 

ասելոյ. և ոչ գիտես թէ մարմին ասելով` յերկոսին ի ներքս ըմբռնիս յորոց փախչիսդ: 

Արդ զնոյնս, որովք  բարեպաշտելդ կարծես, հակառակ ընդդէմ քեզ եդից:  - 53. Իսկ եթէ 

զմի և զնոյն Քրիստոս յերկուց խոստովանեսցիս ասել բնութեանց … ընդդէ՞ր 

զարհուրիս և զայրանաս - 53. Քանզի ասես, որ ի Հօրէ գոյացեալ անձնն էր, նոյն 

անձնաւորեալ ի սուրբ կուսէն - 53. որ ի Հօրէ բնութիւնն էր, նոյն բնաւորեալ եղև 

յարգանդի կուսին: - 53. զնոյն և բնութիւն մարդկային ոչ արդեւք խղճէիք ասել - 53. 

Քանզի նոյն է մարմին մարդկային ունել Քրիստոսի, և բնութիւն մարդկային – 53. նոյն 

բնաւորեալ է ի սուրբ կուսէն: - 53. զնոյն բնութիւն Հօր վասն  մերոյ փրկութեան ծնաւ 

մարդացեալ ի Մարիամայ - 55. նովին մարմնով  համբարձեալ յերկինս. և նովին 

մարմնով գալոց է ասացին:  - 55. Ըստ նմին օրինակի և առ փրկչական մարմինն 

վերաթևեալ համբարձցիս - 57. իսկ մարմնոյ նորին գոյացութիւնն ի կուսէ, և 

արարածական - 57. և արարածական. ասելով` ոչ զուգապատիւս ասեմ 

զաւետարանչացն ձայնս, և ոչ ի նոցունց արժանաւորութենէ ասացեալս - 57. ի նորին 

վերայ էութեանն ոչ հասցէ փառացն մեծութիւն - 60. այլ առ այլ ասի փառքն և 

փառաւորելն, և ոչ առ նոյն: - 60. խոստովանեսցիս ընդ մեզ մանաւանդ թէ ընդ 

հանրական կաթողիկէ եկեղեցւոյ` զմի և  զնոյն Քրիստոս - 60. Զնորին հետ երթիցէ 

ծնունդն, աճումնն, մահն - 61. նոյն ինքն մոլորութեան պատճառ ճշմարտութեանն նմա 

եղանի ասացուած: - 61. ինքն իսկ մերձաւորութեամբ կցորդ եղև նոցուն,, - 61. Ըստ 

նմին և … ոչ ըստ դիմաց և առանձնաւորութեան զմին ասէր գոլ, այլ ըստ բնութեան: - 

62. և  իբրև ընդ խողովակ  զնոյն անցուցեալ ընդ մէջ կուսին – 62. որ զի և առ նոյն ինքն 

վեհագոյն բնութիւնն անամօթեցար զհայհոյութեանդ քո ձգել բան - 63. ընդ նմին 

բարձեալ լինի և իւրաքանչիւր ուրուք նոցա գոյութիւնն – 63. նոյն անձնաւորեցաւ ի 

սուրբ կուսին: - 64. սակայն առ մի և նոյն առեալ իրակութիւն զնոյն երկոքին 

ակնարկեսցեն: - 64. Եւ նոյն սա է առանձնաւորութիւն. զի որով իւիք նշանակեսցի 

դէմն, նոյն և առանձնաւորութիւն նմին եղիցի: - 64. զնոյն զմարգարէին առ քեզ 

բարբառեալ իրաւացի է - 64. զերկոսին զնոսա ասեմ սուրբս` զՍահակ և զՄաշդոց, և 

զամենեսին զընտրեալսն զարբանեակս նոցուն և զգործակիցս - 66.  ներհակքն ոչ 

կարեն համանգամայն ի միում և ի նոյն ժամանակի բաղկանալ – 67. նոյն ինքն քաղցն 

ոչ է այլ ինչ, եթէ ոչ ապականութիւն - 67. Բայց վասն զի մի և նոյն անձնիշխանութիւն 
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առաջնորդականիս` յերկուս կողմանս հակամիտեսցի յարձակմամբ ցանկութեանն – 

68. յաղագս նորին տրտմէր ընդ իւրն միայն անտուն ամայութիւն և զրկանս: - 68. և 

նովին այսուիկ ուրախութեամբս ... յամենայն ժամ ուրախանալ հրամայի ի Պաւղոսէ - 

69. իսկ այն որ աստուածային փառացն է լրումն` սեղանն, բարեբանեալ լինի, ըստ 

նորին իսկ առաքելոյ բանից - 69. նոքումբք այսոքիւք բնաւորականօք 

ընդդիմամարտուցեալ ի բաց յինքենէ հալածէր զմահն և զապականութիւն - 69. զնոյն 

ինքն բնաւորականս` ապականութիւն թարգմանեցեր - 70. զնոյն զնախահարցն էր 

պահեալ զերևութական տեսութիւն - 70. Իսկ եթէ այն նմանութիւնք և օրինակք էին 

ճշմարտութեան, իսկ այս նոյն ինքն  ճշմարտւթիւնն  և ոչ օրինակ - 71. յաղագս որոյ 

զնոյն ինքն ընքեան զմարդկային կազմածս մեղս ասացեր գոլ: - 71. ըստ նմին և 

ընկալաւ զկիրսն – 73. նովին մարգարէաշնորհս զմեզ յարդարեաց: - 74. և զնորին 

արարածն ի մեղս և յապականութեան և ի մահու ցնդեալն` ինքեամբ ժողովեալ նոր  

պատկերաւ - 74. երեակս ի նմին ի մահուն մի ըստ միոջէ զօգտութեանն ծածկեաց 

զսերմանս - 76. Քանզի որ ասի մահն, նոյն և քուն ասի – 77. զոր ապա կարողութիւն է 

միայն ամենազօր ձեռինն` միւսանգամ զքայքայեալն նիւթ առ նոյն հաւաքելով 

հաստատել տեսակս: - 77. աւելորդ և վայրապար վարկանէր … զնոյնս ինքեան 

մատուցանել - 78. Իսկ խաղաղութեան պտուղ զնոյն ինքն ասեմ – 78. էութեան նորա 

ես Որդի. յայտ է` թէ և փառակից նորուն – 78. Նորին տեառն Յովհաննիսի 

Իմաստասիրի Յաղագս կարգաց եկեղեցւոյ Քրիստոսի – 81. խոնարհագոյն քան զինքն 

զէշ նորուն մարդկեղէն բարբառովն բարբառեալ - 81. նովին ձևովն յառաջադիմանայր 

– 85. զնորին ժառանգէր զխաւարն – 85. զորոց երկուց աւուրցն զխորհուրդս հրամայէ ի 

կիր արկանել … ոչ մի անգամ և երկից, այլ ամի ամի զնոյնն վերստին առնելով - 86. որ 

յանիծիցն մտին յաշխարհ, մարմնով Որդւոյն աստուծոյ և թաղմամբն և յարութեամբն 

նորին: Ընդ նմին թաղեալք մկրտութեամբն ի մահ, և ընդ նմին յարուցեալք ի թաղմանէ 

մեղացն` աստուծոյ ազդեցութեամբն - 86. ի նմին ժամու ընդ երեկս աւուրն 

զլուսաւորսն ի խաւարէն փարատէր – 88. հիւանդութիւն նախահօրն պատմի, և ի 

նմին ժամու բժշկութիւն վիրացն չարչարանօք խաչին տեառն մերոյ Յիսուսի 

Քրիստոսի – 88. զոր և առ նմին առեալ քահանային աղօթըս ժողովրդեանն 

մատուցանէր առ աստուած - 89. ծանեաք զնոյն  ինքն զտէր մեր Յիսուս բարձօղ մեղաց 

ամենայն աշխարհի - 91. Ըստ նմին օրինակի և իմ պսակաւորն և հայրապետն սուրբն 
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Գրիգոր … զյարութիւն մեռելոց  բուսոց և տնկոց օրինակէր ի գարուն բուսաբեր – 92. 

Նորին տեառն Յովհաննիսի Հայոց կաթողիկոսի Յաղագս կարգաց եկեղեցւոյ – 94. ի 

նմին ժամու բժշկել զյանցանսն չարչարանօք խաչին տէրն մեր Յիսուս Քրիտոս – 94. ի 

նմին ժամու եղև ընդունել Եւայի զհրապուրանս բանսարկուին – 94. որով յայտնի է ի 

նմին ժամու անցանել ընդ սահմանս պատուիրանացն և ի նմին ժամու փոխանակ 

նորա քաղցր ճաշակմանն մեղացն, ճաշակեաց Քրիստոս զքացախն - 94. ի նմին ժամու 

աղաղակաւ  աւանդեաց զոգին փրկիչն աշխարհաց - 95. և նոյն ժամայն յառաջ 

մատուցեալ յիշեցուցանէ – 95. երթեալ ի նոյն տեղի գագաթանն, բարձրանայր ի դիտին 

– 96.  ի նմին ժամու բժշկէին զկաղն – 99. ի նմին ժամու  զլուսաւորսն ի խաւարէն 

փարատէր - 99. եղև ի նմին ժամու իններորդի արձակումն – 99. ի նմին ժամու 

կանգնեցաւ ի գլորմանէ – 100. ի նմին ժամու կատարեցան ամենայն գրեալքն ի յօրէնսն 

ի մարգարէսն: - 100. Նորին տեառն Յովաննիսի իմաստասիրի Հայոց կաթողիկոսի 

Վասն մեծի աւուր միաշաբաթին – 101. նոյնպէս և ի նմին աւուր խոստացաւ առնել 

զիւր զմիւսանգամ զգալուստն - 101. ես իմոցս զնոյն հրամայեցի` նորին հրամանացն 

հետևել - 103. զյարութիւնն Քրիստոսի պատմէ, ընդ նմին և զծնունդն յիշել, 

զգերեզմանն - 103. և շուրջ արկեալ է ի գլխաւորական աղօթս առաւօտի … երիցս 

անգամ յաւուրն զնոյն եռակի կրկնելով: - 113. ընդ նմին և զմայրն լուսոյ յիշատակեմք – 

113. Նորին Յոհաննու Օձնեցւոյն – 113. Նորին տեառն Յովհաննու Իմսատասիրի 

Յիշատակարան – 115. ընդ նմին և զգլուխս անցնիւրոց համառօտեալ բանիւք ի 

սկզբան անդ նախակարգեցաք – 116. որոյ բարեգթութեամբ և ի հանդերձեալսն ի նոյն 

վստահանամ վայելել ի փառս - 116. 

ՆՈՅՆԱՁԵՒԱԲԱՐ - զարական և զիգական անդամն նոյնաձևաբար ստեղծեալ 

պաշտեցին - 35. 

ՆՈՅՆԱՁԵՒԱՊԷՍ - Եւ ոչ այս միայն, այլ և որ փոխանորդենն զնոսա հակակայքն` 

նոյնաձևապէս իմն երբեմն առ կեանս, և երբեմն առ մահ պարաբերելով ածանին - 69. 

սապէս և ի կրելմ` մերումն նոյնաձևապէս հաւասարեաց կրից: - 73. 

ՆՈՅՆԺԱՄԱՅՆ – Պարտ և արժան է … նոյնժամայն առ մկրտեալսն 

մերձեցուցանելով` զօրնեալն սպառել – 26. 
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ՆՈՅՆՈՒԹԻՒՆ – զի ոչ է մի բնութիւն մարմնոյն և բանին ըստ նոյնութեան բնութեան – 

50. Ապա ուրեմն ոչ է ըստ բնութեան նոյնութեան` մի բնութիւն - 50. Ապա ուրեմն մի 

բնութիւն և մի դէմ Քրիստոսի, եթէ պարտ է համառօտագոյնս ասել, ոչ է ըստ 

նոյնութեան բնութեան կամ ըստ միանձնականութեան - 52. 

ՆՈՅՆՉԱՓ - նոյնչափ և Քրիստոս եկաց ի վերայ խաչին ի բժշկութիւն վիրաց նորա: - 

94. 

ՆՈՅՆՉԱՁ ԵՒ – տես` ՆՈՅՆՉԱՓ – 94. 

ՆՈՅՆՊԷՍ - Իսկ զերկեակսն նոյնպէս պարտ է ըստ առաջին կարգին միջնորդօք և 

խօսնականօք հաւանեցուցանել յիրերաց յօժարութիւն - 27.  Նոյնպէս յերկրի առ 

փայտն աղաղակել վարդապետէր - 41. յերկուց մին պատկանեսցի, կամ զարարչին 

թուել ընդ արարածս, որէ է անաստուածութիւն, և կամ զաստուածութեան կարծիս 

բերել ի վերայ արարածոյս, որ է բազմաստուածութիւն. նոյնպէս երկոքին 

անաստուածութիւն: - 65. Արդ են  ծայրքն պարզաբար ասացեալ չար … իսկ մէջն ոչ 

պարզաբար և ոչ նոյնպէս - 77. Եւ եթէ վասն զի՞նչ պատճառի զընդ երից մանկանցն 

հանապազ երգեն … և նոյնպէս քարոզն և քահանայական աղօթքն - 85. նոյնպէս յայսմ 

յաստուածային գիշերի զբոլոր շաբաթուն սխալանսն մաքրէ - 102. 

 Նոյնպէս և վասն աjլ Առաքելոցն` ցուցանէ, ասեն, պատմութիւնն - 5.  Նոյնպէս և 

զերեկորինսն հանգոյն միմեանց ըստ այսմ կարգի և այսու օրինակաւ կատարել: - 29. 

Նոյնպէս և թշնամանելովն զնոսա, ի Քրիստոս լինի մեղուցեալ թշնամանիչն: - 45. 

Նոյնպէս և այլով իւիք բանիւ այլ ոք վրիպեալ մոլորեցաւ - 62. նոյնպէս և զկիրսն 

մարդկայինս ըստ մեզ և զմերն ասեմ կրեալ Քրիստսի - 71. նոյնպէս և ոգին ունի 

պատեալ զիւրև կարիս յարարչէ բնութեանն ընկալեալ - 72. Նոյնպէս և ըստ շնչոյն` 

երկեաւ տատամսեցաւ, տրտմեցաւ – 72. նոյնպէս և զարտօսրն իրաւացոյց – 73. որպէս 

Ադամաւն ամենեքին մեռան, նոյնպէս և Քրիստոսիւն ամենեքեան կենդանասցին - 94. 

նոյնպէս և ի նմին աւուր խոստացաւ առնել զիւր զմիւսանգամ զգալուստն - 101. 

ՆՈՅՆՊԷՍ ԵՒ - Նոյնպէս և վասն աjլ Առաքելոցն` ցուցանէ, ասեն, պատմութիւնն - 5. 

նոյնպէս և զերեկորինսն հանգոյն միմեանց ըստ այսմ կարգի և այսու օրինակաւ 
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կատարել: - 29. Նոյնպէս և թշնամանելովն զնոսա, ի Քրիստոս լինի մեղուցեալ 

թշնամանիչն: - 45. Նոյնպէս և այլով իւիք բանիւ այլ ոք վրիպեալ մոլորեցաւ - 62. 

նոյնպէս և զկիրսն մարդկայինս ըստ մեզ և զմերն ասեմ կրեալ Քրիստսի - 71. Նոյնպէս 

և ոգին ունի պատեալ զիւրև կարիս յարարչէ բնութեանն ընկալեալ - 72. Նոյնպէս և 

ըստ շնչոյն` երկեաւ տատամսեցաւ, տրտմեցաւ – 72. նոյնպէս և զարտօսրն իրաւացոյց 

– 73. որպէս Ադամաւն ամենեքին մեռան, նոյնպէս և Քրիստոսիւն ամենեքեան 

կենդանասցին - 94. նոյնպէս և ի նմին աւուր խոստացաւ առնել զիւր զմիւսանգամ 

զգալուստն - 101. 

ՆՈՐ - տէրն … անդանօր և իւրումն հիմն ձգեաց նորոյ ուխտի: - 6. «Մինչև արբից զդա, 

ասէ, ընդ  ձեզ նոր յարքայութեան Հօր իմոյ»: - 7.  և կամ թէ ի գալստենէ նորոյ շնորհին 

զհնացեալն ի բաց մերժել յամանոյ անտի: - 7. զառ ի յերկնից ասեմ իջեալ կենսատուն 

կերակուր. զնորն ուխտ և նորոգօղն զմեզ ի մեղացն եղծմանէ: - 14. որպէս մեծագունի 

ինչ և նորոյ` հնացելոյս և  աղօտացելոյ` հասանել կարծեցին – 39. ի հնումն և ի նորումս 

կամք եղեն աստուծոյ  յանշունչ նիւթս լինել - 45. և զնորին արարածն ի մեղս և 

յապականութեան և ի մահու ցնդեալն` ինքեամբ ժողովեալ նոր պատկերաւ - 74. 

ուրախ եղև նոր Իսրայէղ յարարիչն իւր - 87. օրհնեն զտէր յօրհնութիւն նոր – 87. 

զլուսաւորսն ի խաւարէն փարատէր ... նոր առաւօտ ծագելով նստելոցն ի խաւարի և 

յիստուերս մահու- 88. կարգեցան … աղօթք իբրև արժանի լինել մեծի առաւօտի լուսոյ 

ծագմանն և զտէր փառաց առանց ամօթոյ տեսանել ի նոր յաւիտենին - 92. 

,,Բնակեցուցանէ զամուլն ի տան ուրախամիտ … պատմել զօրհնութիւնս տեառն ի 

դրունս դստերՍիովնի և ի նոր Երուսաղէմի»: - 91. ,,Եւ կէս նորա ի ծովն որ յետոյ,,. ի 

նոր ժողովուրդս - 100. և եղեն նոր ժողովուրդ և նոր եկեղեցի: - 100. երգ նոր երգեն – 

105. 

ՆՈՐԱ - զբովանդակ զնորայն նշանակէ մասունս լինել արթնութեանն: - 16. Արեգակն 

երկիր պագանելով, նորայումն լծակցին  երկրպագուաց - 37. «Ոչ ի մարմնոյ բնութիւն 

փոխաբուսեալ Բանին, այլ և ոչ մարմնոյն ի նորայն - 51. Որպէս վայել է աստուծոյ 

քաղցնուլ՝ զքաղցն իմանամ, և ոչ մարդկայնովս օրինակեալ մերքատակեմ զնորայն: - 

67. և ես հաղորդեցայց նորայոցն յաղագս խառնմանն - 75. 
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ՆՈՐԱԳԻՒՏ - Ապա ուրեմն զայն` նորագիւտ և դեռահաւակ ժամանակն ստիպէր 

առնել այնպէս - 6. Գոյ հնար թուել զխիճս հեղեղատի … և ոչ զստեղծեալն առ ի քէն 

նորագիւտ բանս և իրս: -  65. 

ՆՈՐԱՁԵՒ - և մեզ ի նմին պարտ է յարանալ, և չթողուլ ի բաց, և չառնել նորաձևս ինչ: - 

26. 

ՆՈՐԱՁԵՒՈՒԹԻՒՆ - Այսանակ և դու հրապուրողականդ քո բանիւք ծովացուցեր, 

ամենայն օր և ժամ և ամիս` քեզ նորաձևութեան: - 65. 

ՆՈՐԱՆՇԱՆ - Եւ համայն հիացեալ եմ մեծապէս` զնորանշանդ ի քեզ տեսանելով 

ձևացութիւն - 64. 

ՆՈՐԱՎԱՐԺ - ձի ոք նորավարժ ոչ կարացեալ յինքենէն զվերելակն իւր ի բաց 

ոստուցանել   - 3. 

ՆՈՐՈԳԵԼ - զառ ի յերկնից ասեմ իջեալ կենսատուն կերակուր. զնորն ուխտ և 

նորոգօղն զմեզ ի մեղացն եղծմանէ: - 14. յորում զմեզն է հանդերձեալ նորոգել 

Քրիստոս - 16. երկպատկաբար  և նորոգօղ սուրբ Հոգին առ մեզ մերձենայ - 43. Քանզի 

ոչ եկն յեղծանել ստեղծօղն զստեղծեալն յինքենէ ստեղծուած, այլ վերաստեղծել զնոյն և 

նորոգել: - 51. Եւ այսպէս երկրորդս Ադամ առաջնոյն գտաւ  նորոգօղ - 74. Եւ այսպիսի 

փրկական տնօրէնութեամբք տիեզերք նորոգեալք կենդանացան - 86. մեռեալքն ի 

Քրիստոս յարիցեն յառաջագոյն, և մեք նորոգեսցուք». - 92. 

ՆՈՐՈԳՈՒՄՆ - նա և յութերեակսն լինէր նորոգումն ընդ Քրիստոսի յարուցեալք – 85. 

սթափեալ ի ժամուն յայնմիկ աղօթեն, ակն ունելով միւսանգամ նորոգմանն` 

յարութեանն մեռելոց - 92. 

ՆՈՒԱԳ - Սրովբեքն … հնչեցուցանէին զօրհներգութեան նուագսն -  90. 

ՆՈՒԱԳԱՐԱՆ – Եւ պարտ է ուսումնասիրացն և խոհականագունիցն` նուագարանօք 

քնարահարու լինել երաժշտական հոգւոյն - 20. 

ՆՈՒԱԳԵԼ - ի վերայ ջուրց զքսան և զութերորդն նուագելով յաւուրդ յայդմիկ սաղմոս, 

կցուրդ ասելով ... օրհնէին զջուրն - 12. զնոյն զերից մանկանցն ի բերան առնլով 
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նուագեմք զօրհնութիւն - 19. Իսկ ապա յետ այսորիկ զհրեշտակայինն ձայն 

միաբանաբար նուագել - 19. զերեքսրբեանն խառն ընդ նոսա միաբանական ձայնիւ 

սկսանի նուագել: - 20. Զկնի որոյ ապա զճրագացն նուագեն զկցուրդ - 22. Եւ այսպէս 

զհանգստեանն նուագելով սաղմոս, արձակեն: - 22. Արժան է յերեկորինս և 

յառաւօտինս զկնի ամենայն պաշտամանն` նուագել զՍուրբ աստուածն - 28. յետ 

այնորիկ զԵրեքսրբեանն նուագել նովին նմանութեամբ - 29.   և զկնի ամենեցուն` 

զԱրևագալին նուագել սաղմոս - 30. բայց կաքաւելն և նուագել միայն տապանակին 

աստուծոյ առաջի ի Դաւթէ լեալ: - 45. որով սրովբէքն  շուրջ կալով զաղօտաբարն 

նուագէին զհնչումն - 90. և զառ ի նոցանէ ասացեալսն զաղօտաբար հնչումն առեալ 

ճշմարտապէս նուագեսցուք ասելով -  90. 

ՆՈՒԱԳԵՐԳՈՒԹԻՒՆ - Իսկ չորքն ի նոցանէ` պարզաբար առ ի նուագերգութիւնսն 

առեալք - 20. 

ՆՈՒԱԶ - Պարտ և արժան է զԽաչեցարն երիցս անգամ զհետ բերել … և մի 

նուազեցուցանել, և նուազ գտանիլ ի շնորհաց խաչին Քրիստոսի: - 28. 

ՆՈՒԱԶԵԼ - Այլ ոչ եթէ  Հոգին սուրբ փոփոխեալ գտանի յիւրմէն խորհրդոյ, կամ 

առաւելեալ և նուազեալ: - 10. Ի համեմատութիւն գալով առ միմեանս մարդիկն,  որով 

իւիք  նուազեալ գտանէին առ ընկերն - 36. 

ՆՈՒԱԶԵՑՈՒՑԱՆԵԼ - Պարտ և արժան է զԽաչեցարն երիցս անգամ զհետ բերել … և 

մի’ նուազեցուցանել - 28. 

ՆՈՒԱՂԵՑՈՒՑԱՆԵՆ - այնքան նրբեն և նուաղեցուցանեն նոքա – 48. 

ՆՈՒԱՍՏԱԳՈՅՆ – Ուրանօր և զիս աստուածային Հոգին վերակարգեաց յաթոռ սրբոյն 

Գրիգորի ... Յովհաննէս նուաստագոյն յիմաստասիրականաց խմբից - 115.      

ՆՈՒԱՍՏԱՆԱԼ – աւասիկ ես այնմիկ հարկանեմ զանձն իմ և նուաստանամ – 3. Ոչ 

նուաստանամ որով նախատել վարկուցեալք անուամբս, բարեպաշտաբար լուեալ. զի 

արդարև իսկ կռեմք … զեկեղեցիս - 39. 
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ՆՈՒԱՍՏՈՒԹԻՒՆ - այլ ոմն զբարձրութիւն աստուածութեանն, և ոմն առ 

նուաստութիւն մարդկութեանս զիջանելն նշանակեն - 58. հանցեն զիս ի լեառն սուրբ և 

ի յարկս քո, զանապատացեալ ի գերակայ բնութենէն ի ստորին նուաստութիւնս: - 89. 

ՆՈՒԷՐ  - որպէս և ուսան իսկ առնել կարկանդակս տիկնոջ երկնից, և նուիրել նուէրս 

արեգական: - 41. 

ՆՈՒԻՐԵԼ - որպէս և ուսան իսկ առնել կարկանդակս տիկնոջ երկնից, և նուիրել 

նուէրս արեգական: - 41. 

ՆՊԱՏԱԿ – ի նպատակին հասցեն բարեգործութեան – 115. 

ՆՍԵՄ – Որ առաջին միջօրեայն եղև նսեմ նախնի մարդոյն յանցանօքն – 99. 

ՆՍԻՐ - Յորմէ ոչ փոփոխեսցի նախահարցն հաստատեալ սահմանք. այս ինքն` ոչ 

տէրունականն աւուր զապաշխարութեանն ի վերայ ածել զնսիր - 15. 

ՆՍՏԵԼ - և ընդ միոյ գլխոյն Քրիստոսի անդամոց` բազում գլուխք և ցեղապետք նստեալ 

կացին - 48. Ընդ նմին թաղեալք մկրտութեամբն ի մահ … նա և համարձակիմ իսկ 

ասել` եթէ ընդ աջմէ Հօր նստեալք: - 86. զլուսաւորսն ի խաւարէն փարատէր ... նոր 

առաւօտ ծագելով նստելոցն ի խաւարի և յիստուերս մահու- 88. զոր Եսայեասն ետես 

նստեալ յաթոռ փառացն - 90. որ նստի ի քրովբէս – 91. նստէին ի խաւարի և ի ստուերս 

մահու: - 99. որ նստէր առ դրան տաճարին: - 99. 

ՆՍՏՈՒՑԱՆԵԼ - ,,Նստուցանէ ընդ իշխանութիւնս վերինս,, - 91. 

ՆՐԲԵԼ – Քանզի այնքան նրբեն և նուաղեցուցանեն նոքա – 48. 
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ՇԱԲԱԹ - որք ի սուրբ քառասներորդս պահոցն, զշաբաթ և զկիւրակէ օրն ընդ 

տրտմութեամբ և ընդ ապաշխարութեամբ արկանեն - 13. Բայց խնդրէ ընդունել 

զպատիւն իւր փրկչականս այս մեծ օր` յերեկորեայ շաբաթուն մինչև ցերեկոյ 

միաշաբաթուն: - 15. Եւ յաղագս այսորիկ յերեկորեայ շաբաթուն մինչև ի  լուսանալ 

միաշաբաթուն սպասել և ակն ունել արժան է - 16.  Այլ որ  շաբաթուս երեկոյ` կարգ 

պաշտաման սրբոյ մարտիրոսաց ի սմա կատարի - 15. Ոչ է արժան յաւուր շաբաթու և 

կամ ճրագալուցի զատկին պսակադիր առնել - 24. Արժան է … յաւուր շաբաթու և 

կիւրակէի պատարագ մատուցնել - 25. Այլ վասն պահելոյ և լուծանելոյ զշաբաթ և 

զկիւրակէ ի սուրբ քառասներորդս պահոցն, այս յիւրաքանչիւր կամս թողեալ լիցի - 25. 

Արժան է շաբաթն օր երեկունն մարտիրոսաց պաշտել – 27. Արժան է … զանցեալ 

շաբաթուն աւուրց զյանցանս ջնջել - 27. Շաբաթուն, Առաքեա տէր զլոյս քո: - 29. որ 

ըստ համեմատութեան ընդ եօթն աւուրս շաբաթուն` գաղափարին մի մի գոբաղայ առ 

օր մի – 84. նա և յամենայն շաբաթու տօնէ եկեղեցի զփրկութիւն նախաստեղծին - 86. 

Իսկ շաբաթուն ըստ հանգստեան աղօթից խորհրդոյն կարգեալ է. վասն զի շաբաթ՝ 

հանգիստ ըստ եբրայեցւոց ձայնին է – 89. նոյնպէս յայսմ յաստուածային գիշերի 

զբոլոր շաբաթուն սխալանսն մաքրէ - 102. որք հսկմամբ և աղօթիւք  զբոլոր զգիշերս 

զայս բաղձան անցուցանել` յերեկորեայ շաբաթուն մինչև ցառաւօտ միաշաբաթին - 

102. Արդ պատշաճ է ամենայն քրիստոնէից յերեկորեայ շաբաթուն մինչև ցառաւօտս 

միաշաբթուն` արթուն և  զուարթուն լինել - 102. 

ՇԱԲԱԹԱՆԱԼ – որով վարին ժամանակաց շրջմունք եւթնօրեասյք շաբաթացեալք: - 

84. 

ՇԱՀ - այլք յահեկականացն զմի մի ինչ ի սատանայական ուսմանցն բարձեալ տարան 

շահս – 64. 

ՇԱՀԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ - ցուցանէ երկոցունցս այսոցիկ հանդիպել շահաւորութեանց - 16. 
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ՇԱՂԱԽՈՒՄՆ - աստուստ և կերպարանին այլայլեալ տգեղանայր ձև, զբազում 

ախտից և ցանկութեանց յինքեանս երևեցուցանելով շաղախմունս: - 42. 

ՇԱՄԲՈՒՇ – Արդ այսպէս շամբուշ խորհրդով բանդագուշիս – 55. 

ՇԱՌԱՒԻՂ - ի չարաչար արմատոց անտի ոչ ես չարագոյն ընծիւղեալ  շառաւիղ – 60. 

ՇԱՏ – շատ ջանացար … ծածկել և թագուցանել զհաւաքեալ ի քեզ զդառնութեան 

մաղձ – 53. 

ՇԱՏԽՕՍՈՒԹԻՒՆ - ղուղիս այնուհետև ի շատխօսութեանն հոսանս ասելով – 67. 

ՇԱՐ - Եւ ապա ի շար արկեալ թուեն զկատարելութիւն բնութեանս մերոյ: - 55. Բայց 

մի’ զամենայն զմարդկական կարիսն ի միում շարի հարեալ ընդ մի համարիցիս - 75. 

ՇԱՐԱԲԱՐՁՈՒՄՆ - և շարաբարձումն անուանն և բանի վերաձգեալ ածցիս - 57.   

ՇԱՐԱԳՐԱԾՈՒԹԻՒՆ – գրեցեր ի քում շարագրածութեանս անդ – 55. 

ՇԱՐԱԴՐՈՒԹԻՒՆ - որոց շարադրութիւնն բաղկացուցանէ զտասն: - 23. ընդէ՞ր 

զարհուրիս և զայրանաս, և այլանդակ և հայհոյիչ շարադրութեամբ բարեպաշտաց 

պղտորես զլսելիս: - 53. 

ՇԱՐԱԼԾԵԼ - Եւ ընդ գիշերոյ շարալծեալս այս մերկանայ ի մէնջ զգալի լոյսս 

արեգական և լուսնի - 13. 

ՇԱՐԱԽԱՌՆԵԼ - Եւ զի մի զարթնութիւնն ընդ կենցաղականաց իրիք թուիցի 

շարախառնել ասացեալ զբօսանաց  - 16. 

ՇԱՐԱԿԱՊԵԼ - զառ ի նոցանէ ասացեալն զաղօտաբար հնչումն առեալ մարդկան` 

շարակապեցին ընդ աստուծոյ հզօրի և անմահի - 89. 

ՇԱՐԱԿԱՐԳԵԼ - որ զաներևելի արարած ընդ երևելի արարածոյ շարակարգեալ ասաց 

զբանն ընդ մարմնոյն, և մի բնութիւն: – 59. 

ՇԱՐԱԿԱՐԳՈՒԹԻՒՆ - գրեցաք ի սմա ոչ միայն զկանոնական սահմանեալն նոցա 

շարակարգութիւնս - 116. 



721 
 

ՇԱՐԱՄԱՆԵԼ - երկրորդն զհոգալն ընդ ինքեան շարամանեալ ունի: - 68. որ 

չարութեամբն է շարամանեալ առ սուգ և տրտմութիւն - 69. Արդ են ծայրքն պարզաբար 

ասացեալ չար … իսկ մէջն ոչ պարզաբար և ոչ նոյնպէս, այլ ի միմեանց ընկալեալ, և 

շարամանեալ ընդ միմեանս: - 77. 

ՇԱՐԺԵԼ - զքահանայսն և զթագաւորսն ի նախնումն աստուածեղէն Հոգին 

յանցնիւրսն շարժէր ներգործութիւնս: - 43. զմի մի ոք ի սոցանէ շարժեալ 

շողացուցանէին ընդդէմ թշնամեաց ճշմարտութեանն – 56. ոչ զանգիտես և 

զարհուրիս` զթունալից որպէս զօձի զլեզուդ քո շարժել ընդդէմ նոցա - 63. որ երբեմն 

շարժէ – 68. Որպէս և ի գալստեանն աւուր ոստսն բառնալ, և ճոճանակս շարժել - 32. 

ՇԱՐԺՈՒՄՆ - և զեւթնեակսն` ըստ եւթնեկացն որ ի մեզ հոգեկան շարժմունք` 

զգենուլ զՀոգւոյն շնորհս – 9. և քաղէին ոգիք նորա, լուծեալ յօդք ոտից և ձեռացն ի 

բարեացն շարժմանէն: - 98. Զոր օրինակ մեռեալ ոք անզգայ յամենայն շարժմանէ,  սոյն 

օրինակ և մարդն առաջին, պարփակեալ ի մէջօրէի իբրև ի մէջ գիշերի կայր ի 

տարակուսի - 98. 

ՇԱՐԺՈՒՆ - այլ  զսեղանն փայտեղէն և շարժուն առնելով ... կատարեն զկարգն: - 5. Ոչ 

է արժան զսեղանն ... փայտեղէն կանգնել  և շարժուն. այլ   - 26. 

ՇԱՒԻՂ - շուրջ զշաւղօք իմովք եդին ինձ գայթակղութիւն,,: - 21. ցրուէր զկուռս, 

կռապաշտիցն աստուածպաշտութեան շաւիղ ցուցանելով: - 44. ոչ գիտես գտանել 

զշաւիղս աստուծոյ զդիւրինս - 55. ուղղապաշտութեան շաւղօք առ խորհուրդ 

մարմնաւորութեան Բանին վերերթալ գիտացեալք սուրբ հարքն` համարձակէին և 

զբնութեանցն արժանաւոր բարբառել բանս - 59. գիրկս արկանէր և համբուրէր  

զդարձեալն ի խոզագնաց շաւղէ կռամոլութենէն - 86. 

ՇԻԹ - Գոյ հնար թուել զխիճս հեղեղատի, և զաւազ  ծովու, և զշիթս անձրևի - 65. 

ՇԻՆԵԼ - «Վէմն զոր անարգեցին, ասէ, շինողքն` նա եղև գլուխ անկեան» - 7. նոցա 

մեհեանքն կռոցն ընդունարանք շինեալ լինէին – 40. եկեղեցիք հաւատացելոց 

աստուածսիրութեանն փափաքանօք շինեցան - 40. այլ յիսրայեղեանն ազգ յառ ի 

նմանէ շինեալն եւեթ ժողովեալք ամենայն ուստեք ի խնդրել զաստուած: - 45. 
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ՇԻՆՈՒԱԾ - Օրինակի իմն` շինուածոց զհիմնն ի բաց առեալ, և կամ կործանումն 

քաղաքի եղեալ` ի տապալել զպարիսպն: - 76. 

ՇՂԹԱՅ - ուստի կապեալ իբրև շղթայիւք ի խորս անգիտութեանն անգանէր - 85. 

ՇՆԱԼ - զշնացելոց կանոն և սահման ի վերայ դիցեն: - 27. որք ընդ քարին և ընդ 

փայտին շնային - 42. 

ՇՆՈՐՀ - և զարդարեալ հրճուէի եւթնամասնեայ Հոգւոյն պատմուճանաւ, և շնորհացն 

պսակաւ փառաւորեալ գլխոյ իմոյ - 1. այլ ի յոլովից զպայծառագոյնսն ծաղկաքաղ 

առնելով զշնորհաց, լիացուցանել զագահութեանն իւրոյ ինև ջանայր  

զուսումնասիրութիւն - 2. աստուածայինն շնորհ անդրէն ձգեալ բերէր զիս կապանօք 

սիրոյ իւրոյ - 2. Զոր դանդաղիմ ասել ... յոլովագոյնս ի ներքս յեւղն կոչել զշնորհն - 7. 

զորդեգրութեանն աստուծոյ ի մեզ կոչէ շնորհ: - 8. և զեւթնեակսն` ըստ եւթնեկացն որ 

ի մեզ հոգեկան շարժմունք` զգենուլ զՀոգւոյն շնորհս – 9. թերևս զի կիզուլ կարասցէ 

զեւթեակսն` որ ի մեզ հոգեկան շնորհքն – 18. որ հաւատացն ի մեզ 

զվերակացութեանս այսորիկ շնորհ - 23. հրաման ետ կատարել իւրոց վիճակելոցն ... 

ազգաւ սեպհականել զեկեղեցւոյ շնորհ – 26. Պարտ և արժան է զԽաչեցարն երիցս 

անգամ զհետ բերել … և մի նուազեցուցանել, և նուազ գտանիլ ի շնորհաց խաչին 

Քրիստոսի: - 28. Վասն գտանելոյ մեզ շնորհ – 31. մատակարարէ ի մարդիկ 

զպահպանութիւնս և զշնորհս բժշկութեան ախտից հոգւոց և մարմնոց: - 32. Ոչ կարէին 

անշունչ նիւթք ի կենդանի մարդիկ օգնականութեան մատուցանել շնորհ - 44. ոչ եթէ 

անշունչ փայտին զայնոսիկ համարիցիմք առնել հրաշագործութիւն, այլ որ ի նմա 

դարանեալն էր` աստուածային շնորհացն - 44. ոչ եկի զտուեալն ի բաց բառնալ ի 

սկզբանն զգոյացութեանն շնորհ - 51. զիա՞րդ կարասցես մարդ զնա եղեալ ասել և 

մեռանել, և մահուամբն զանմահութեան ի մեզ աղբիւրացուցանել շնորհ: - 57. 

աստանօր և ինձ շնորհօքն աստուծոյ պարգևեցաւ համարձակութիւն բանիս: - 82. 

խնդրեաց յաստուծոյ զսուրբ Հոգւոյն զշնորհսն յօգնականութիւն - 83. շնորհօքն 

աստուծոյ սկիզբն արասցուք յայտնութեան: - 85. որոց և մեք արժանի եղիցուք 

հասանել խոստացելոց բարեացն, շնորհօք և մարդասիրութեամբ տեառն մերոյ 

Յիսուսի Քրիստոսի  - 94. որոց  սուրբ Հոգւոյն շնորհքն յայտնեն զծածկեալ  



723 
 

զխորհուրդն: - 96. մեզ վերստին դառնալի է ի կարգն առաջին, և շնորհօքն աստուծոյ 

ըստ ժամու աղօթիցն զխորհուրդն բացայայտել: - 96. տեսանեմք յերրորդ ժամու 

զշնորհս Հոգւոյն սրբոյ հեղեալ յառաքեալսն - 97. Աստանօր վստահանալով  ի շնորհս 

Հոգւոյն սրբոյ, աղօթիւք ձերովք բուռն հարցուք զբանէն գիտութեան - 104. 

ՇՆՈՐՀԱՏՈՒ - Եւ ըստ իւրաքանչիւրոցն զաղօթսս զայսորիկ հանգստիւքն իւրեանց: 

Տէր աստուած մշտնջենաւոր. Հանգիստ, Շնորհատու բարեաց: - 31. 

ՇՆՈՐՀԵԼ - և կամ թէ ի գալստենէ նորոյ շնորհին զհնացեալն ի բաց մերժել  յամանոյ  

անտի: - 7. շնորհեա ամենեցուն մեզ զքո առատ ողորմութիւնդ և զգթութիւնդ: - 31. այլ և 

մարմին ևս Հօր շնորհեսցես – 62. ոչ շնորհեցեր նմա զկատարելութիւն ունել դիմի – 64. 

Արդ որպէս յառաջագոյն շնորհեցաւ ի Հոգւոյն սրբոյ կարգեալ խորհուրդ պաշտաման 

եկեղեցւոյ օրհնութիւն երից մանկանցն - 86. ի գերեզման ասի իջեալ տէրն արարածոց, 

և իւրով անապական մահուամբն զանապականութիւնն մեզ շնորհելով - 88. տէրն 

արարածոց ի գերեզման իջեալ ասի, և իւրով անապական մահուամբն 

զանապականութիւնն մեզ շնորհելով - 95. 

ՇՆՉԵԼ - Արդ որպէս ընկալաւ զքաղցնուլն տէր` հաստատուն կերակուրն շնչեցեալ ի 

նմանէ - 73. ,,Հողմ ուր կամի, ասէ, շնչէ – 81. 

ՇՈՂԱՑՈՒՑԱՆԵԼ - զմի մի ոք ի սոցանէ շարժեալ շողացուցանէին ընդդէմ թշնամեաց 

ճշմարտութեանն – 56. 

ՇՈՒՆ - զկենդանիս ի պատիւ առեալ պաշտեցին ... Որպէս հիւսիսայինքդ զձի և զշուն 

– 36. որք զձի և զշուն ընտրեցին իւրեանց լինել աստուածս - 37. բազում շանց 

հոմատեսակք եղանիցիք զհայհոյութեանսն բարբառողաց: - 50. ,,Տրտում է ասէ շունչ 

իմ մինչև ի մահ,, - 72. Նոյնպէս և ըստ շնչոյն՝ երկեաւ տատամսեցաւ, տրտմեցաւ – 72.  

այս է որոշեալ զշունչն ի յիւրմէ մարմնոյն – 73. Մեռաւ ըստ մեզ … ստուգապէս 

մարդկային շնչովն առ դժոխականսն ժամանեալ – 74. միայն բռնացեալ պահէր 

զկենդանական շունչն: - 76. որ մախանօք չարին ի մէջ հնոցի կենցաղիս 

դատապարտեալ մարմնով, շնչով և հոգւով – 86. 
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ՇՈՒՐԹՆ - նախատել զմեզ յանդգնին պղծալիցն իւրեանց շրթմամբք - 35. «Տէր եթէ  

զշրթունս իմ բանաս, բերան ին երգեսցէ - 82. յեկեղեցւոյ աստի մատուցանի 

խոստովանութիւն սրբոյ անուան նորա ի պտղոյ շրթանց – 113. 

ՇՈՒՐՋ  / նախադր. / - շուրջ զշաւղօք իմովք եդին ինձ գայթակղութիւն,,: - 21. 

ՇՈՒՐՋ  / մակբայ. / - շուրջ արկեալ է ի գլխաւորական աղօթս առաւօտի - 113. շուրջ 

գալով միշտ, տեսանել հոգաբարձութեամբ զհօտ Քրիստոսի – 23. որ յամենայն ժամ 

շուրջ գայ. և խնդրէ կլանել՝ զորս եթուքն – 23. Զի ուրանօր աստուած յայտնեալ 

ամենայն իրօք և հրեշտակացն իմանամք շուրջ կացեալ ի սպասաւորութեան 

բազմութիւն: - 40. որով սրովբէքն շուրջ կալով զաղօտաբարն   նուագէին զհնչումն - 90. 

ՇՈՒՐՋ ԱՐԿԱՆԵԼ - շուրջ արկեալ է ի գլխաւորական աղօթս առաւօտի - 113. 

ՇՈՒՐՋ ԳԱԼ - շուրջ գալով միշտ, տեսանել հոգաբարձութեամբ զհօտ Քրիստոսի – 23. 

որ յամենայն ժամ շուրջ գայ. և խնդրէ կլանել՝ զորս եթուքն – 23. 

ՇՈՒՐՋ ԿԱԼ -  Զի ուրանօր աստուած յայտնեալ ամենայն իրօք և հրեշտակացն 

իմանամք շուրջ կացեալ ի սպասաւորութեան բազմութիւն: - 40. որով սրովբէքն շուրջ 

կալով զաղօտաբարն նուագէին զհնչումն - 90. 

ՇՏԵՄԱՐԱՆԵԼ - որ ոչ զառ յինքենէն ևեթ բաւականանայր շտեմարանել յիմումս ոգւոջ 

զբարին - 2. 

ՇՐՋԱԳԱՅ - յոլովք կան եօթներեակք ի վերայ այլոց աւուրց շրջագայից - 84. 

ՇՐՋԵԼ - անտերունչ ի Քրիստոսէ առ մի հաւաքեալ գաւիթ շրջէին հօտիցն  

բազմութիւն – 66. ընդ մարդկան շրջեցաւ: - 81. թագնաբար ընդ խաւար շրջի 

որոգայթադիրն – 113. 

ՇՐՋԵՑՈՒՑԱՆԵԼ - Եւ սուրբն մեր Լուսաւորիչ փայտեղէն ընդ ինքեան շրջեցուցանէր, 

ասեն, սեղան - 5. 

ՇՐՋՈՒՄՆ - որով վարին ժամանակաց շրջմունք եւթնօրեայք շաբաթարեալք: - 84. 
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ՇՕՇԱՓԵԼ - ,,Շօշափեցէք զիս և տեսէք – 57. Արդ այսպէս ընդ խաւար ճշմարտագոյնն 

շօշափեցեր լոյս – 63.  

ՇՕՇԱՓԵԼԻՔ - Իսկ չորքն ի նոցանէ` պարզաբար առ ի նուագերգութիւնսն առեալք. 

որպէս թէ ի քառից աստի գեղեցկաձայնեալ ի տեսանելեաց և ի լսելեաց, ի 

խօսարանաց և ի շօշափելեաց: – 20. 
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                                                                                  Ո 

 

Ո - յոյր ձեռս ոգեսպառ եղեալ սատակի -  38. Եվ դարձեալ` թէ  Վկայ  ունիմ քեզ զփառս 

այնորիկ, յոյր ձեռս միասինն որդի իւր աւանդեաց: - 38. ոյք յուսացեալ են ի  նորա,, - 41. 

,,Ամաչեսցեն ամենեքեան՝ ոյք երկիրպագեն կռոց, և ոյք պարծին ի դրօշեալս իւրեանց,, 

- 40.  իսկ զմարմինն ի մարդկանէ ասելով` զո՞յր  ունել ասես նմա բնութիւն, եթէ ոչ 

զմարդկան: - 53. Ծանի’ր, զի ոք ի նոցանէ ըստ բնութեան է ասացեալ. և ո’յք այնոցիկ 

իցեն` որ ըստ միաւորութեանն տրամաբանեցան: - 61. ո՞ւմ պատմեսցուք զչարիսս, 

կամ ո՞ւմ գոյժ տացուք զանջատելոյդ ի կաթանէ – 65. 

ՈԳԵԿԱՆ - ոչ զոգեկանն` որ յառաքինութենէն է` պինդ պահիցեմք զազատութիւն  - 18. 

ՈԳԵՀԱՇՄ - Զոր և տեսանեմք ի ծառայութիւն զեկեալսն սատանայի խեղանդամս և 

ոգեհաշմս – 41. 

ՈԳԵՍՊԱՌ – յոյր ձեռս ոգեսպառ եղեալ սատակի – 38. 

ՈԳԻ - այնպէս լցեալ ուռճանայր ի նմանէ բանական իմ ոգի - 2. ոգւոյ բարւոյ 

դիպեցայ,,: - 2. որ ոչ զառ յինքենէն ևեթ բաւականանայր շտեմարանել յիմումս ոգւոջ 

զբարին - 2. յոյր ձեռս միածին որդի զոգի իւր աւանդեաց; - 38. տեսէք, զի ոգի մարմին և 

ոսկերս ոչ ունի – 57. Եթէ ոչ երկիւղին տրամադրութիւն ի բանականումն նորա 

բնաւորեալ էր յոգւոջ, զիա՞րդ զգուշացուցանէր - 68. յոգւոջն են եռատեսակ մասունք - 

70. ոգի և մարմին ծառայեն կարեաց – 71. ընդ ինքեան միաւորել զմարդկայինն զոգի և 

զմարմին: - 72. Զկարիս մարմնոյ և ոգւոյ … կալաւ յանձին կենարան – 72. ոգին ունի 

պատեալ զիւրև կարիս յարարչէ բնութեանն ընկալեալ - 72. Ահաւասիկ յայտնի բանիւ 

երևեցոյց սուրբ հայրս` ոչ մասունս գոլ մեղաց և ապականութեան ... այլ  բնական 

մարմնոյ և ոգւոյ կարիք - 72. լցոյց չարչարանօք մեղաց զոգի իմ – 83. աւանդեաց զոգին 

փրկիչն աշխարհաց – 95. քաղէին ոգիք նորա: - 98. քաղէին ոգիք նորա: - 98. աւանդեալ 

զոգին յինն ժմուն, արձակեաց զտիեզերս ի բանդէ – 99. ընդունիցիս զոգիս մեր – 114. 

ՈԶԱ - Ոզա մեռանէր յօգնելն տկար զօրութեամբ հզօրագունին  - 44. 
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ՈԼՈՐՏ - խուսեալք չոգան ղօղեցին յոլորտս ուրեք աշխարհիս մերոյ: - 39. 

ՈՂԲԱԼԻ - զուարթագին իրօք ի վերայ ելանել  ողբալեացն` պատուոյն սորա է 

առաւելութիւն - 14.  

ՈՂԲԱՁԱՅՆԵԼ - Զերկուսն ապաշխարութեան և աղօթից, սակս ողբաձայնեալ 

հոգեկան մասինն  - 20. 

ՈՂԲԵՐԳԱԳԻՆ - առաւօտին աղաղակեն ողբերգագին  ձայնիւ – 87. աղաղակեն  

ողբերգագին ձայնիւ - 89. արտաքուստ ի ներքս ի գերեզմանն աղաղակելով 

ողբերգագին  ձայնիւ - 103. 

ՈՂՈՄՊԻՈՍ - Զկայծակնահանու դիւին զգեհենին հրոյ ցայտմունս բարեբանիչք 

լինելով ընդ Յանեսի և Յամրեսի յՈղոմպիոս լերին գետնաթաւալ և փրփրերախ դիւին 

խոնարհեալ երկիր պագանեն: - 38. 

ՈՂՈՄՊԻՈՍ ԼԵԱՌՆ – տես՝ ՈՂՈՄՊԻՈՍ – 38. 

ՈՂՈՐՄԱԾ - և զլոյս աստուածգիտութեանն և ի  սիրտ ամենայն մարդկան տնգէր` 

ճանաչել զճշմարիտն  աստուած և ողորմածն - 98. 

ՈՂՈՐՄԵԱ – Եւ եթէ վասն ի՞նչ պատճառի զընդ երից մանկանցն հանապազ  երգեն ի 

գիշերին. և զկնի Ողորմեա սաղմոսն - 85. Բայց նախադասելոյ պատճառ օրհնութիւն 

երից մանկանցն քան զՈղորմեա սաղմոսն այս է - 86. իսկ Ողորմեա սաղմսն ունի 

զնախամօրն ազատութիւնն սրբոյ աստուածածնի ծննդեամբն - 86. 

ՈՂՈՐՄԵԱՑ - Եւ այս յաղագս Հարցինն և Գործոցն, Ողորմեցին և Տէր յերկնեցոյն: - 19. 

Արդ զկնի Հարցինն և Ողորմեցւոյն և Տէր  յերկնըցւոյն`  զՓառս ի  բարձունսն  պաշտել - 

28. 

ՈՂՈՐՄԵԱ ՍԱՂՄՈՍ – տես՝ ՈՂՈՐՄԵԱ – 85. 86. 

ՈՂՈՐՄԵԼ - «Ողորմեա՛  ինձ աստուած ըստ մեծի ողորմութեան քում – 19. 

Չորեքշաբթւոյն, Ես ասացի տէր ողորմեա ինձ: - 29. «Ես աղաչեմ, տէր, ողորմեա ինձ, և 

բժշկեա զանձն իմ - 88. ,,Սուրբ աստուած … ողորմեա մեզ,,: - 89. յաղագս այսպիսի 

բազմագութ մարդասիրութեանդ ողորմեսցի’ս մեզ: - 90. 
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ՈՂՈՐՄՈՒԹԻՒՆ - «Ողորմեա՛  ինձ աստուած ըստ մեծի ողորմութեան քում – 19. 

ողորմութեամբ և արտասուօք արժանաւորեսցին խառնել յեկեղեցի աստուծոյ: - 27. 

նայեա տէր ողորմութեամբդ քով: - 28. շնորհեա ամենեցուն մեզ զքո առատ 

ողորմութիւնդ և զգթութիւնդ: - 31. արա առ մեզ զողորմութիւն քո ի հազարս և ի բեւրս: - 

31. որ պսակելոցն է զկամարարսն իւրով ողորմութեամբն: - 83. «Ծագեա’, տէր, 

զողորմութիւն քո ի պաշտօնեայքս և յերկրպագուս ամենասուրբ Երրորդութեանդ: - 88. 

ՈՂՈՔԵԼ - Եւ կամ զնոյն ինքն զՔամովսայն և զԱստարտայն անկեալ զգարշելի կուռսն 

ողոքեն: - 38. 

ՈՂՋ - Իսկ մարդասէրն մեր ... ընդ  ողջոցն ոչ միայն թէ ոչ մախայ ընդ  առողջութիւն ... 

այլ և  - 41. 

ՈՂՋԱԿԻԶԵԼ - գառն մի երեկորին, և գառն մի առաւօտին հանապազորդ առաջի 

աստուծոյ ողջակիզեալ մշտնջենաւորապէս - 91. 

ՈՂՋՈՒԹԻՒՆ - և վիրաւորեցելումն ի վերայ բերելով զողջութիւն՝ ծառայեցուցանել 

զծառայեցուցիչն հրամայեաց ծառայեցելոյն: - 75. 

ՈՄՆ - Իսկ մեզ իբրև հայրասիրաց ոմանց որդւոց ... տեսանել արժանի է - 8. ոմանք 

զառ ի մկրտութիւն գալ հանդերձելոցն ... նոցա հարցմամբ ի վերայ ոչ բերեն  

զերդմունս - 8. յայնմ ժամանակի առ կատարելահասակս ոմանս կատարիւր 

երախայութեանն կարգ - 9. զայս ևս տեսանեմք յոմանս անկարգութիւն սովորութեամբ 

հիմնացեալ - 10. ոմանք և վայելչագունից սովորութեանց ջանան խափանումն ի վերայ 

բերել – 12. այժմ զծննդեանն սիրեն ոմանք կատարել զտօն - 12. Զմէ՞ և Հայր և Հոգին 

սուրբ ի վերայ  ջուրցն նմա վկայեալք` ոմն ձայնիւ և ոմն երևմամբ, զէակցութիւն յայտ 

առնելով: - 13. Առ այսոքիւք են ոմանք դարձեալ – 13. ընտրեցին ոմանք զայս ինչ – 16. 

Սովորեցին ոմանք զկիւրակէն օր մինչև ցճաշն պատուել - 33. Քանզի են ոմանք ի 

նոցանէ որք զաչացն զհետ երթեալ խաբեցան - 35. Են ոմանք ի նոցանէ, որոց տեսեալ 

զարիւնարբուս և զթարախածուծս ի կենդանեացդ ... զնոսա աստուածս անուանեցին – 

36. եկին յարեցան կշտամբեալքն ի կաթողիկոսացն Աղուանից պատկերամարտք 

ոմանք - 39. Դարձեալ` կռապաշտիցն զմեռելոց ոմանց զնմանութիւն յանշունչ նիւթս 

կերպագործեալ տպաւորելով - 40. նոյն ինքն Հոգւոյն սրբոյ առհաւատչեայն 
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վստահացուցանէ զմեզ, իբրև ի գերազանցեալս ոմանս և յաստուածաբնակս ի  նոսա 

մերձենալ և ապաւինել - 43. տեսանեմք վարեցեալ զաստուած ... ոչ ամենայն տեղի 

կամ ժամանակ կամ դէմ երկոցուն կամ միոյ ի նոցանէ. այլ է երբեք, և ուրեք և ումեմն և 

ոմամբ ի նոցանէ - 44. Արդ զմեզ յառաջ կոչէ նա ինքն ընդդէմ յառնել երկակաց  ոմանց 

առ միմեանս – 46. ասաց ոմն ի սրբոցն – 55. այլ ոմն զբարձրութիւն աստուածութեանն, 

և ոմն առ նուաստութիւն մարդկութեանս զիջանելն նշանակեն - 58. Քանզի զումեմնէ 

ասի, թէ անձն և եթէ դէմ - 64. էին ոմանք, այլև յոլովք ևս կենդանիք մնացեալք – 66. 

ասաց ոմն ի սրբոցն մերն Գրիգորիոս – 71. Քանզի ոմանք ի նոցանէ բնականք ասին – 

75. Իսկ ոմանք յետամտականք ի մեզ եղեն – 75. իսկ ոմն յարարչէն պատուհաս ընդ 

յանցանացն ի վերայ եդաւ` մահն:  - 75. մարդն եղև գտօղ, և բանսարկուն. ոմն զմեղսն, և 

ոմն զապականութիւնն բնութեանս առթելով: - 77. զօրութեամբ սքանչելեաց քոց ոմանք 

ապրեցան մարդիկ - 79. զառ ի նոցանէ ասացեալն զաղօտաբար հնչումն առեալ 

մարդկան` շարակապեցին ընդ աստուծոյ հզօրի և անմահի. ոմանք միասնական 

սուրբ Երրորդութեանն, և այլք - 90. ոմանք առ ոմանս և ոչ ամենեքին առ ամենեսեան 

սոքա սերմանեալք – 115. 

ՈՅԺ – զայն առ ուժի գործէիր: - 65. 

ՈՉ  - վարժապետ վեհագոյն ունէի ... որ ոչ զառ յինքենէն ևեթ բաւականանայր 

շտեմարանել յիմումս ոգւոջ զբարին – 2. ձի ոք նորավարժ ոչ կարացեալ յինքենէն 

զվերելակն իւր ի բաց ոստուցանել - 3. կարելի է բանական կենդանւոյս` ամենեցուն 

յամենայն ժամ լինել զինչ և կամեսցի. թէպէտ և ոչ համանգամայն ի միոջէ և ի նմին 

ժամու ներգործելով զներհակականսն - 3. «Եթէ թղփատիք, ասէ, Քրիստոս ինչ ձեզ ոչ 

օգնէ» - 6. Այլ  և ոչ ընդ դրունս երկնից  կարողութիւն է ումեք անցանել աստստին կենօք 

ի մարդկանէ - 6. զմեզ պարըսպեալ զգուշացուցին նոցին աւանդապահք և 

ժառանգորդք, ոչ երթալ ի ժողովարանս - 6. է՞ր աղագաւ քարեղէն և ոչ փայտեղէն 

հրամայեցաւ կանգնել մեզ սեղան: - 7. Դարձեալ` սեղանն կերակրէ զմեզ, և ոչ ծնանի. 

աւազանն ծնանի, այլ ոչ կերակրէ. խաչն մարտնչի ընդ մեր առ թշնամիսն, և ոչ ծնանի, 

և ոչ կերակրէ – 8. Եւ պատճառ ոչ ունիմ ասել – 8. Ապա և աղօթքն և գործառնութիւնն 

ոչ ամենայն զմիոյ մատուցանէ  մեզ փրկութեան պարգև, և ոչ մին զամենեցուն, և ոչ 

նմանապէս միմեանց օգտամատոյց մեզ լինելով - 8. նոցա հարցմամբ ի վերայ ոչ բերեն 
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զերդմունս, և ոչ զսրբոյ Երրորդութեանն խոստովանութիւն, և ոչ յերեխայութեանն 

նախկին մատուցանեն ձեռնադրութեամբ յօծումն - 8. զորս ի դէպ է անսին 

խոստովանել զնոսա ծնունդս, և կամ վիժածս, և ոչ ծնունդս: - 9. որք յամուսնութիւն 

անդր գայցեն, ոչ տանելով ըստ օրինաց յաւատացելոց յեկեղեցիս ի մէջ ժողովրդոց – 

10. աստուխոյ ոչ ծառայէ: - 10. և սոքա ... ոչ տան թոյղ ամուսնացելոցն զհանդերձեալ 

կենացն օրինակել յանձինս զխորհուրդ - 10. որ ի ժողովի բազմամարդութեամբ 

զուրախականսն ոչ փափաքէ գտանել  - 11. իսկ զերկեակսն ... և ոչ յամուսնութենէ 

ածելով առ զուգաւորութիւնն: - 11. Առ որս ոչ են մեզ յերկարագոյնս տողել բանս - 11. 

զխաշինսն իմ ոչ արածեցին – 11. յորում ոչ կարեն օգնել կաշառացն ակնառութիւնք – 

12. և ոչ միով իւիք կամին ճառս ի մէջ բերել – 12. որ և այժմ ոչ է ամենևին ի բաց 

խափանել – 12. Ոչ տան թոյլ զփրկչականն ի նոսա կատարել զպատարագ – 13. 

առանց որոյ ոչ անուն և  ոչ փառք առ սա ասասցին - 14. Եւ սոցա երկոցուն վախճանն 

խորհրդոց` առ հանգիստ և ոչ առ տանջանսն զմեզ հրաւիրեալ ձգէ. միայն թէ 

զգուշանայցեմք, ի չափաւորագունիցն` ոչ յանչափիցն ելանել սահման:  - 14. Եւ ոչ 

դարձեալ յառգերազանցագոյնն սոցա ումեք վերանալ ելանել – 15. Որ առ 

պատուիրանադրեալն ոչ ձգտի հասանել կանոն, նա յահեկակողմանն դանդաչէ 

խոտորեալ ճանապարհի - 15. Յորմէ ոչ փոփոխեսցի նախահարցն  հաստատեալ 

սահմանք. այս ինքն` ոչ տէրունականն աւուր զապաշխարութեանն ի վերայ ածել 

զնսիր և ոչ նմանօրէն սմա զծոմականսն դատարկացուցանել և փափկացուցանել 

զաւուրս: - 15. ոչ լուծանէին զհանգստեանն կապ - 15. ծունր ոչ կրկնի, և ոչ զգործոյն 

ունի խոնջութիւն: - 15. Քրիստոսին ոչ բացայայտեալ եղև յարութեանն ժամ: - 16. ոչ 

գիտէք յորում ժամու տէրն ձեր գայցէ  - 16. ոչ ասի յաղօթելն` թէ եդ ծունր - 17. ոչ 

զոգեկանն … պինդ պահիցեմք զազատութիւն - 18. գիտէ … թէ … զապականութեանս ոչ 

կարէ յինէն մերկանալ զբռնութիւն - 22. վասն իմ ոչ փութացուցանես հատուցանել 

զխոստացեալ քո զարքայութիւնն - 22. Ոչ է արժան յաւուր շաբաթու և կամ … 

պսակադիր առնել … և ոչ մարմնական զեղխութեամբ զսուբ աւուրցն խորհուրդ 

արհամարհել - 24. Ոչ է արժան … յերեկորէն ժողովս առնել – 25. Ոչ է արժան ի սուրբ 

քառասներորդս զատկին … հարսանիս առնել – 25. Արժան է և զհացն` անխմոր, և 

զգինին` անապակ հանել ի սուրբ սեղանն … և ոչ խոնարհել յայլ ազգաց քրիստոնէից 

յաւանդութիւնս: - 25. Ոչ է արժան զսեղանն … փայտեղէն կանգնել և շարժուն – 26. ոչ 
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արասցէ ըստ հրամանիս մերում  - 26. Ոչ է պարտ զաւազանն յայլ իմեքէ նիւթոյ 

պատրաստել - 26. Իսկ եթէ ոք ոչ այսպէս ասասցէ - 27. Իսկ եթէ ոք ոչ այսպէս, այլ 

յառաջ խանծեսցին և պղծեսցին առ իրեարս, զայնպիսիսն ի բաց մեկնեսցեն ի միմեանց 

- 27. Զի եթէ ոչ էր ծնեալ, ոչ էր  հնար և ոչ թաղել. և եթէ ոչ էր թաղեալ, ապա և ոչ յառնել 

- 29. Ոչ է պարտ ամենևին անխտիր լինել - 32. Եթէ ոք խաչ արասցէ փայտեայ … և ոչ 

տացէ քահանային օրհնել և օծանել … ոչ է պարտ զնա ի պատիւ ընդունել – 32. Ոչ է 

պարտ ի չարաղանդ մծղսէիցն տեղիս … օթել ումեք – 33. Ոչ կարացեալ տեսանել 

խաւարեալքն մտօք, թէ - 35. ոչ կարօտանայ անուանակոչութեան: - 37. Ոչ գիտեն` թէ 

ո’րպէս հոտոցն անկարածածկելիք են – 38. որք խրատեալք և ոչ իմաստնացեալք, ի 

Ներսիսէ կաթողիկոսէ, զկնի նորուն մահուանն խուսեալք չոգան ղօղեցին - 39. Ոչ 

նուաստանամ – 39. Քանզի սկզբնաչարչար դևքն և մարդատեացք, ոչ միայն թէ զնոսա` 

որ նոցա ոչ են` կամին տեսանել չարչարեալս և նեղեալս - 41. Իսկ մարդասէրն մեր տէր 

… ոչ միայն թէ  ոչ մախայ ընդ  առողջութիւն - 41. ոչ յերկուանամ` նմին ինքեան 

բազմեցելոյն ի նոսա Քրիստոսի զերկրպագութիւնն մատուցանել, ոչ հայելով յերևելին 

առաւել` քան թէ զանտեսանելին ի նմա գանձեալ ընդ միտ ածելով - 42. ոչ կարէաք 

նովին կապանակցաւ ընդ իմանալիսն խառնել – 41. որում աշխարհ ոչ կամեցաւ 

զաչացն տեսութիւն սրտին կազմել տեսութեան ճանապարհ: - 43. ,,Աշխարհս ոչ 

ընդունի զնա, զի  ոչ տեսանէ և ոչ ճանաչէ զնա - 43. Ոչ կարէին անշունչ նիւթք ի 

կենդանի մարդիկ օգնականութեան մատուցանել շնորհ - 44. Եւ մի՛ գայթագղիր 

տարակուսեալ, ի լռելն և ոչ ցասմամբ ի վերայ հարկանիլ հայհոյչացն և 

թշնամանողաց – 44. տեսանեմք վարեցեալ զաստուած ... ոչ ամենայն տեղի կամ 

ժամանակ - 44. զի ,,Նշան անհաւատից և ոչ հաւատացելոց, ասէ Առաքեալ: - 44. Մի’ թէ 

յանշունչ քարանց կոփեալ պնակի՞տքն զայսոսիկ առնելով, եթէ ո՞չ ինքնին աստուած 

... ժամանակին զայն պահանջեալ: - 44. ամենայն տունկ, յաստուծոյ ոչ տնկեալ, 

խլեսցի»: - 45. մերումս ոչ հաւատան – 46. ոչ է հաղորդութիւն լուսոյ ընդ խաւարի. և ոչ 

գայլք ընդ գառանց ընտանասցին համակամութեամբ: Բայց է և ոչ սուղ ինչ և զոր առ 

միմեանս ունիցին նոքա զթշնամութիւն – 47. որք ոչն են անմոլար – 47. Յոյժ տենչալի 

էր ինձ և փափաքելի, ոչ այլոց զիս, և ոչ զայլս ինձ լինել ի թշնամութեան - 48. զի՞նչ ստել 

չարագոյն կայցէ քան զոչ խոստովանել զՔրիստոս մարմնով եկեալ – 48. Այլ ակամայ 

կուրութիւն ցանկայ` ոչ տեսեցելոցն լինել տեսօղ, իսկ կամաւոր կուրութիւն խնդրէ` ոչ 
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լինել տեսեցելոցն տեսօղ: Այլ և ոչ ի կուսէն, ասեն, մարմնանալ, այլ ի կուսին - 49. 

Քանզի զամենայնսն ի Քրիստոս ըստ մարմնոյն կիրս` ոչ առնուն յանձն ասել ըստ 

մարմնոյ և կամ մարմնով - 49. զայսոսիկ լսես, և ոչ հնազանդիս – 49. ոչ խորհրդոյ 

ակամբ հայել գիտասջիք յաւետարանական ձայնն, ,,Բանն մարմին եղև, ոչ իւիք 

հեռանալ կարիցէք յառաջասացեալ հայհոյութենէն: - 50. զմին ասել բնութիւն … ըստ 

ճշմարտութեանն կարգի ոչ ասիցէք - 50. Ապա ուրեմն ոչ է ըստ բնութեան նոյնութեան` 

մի բնութիւն. զի թէ և ասեմք` մի բնութիւն բանին մարմնացելոյ, ոչ այդպէս խելայեղ և 

ջաղջախ մտածութեամբ - 50. զի ոչ է մի բնութիւն մարմնոյն և բանին ըստ նոյնութեան 

բնութեան. զի ոչ մարդկային երկոքին, և ոչ աստուածային: - 50. Ոչ մարմինն յերկնից 

իջեալ … և ոչ աստուածն Բան ի Մարիամայ առեալ սկիզբն… այլ բանն անեղ … մարմին 

ստացական յարգանդէ կուսին զգեցաւ:- 50. Այլ զոր էրն ոչ ի բաց թողլով, եղև` զոր ոչն 

էր – 50. Ես նոյն եմ՝ և ոչ փոփոխիմ,,: - 50. Ես նոյն եմ՝ և ոչ փոփոխիմ,,: - 50. ոչ եկի 

զտուեալն ի բաց բառնալ – 51. Ոչ ի մարմնոյ բնութիւն փոխաբուսեալ Բանին, այլ և ոչ 

մարմնոյն ի նորայն - 51. Քանզի ոչ եկն յեղծանել ստեղծօղն զստեղծեալն յինքենէ 

ստեղծուած - 51. Եւ այսպէս ի գոլոյն ոչ ի բաց կալով, մարդկայինն և աստուածայինն 

այնուհետև ասին ի միաւորութենէն - 51. և որոց ոչն էին գոյացութեան – 51. Եփրեմ 

ասէ. «Ոչ փոփոխելով մարմինն յանմարմնութիւն, այլ ունի զինքեան զմարմինն - 51. 

անհասանելի միաւորութիւնն, և ոչ բնութեանցն այլայլութիւն առաջնորդեն մեզ - 51. Ոչ 

ի միութենէն զերկաքանչիւրոցն ուրանամ զկատարելութիւն, և ոչ յաղագս 

երկաքանչիւրոցն կատարելութեան զմին հրաժարեմ ասել կատարելութիւն - 52. Ապա 

ուրեմն մի բնութիւն և մի դէմ Քրիստոսի … ոչ է ըստ նոյնութեան բնութեան կամ ըստ 

միանձնականութեան - 52. «Միութիւն խոստովանիմ, և ոչ քայքայումն ինչ - 52. Արդ մի 

լեալ … ըստ միաւորութեանն գոլ ասէ զերևելին և զաներևելին, և ոչ ըստ 

համագոյութեան, զի ո՞րպէս արդեւք եղիցի՝ որք ոչն են: - 52. և միաւորութեանն 

համարձակիմք ասել մի բնութիւն Քրիստոսի, և ոչ ըստ այլում իմիք յեղանակի: - 52. ոչ 

ասի յարարածականացս ոք բնութիւն, քանզի արարչականն ասի միայն բնութիւն. իսկ 

զմարմինն` մարմին Քրիստոսի ասեմ, և ոչ բնութիւն Քրիստոսի – 52. ոչ գիտես թէ 

մարմին ասելով` յերկոսին ի ներքս ըմբռնիս յորոց փախչիսդ: - 53. Բայց կարծեմ թէ 

կամիք և ոչ մարմին Քրիստոսի ասել – 53. զնոյն և բնութիւն մարդկային ոչ արդևք 

խղճէիք ասել - 53. Քրիստոս առանց միաւորութեանն ոչ ասէի Քրիստոս Յիսուս, այլ 
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աստուած Բան: - 53. Եթէ յերկուց ըստ բնութեան ոչ կամիս ասել զմինն, կարի յոյժ 

չարաչար ըստ բնութեան զմին գտանիս ասացեալ բնութիւն: - 54. այս երկուք 

գեղեցկագոյն հաւատոյ ոտիւք առ ճշմարտւթիւն ի վեր կանգնեալ ոչ հաստատիս - 55. ի 

Հօրէ ոչ էր բնաւորեալ: - 55. ոչ գիտես գտանել զշաւրղս աստուծոյ զդիւրինս – 55. Բանն 

աստուած ... ընդ ինքեան միաւորեաց անճառապէս գոյութեան և բնութեան, ոչ 

յառաջագոյն գոյացեալն - 55. Ոչ ըստ ինքեան ասի մի բնութիւն և առանձնաւորութիւն - 

56. «Ծնեալն ի Մարիամայ էութիւնն ի նորա բնութենէն` ոչ էր աստուած բնաբար - 56. 

ոչ բնութիւնն աստւածային բնաւորեցաւ յարգանդի կուսին - 56. ոչ ինչ է արգել զմին 

ասելով` յիշել և զառ ի  յերկուց. և դարձեալ` ոչ մոռանալով զյերկուցն, խոստովանել և 

զմին: - 56. ոգի մարմին և ոսկերս ոչ ունի – 57. միովն ոչ զգաստացար – 57. աստուած 

էր որ ոչն երևէր – 57. ոչ զուգապատիւս ասեմ զաւետարանչացն ձայնս, և ոչ ի նոցունց 

արժանաւորութենէ ասացեալս – 58. Ոչ յորժամ ըստ միաւորութեանն ասէ, ուրանայ 

զհասարակականն, և ոչ դարձեալ ըստ  հասարակականացն ինչ ասացեալ բան` 

զմիութիւնն յերկուս բաժանէ միութիւնս - 58. զերկաքանչիւրցն յիշէին 

զհասարակականսն. ոչ առ ի բաժանել զմի Որդի յերկուս որդիս, կամ յերկուս դէմս - 58. 

Վաստակեաց ... ոչ աստուածութեանն աշխատութեամբ տաժանեալ - 58. Ես զթաղումն 

մարմնոյն և զգեստ նորա ասեմ Բանին. ոչ բնութեամբ աստուածութեանն, այլ 

միաւորութեամբ տնօրէնութեանն: Սոյնպէս զձայնս զանձնականս, և զչարչարանս ... 

աստուծոյ Բանին ասեմ. ոչ բնութեամբ աստուածութեանն, այլ միաւորութեամբ 

տնօրէնութեանն: - 58. որ ոչ համագոյական կուսին դժոխաբանէր զմարմինն 

Քրիստոսի – 59. որ կիսաբաժ և ոչ կատարեալ զմերն ասացին բնութիւն առեալ Բանին 

ի կուսէն - 59. Արդ այսպէս բազմերջանիկ հարանցն անորոշաբար յիշել ի վերայ միոյ 

Քրիստոսի, ոչ առ ի բաժանել զմի Քրիստոս յերկուս դէմս - 59. Ոչ հեռի ի սոցանէ և 

զքոյդ կարծեմ ասել, մի բնութիւն - 59. զնիւթն իբրև զանարգ ինչ անգոսնեալ ի բաց 

մղեն. ոչ գիտելով, թէ յայնժամ պատուեալ երևի իրն -59. զի թէ այնմիկ ոչ ասասցի` 

յորմէ առեալն եղև, ոչ ծանիցի առաւելութիւնն - 60. ի նորին վերայ էութեանն ոչ հասցէ 

փառացն մեծութիւն, ոչ ասի փառաւորեալ, այլ փոփոխեալ. քանզի այլ առ այլ ասի 

փառքն և փառաւորելն, և ոչ առ նոյն: - 60. դու ոչ խոտսովանելովդ վատթարես: - 60. 

հրաման ընկալաք` զհեթանոսացն ոչ կոխել ճանապարհ, և ի քաղաքս ոչ մտանել: - 60. 

Ապա թէ ի չարաչար արմատոց անտի ոչ ես չարագոյն ընծիւղեալ շառաւիղ - 60. Ընդէ՞ր 
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լինիս իբրև զջուր հոսեալ ընդ առ ի վայր` անդրէն ոչ կարացեալ դառնալ - 60. ընդէ՞ր 

զստութիւն, և ոչ զհաւատս ի բանս և ի գործս առփորձիս ցուցանել - 61. Հի՞մ ջանաս 

փոփոխել զմակարդութիւն անուանն … և կամ թէ յեղանակել զբանն` ոչ որպէս ինքն 

խնդրէ: - 61. ոչ ըստ դիմաց և առանձնաւորութեան զմին ասէր գոլ - 62.  ոչ գիտացեր 

զանազանել - 62. դու և ոչ զմի յերկոցունց յայդցանէ ոչ ընդունիս. և այդպէս ոչ 

բաժանելով ըստ դիմաց` լինիս սաբելացի, և ոչ միաւորելով ըստ բնութեան` 

արիոսեան:  - 62. ոչ իմանալով` թէ յաղագս առ երկնայինն միաւորութեան որ յերկրէն 

էր` ասիւր այս այսպէս: - 62. ոչ առաջնորդեսցես մտացն աչաց – 62. մեծն Գրիգոր ասէր 

Նազիազու, թէ` Զերիս գոյութիւնսն ոչ իմոյ իմանալ ժողովման - 62. զայլս ոչ 

անուանէիր գիտունս; - 63. զառ ի նոցանէ իմաստաբար ասացեալսն իբր ոչ 

ընդունիցիս: - 63. Ոչ ծանօթութիւնքն յիւրաքանչիւր ումեքէ բարձեալ լինի, և ոչ 

առանձնաւորական նմանութիւնքն յայլում ումեք երևեալ: Եւ եթէ` Բաժանի 

անբաժանաբար, և միաւորի որոշմամբ. ոչ զմիաւորութիւնն խառնակութիւն գործելով, 

և ոչ զբաժանումնն` օտարութիւն: - 63. Եւ եթէ` ոչ անգոյք են անուանքն, կամ միոյ 

դիմաց, մինչ զի լինել ճոխութիւնն մեր անուամբք, այլ ոչ իրօք: - 63. ոչ զանգիտես և 

զարհուրիս – 63. Եւ զի՞նչ զարման են յաստուածազանիցն ոչ պատկառել քեզ արանց – 

63. անամօթեցար զհայհոյութեանդ ձգել բան, ոչ խոստովանելով ի միում անեղ 

բնութեան զերիս դէմսն և զերիս անձնաւորութիւնսն - 63. ոչ շնորհեցեր նմա 

զկատարելութիւն ունել դիմի - 64. Արդ զիա՞րդ դու մոլրեցար` կամ ոչ իսկ ասել դէմ և 

առանձնաւորութիւն երեքանձնական զօրութեանն - 64. տես, ո՞ւր ոչ թաթաւեցար ի 

ճանապարհս քո» - 64. Գոյ հնար թուել զխիճս հեղեղատի ... և ոչ զստեղծեալն առ ի քէն 

նորագիւտ բանս և իրս: -  65. ոչ կասես յընթացից քոց. և ոչ ասացեր՝ թէ Արդ հանգեայց 

– 65. Իսկ զառ ի յերկուց բնութեանցն ասել` ոչ միայն թէ լսել ոչ կարասցես - 65. Ոչ ասի 

այլ բնութիւն, բայց արարչականն ևեթ – 65. բնութիւն, և ոչ ստացուած նմա զսա 

համբաւել: - 65. զամպարշտութեանդ ոչ գիտացեր զյագուրդ – 66. որ ըստ նոցանէ, և ոչ 

հեռի ի նոցանէ – 66. Նոքա և այնքան ոչ կարացին ճանաչել զօտարոտի խառնուածն – 

66. վարձկանք և ոչ հովիւք լինելով` անփո՞յթ արարին զոչխարացն: - 66. ոչ ոք 

տեսանէր, և ոչ այն որ լսէր: - 66. ոչ են ապականիչք և կամ ապականութիւն  

բնութեանս մերում: - 67. և ներհակքն ոչ կարեն համանգամայն ի միում և ի նոյն 

ժամանակի բաղկանալ – 67. ոչ են այսոքիք ապականութիւն - 67. Որպէս վայել է 
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աստուծոյ քաղցնուլ՝ զքաղցն իմանամ, և ոչ մարդկայնովս օրինակեալ մերքատակեմ 

զնորայն: – 67. ոչ իւիք գիտեմ զաստուածայինն հարկաւորագունիցն ներքոյ անկեալ 

բռնութեան - 67. և նոյն ինքն քաղցն ոչ է այլ ինչ, եթէ ոչ ապականութիւն - 67. զի եթէ էր 

ապականութիւն, ոչ կարէր ի միասին ընդ գոլոյն բաղկանալ - 67. Այլ և 

զյառաջգիտութեանն ոչ ըստ բնութեան ի նմա ասեմ գոլ նախատեսութիւն - 68. Արդ 

յայտ է, եթէ ... և ոչ յետամտականաբար ի մեղացն ի ներքս անկեալ ի բնութիւնս - 68. Ոչ 

արտաքուստ ի նմա բերելով զքնոյն իրակութիւն, այլ բնաւորականին ըստ պիտոյիցն ի 

վերայ անկեալ կրից: - 68. ,,Ադամայ ոչ գտաւ օգնական նմա – 68. զիա՞րդ 

զգուշացուցանէր ... և կամ մեղադիր յետ ոչն զգուշանալոյ: - 68.  Ոչ էր ինքն 

տրտմութիւնն մահ – 69. Եւ ոչ այս միայն, այլ և փոխանորդենն զնոսա հակակայքն – 

69. Եւ այսպէս ոչ ստեղծիչն, և ոչ ստեղծեալն ի նմանէ, այլ ինքնակամութիւն 

ստեղծուածոյն և պատրանք բանսարկուին զմահն և զապականութիւնն ի մերումս 

յարդարեաց բնութեան: - 70. Արդ զի երևեցոյց բանս` ոչ մեղք և ոչ ապականութիւնք 

հոգեկանացն և մարմնականացն մերոց լինել կրից  - 70. և Փրկիչն ... ընդ մարդկան 

վարեցաւ ... ոչ օտար յեղանակաւ և կամ ստուերաւ իւիք, այլ  ճշմարտութեամբ - 70. 

զմերն կրէր կիրս. և և ոչ ըստ աստուածութեանն – 70. թերևս ոչ մարմին էր զգեցեալ ի 

կուսէն ի մերմէ բնութենէս - 70. Իսկ եթէ այն նմանութիւնք և օրինակք էին 

ճշմարտութեան, իսկ այս նոյն ինքն ճշմարտւթիւնն և ոչ օրինակ - 71. նմանութիւն և 

օրինակ զնոսա ասելի է, և ոչ ճշմարտութիւն: - 71. իսկ ճշմարտութիւն կոչեմ զիրն, և ոչ 

զանունն միայն: - 71. զմարմին Բանին ոչ յայլմէ իմեքէ ծանեաք, այլ ի կուսէն - 71. 

զկիրսն մարդկայինս ըստ մեզ և զմերն ասեմ կրեալ Քրիստսի, և ոչ ըստ աստուածայնոյ 

- 71. և օրինօք մարմնոյն ասելն ըստ մարդկութեանս, և ոչ ըստ աստուածութեան 

նշանակէ կրել զկիրսն: - 71. ոչ ընդ այնու կարծեօք եմուտ - 71. Ահաւասիկ յայտնի 

բանիւ երևեցոյց սուրբ հայրս` ոչ մասունս գոլ մեղաց և ապականութեան - 72. Զի՞նչ 

ասես և զմեռանելն վասն մեր Քրիստոս.եթէ ըստ քեզ է, կամ մեռաւ և փոփոխեցաւ, և 

կամ թէ ոչ փոփոխեցաւ և մեռաւ ոչ: Ապա եթէ և մեռաւ և ոչ փոփոխեցաւ, ըստ նմին և 

ընկալաւ զկիրսն, և ոչ այլայլեցաւ ի կրիցն – 73. վաստակեաց մարմնոյն և ջղացն 

յուղեգնացութենէն ձգեցելոյ. ոչ աստուածութեանն աշխատութեամբ տաժանելոյ, այլ 

մարմնոյն - 73. Ուստի յայտ է` թէ հաւասարապէս բնակչացն թոյլ տուեալ` զանցնիւրսն 

իրողութիւնս առ իւրն ապականապէս  ազդել մարմին և հոգի ... ոչ անուանն և ձևոյն 
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ևեթ, այլ առաւել իրացն - 73.  Ոչ էր սոսկ մարդ, բայց և ոչ աստուած մերկ – 73. էր ինչ 

որ ոչ ըստ մեզ – 73. և քաղցնլովն ոչ ըստ մեզ` առ յագեցութիւն երկնային բարութեանն 

զմեզ փոխաբերեաց: - 73. ոչ մեծազօրն ևեթ իւրով զօրութեամբն ... զմերն տանջեաց 

տանջիչս Բանն աստուած - 74. Եւ զայս գտեալ մեր զազատութիւն ի տեառնէն` ոչ այլով 

իւիք օրինակաւ, այլ - 75. Վասն զի ոչ էր բաւական սէրն, որպէս և ոչ մեզ, եթէ ոչ և 

գործովք կատարեալ էր մեր - 75. ոչ ի մէնջ և ոչ յարարչէն յարեալ եղև ի բնութիւնս, այլ 

որս գտեալ և կերակուր արարեալ իւր զընդ մահուամբ անկեալսն – 75. որովք և ոչ 

ամենեքումբք այսոքիւք զփրկչականն պարտ և արժան է ասել զկիրընդունակութիւնս: 

- 75. որում ոչ իցէ հնար լուծեցելոյն առ նիւթն` յորմէ գոյացաւ` վերստին միւսանգամ 

գոյանալ վստահանայր - 76. Սորին աղագաւ ոչ տուեալ թոյլ ապականութեանն առ 

իւրն մերձենալ մարմին - 76. ասաց ստեղծիչն հողածնիցելոյն, ,,Հող էիր և ի հող 

դարձցիս,, , ոչ հրաման տալով, այլ ... մակաձայնելով այն ասէր: - 77. Արդ են ծայրքն 

պարզաբար ասացեալ չար` և անուամբք և իրօք. իսկ մէջն ոչ պարզաբար և ոչ նոյնպէս, 

այլ ի միմեանց ընկալեալ - 77. ոչ տայ թոյլ մնալ նմա յայլայլութեանն յայնմիկ – 77. 

անուանեալն երկրորդ Ադամ մեղս ոչ արար – 77. «Վասն զի ոչ գտաւ նենգութիւն ի 

բերան նորա. և ոչ մարմին նորա ետես զապականութիւն». զի զոր ոչ իւր ինքեան 

եդեալ ի բնութեանս, և ոչ հպեալ ի նոսա: - 77. իսկ ի պատուհասէ անտի ոչ հրաժարէր: 

- 78. բժիշկն արբուցանել զդեղն հիւանդին հանդերձեալ` արասցէ իւրով ճաշակմամբն 

հաւատալի. զի ոչ էր մեղք և ոչ ապականութիւն պատուհասն - 78. «Առ ժամանակն ոչ 

ուրախութեան թուի, այլ յետոյ պտուղ խաղաղութեան նովաւ կրթելոցն հատուցանէ 

յարդարութիւն»: - 78. և այժմ ո՞չ ունիս: Այլ անհնար է մշտնջենաւորի էութեանդ գոլ 

առանց փառաց. զի թէ փառքն ոչ են առ քեզ, ոչ է ապա և էութիւնն. և եթէ առ քեզ ոչ են, 

ապա և յորմէ ունէիրն ի Հօրէ բարձեալ եղեն: - 79. Ո՛չ այդպէս – 79. թերևս և զիմս ոչ 

յիշեաց Քրիստոս աստուած զբազմութիւն յանցանացս, և ոչ ընդդէմ եբեր անախորժելի 

յանդիմանութիւնն - 81. աղաչէ ... ոչ անտես լինել մարդկային բնութեանս ի 

բարեգթութենէն տեառն – 82. ոչ լքանի  յարարչական խնամոցն - 83. զոր ոչ օտար քան 

թէ Հոգւոյն սրբոյ իմաստիւքն վարկանիմ երանելի հարցն մերոց – 84. սակայն ոչ 

կարաց ժուժկալել իւրում պատկերին – 85. Առէ՛ք  զՀոգի սուրբ”, զհեռացեալն յԱդամայ 

ի բնութենէս, յաղագս ոչ ի ճաշակման պտղոյն գիտութեան բարւոյ և չարի: - 87. Եւ եթէ 

ընդէ՞ր յարձակ աւուրսն յիշատակի բարեխօսութիւն Մարիամայ Աստուածածնին, և ի 
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խորհրդականս ոչ: - 91. յարձակ աւուրսն քրիստոսեանն ոչ մատչի պատարագն – 91. և 

ոչ համարեցան զքեզ աստուած առաջի իւրեանց» - 95. զմտաւ ածեալ` եթէ ոչ իւրով 

զօրութեամբ կարէ զորոգայթն զայն մերժել յիւրմէ, եթէ ոչ յերկնայնոյ Հօրն գթացեալ 

փրկեսցէ զմեզ պատուական մարմնով և արեամբ միածնին իւրոյ - 95.  ոչ գիտեն զինչ 

գործեն,,: - 95. Իսկ Յովաննէս ժամ վեցերորդ ասէ. ոչ զժամ խաչելութեանն, այլ զժամ 

ձաղանացն - 97. յաղագս ոչ ի դէպ ժամու ճաշակմանն: - 97. ոչ գիտէր թէ զի՛նչ 

գործիցէ:  - 98. «Յաւուրն յայնմիկ ոչ եղիցի լոյս` այլ ցուրտ և պարզ, եղիցի օր մի, և օրն 

այն յայտնի տեառն՝ ոչ տիւ իցէ և ոչ գիշեր - 100. ոչ Քրիստոսի եղև բացայայտեալ 

յարութեան  ժամանակն – 102. ոչ գիտէք, եթէ յորո’ւմ ժամու տէրն ձեր գայ – 102. ոչ 

ասաց թէ եդ ծունր - 102. Իսկ այժմ յաստուածային գիշերիս ոչ գտանեմք այսպիսի ինչ 

ասացեալ - 103. Բայց ես ոչ փոքր ինչ վարկանիմ վկայութիւն առնուլ ասացելոցս ի 

մէնջ - 103. Իսկ առաւօտին աղօթքն ոչ ըստ այլոց խորհրդեանն կարգեալ են - 103. զի թէ 

չէր ծնեալ՝ և թաղէր իսկ ոչ – 103. և լինի այս է ՞ր սակս: Վասն զի ոչ պատգամաւոր 

բարբառ, և ոչ հրեշտակք, այլ  ինքն տէր` ասելով - 106. և մեզ առկայասցի այս, զի ոչ 

ժամ իսկ է – 113. ոմանք առ ոմանս և ոչ ամենեքին առ ամենեսեան սոքա սերմանեալք 

– 115. քանզի է այս գանձ ոչ զոր ցեց և ուտիճ ապականէ – 116. յորմէ ապա ոչ է պարտ 

թափուր թողուլ – 116. 

 ի բաց բառնալով զպատճառն … ընդ նմին բարձեալ լինի և իւրաքանչիւր ուրուք 

նոցա գոյութիւնն. ընդ որով ապա և ոչ Աստուած, և մնալ քեզ անաստուած - 64. եթէ ոչ 

վերջնումն այնմիկ ապականահալած և մահալուծօղ  գիշերին երթեալ հանդիպանամ – 

22. եթէ ոչ այնուիկ … փրկանաւորեաց զմեզ արեամբ միածնին իւրոյ- 21. 

զապականութեանս ոչ կարէ յինէն մերկանալ զբռնութիւն, եթէ ոչ … երթալ 

հանդիպանամ - 22. Իսկ եթէ ոչ առնուցուն յանձն մեկնել ի միմեանց – 27. Զի եթէ ոչ էր 

ծնեալ, ոչ էր  հնար և ոչ թաղել. և եթէ ոչ էր թաղեալ, ապա և ոչ յառնել - 29. Ոչ կարէին 

անշունչ նիւթք ի կենդանի մարդիկ օգնականութեան մատուցանել շնորհ, եթէ ոչ 

աստուած ի նոսա էր բնակեալ: - 44. եթէ ոչ խորհրդոյ ակամբ հայել գիտասջիք 

յաւետարանական ձայնն ոչ իւիք հեռանալ կարիցէք յառաջասացեալ հայհոյութենէն: - 

50.  զի՞նչ այլ ինչ թուիցիս ասել, եթէ ոչ կրկին – 53. զո՞յր ունել ասես նմա բնութիւն, եթէ 

ոչ զմարդկան: - 53. Եւ եթէ ոչ գոյութիւն ինչ անձնաւոր զմերս ի կուսէ ընդ ինքեան 
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միաւորեաց Բանն, զիա՞րդ ինքն զինքն մարդ և որդի մարդոյ անուանեաց: - 54. զիա՞րդ 

իշխես ասել զաներևոյթ և զանմարմին անձնն Որդւոյ մարմնաձևապէս անձնանալ 

յարգանդի կուսին, եթէ ոչ զկատարեալ մեր բնութիւնս ի կնոջէ յինքն ընկալեալ - 54. 

երկիւղ մեծ գոյ, եթէ ոչ արժանապէս և զմին ասել Քրիստոսի բնութիւն: - 56. Եւ եթէ ոչ 

բաժանի ըստ դիմաց – 62. «Ոչ ոք ել յերկինս, եթէ ոչ որ էջն յերկնիցմ որդին մարդոյ - 62. 

եթէ ոչ աստուածութեամբն միաւորես – 62. և նոյն ինքն քաղցն ոչ է այլ ինչ, եթէ ոչ 

ապականութիւն: - 67. զի եթէ ոչ այս այսպէս, աւելորդ վարկանիմ զամենապտուղն 

զայն տնկագործողին տնկեալ զդրախտն - 67. Եթէ ոչ երկիւղին տրամադրութիւն ի 

բանականումն նորա բնաւորեալ էր յոգւոջ - 68. եթէ ոչ յոյժ գայթագղիցիս բանիւս – 73. 

եթէ ոչ զմեզ խնդրէր … և յիւր միաբանութիւնն և նմանութիւն կատարեալ պատկերին 

կոչիցէ զմեզ,,: - 74. Վասն զի ոչ էր բաւական սէրն, որպէս և ոչ մեզ, եթէ ոչ և գործովք 

կատարեալ էր մեր - 75. եթէ ոչ էր թաղեալ՝ և յառնել անհնար էր: - 103. լիցի այս 

ո՞րպէս, եթէ ոչ աղօթիւք ձերովք տացին բան ի միտս մեր - 104. որք են ոչ այլ ինչ, այլ 

բնաւորականք և բնութիւնք մարդկային կազմածիս - 70. Բայց գիշեր` ոչ այնքան 

զժամանակն, որքան թէ զհրէական զանհաւատութիւնն անուանելով - 30. Աբրահամ 

հայր մեր ո՞չ ապաքէն ի գործոց արդարացաւ - 61. Այս՝ ո՞չ ապաքէն ըստ բնութեանն 

պատշաճեալ կերակրողականին առաջի դնէր զպէտս – 67. Այլ ոչ եթէ Հոգին սուրբ 

փոփոխեալ գտանի յիւրմէն  խորհրդոյ կամ առաւելեալ և նուազեալ: - 10. կռեմք և 

կոփեմք և քանդակեմք և քերեմք ... զեկեղեցիս … Այլ ոչ եթէ ընդ ձեռն այնոցիկ և 

համապաշտօն հեթանսացն - 39. ոչ եթէ անշունչ փայտին զայնոսիկ համարիցիմք 

առնել զհրաշագործութիւն, այլ … աստուածային շնորհացն: - 44. Ոչ եթէ անգոյ և կամ 

առանց մըտաց և անձին, և թանց բնութեան զմերն ընկալաւ ի կնոջէ, այլ ըստ 

ամենայնի կատարեալ առնլով - 51. «Խոստվանիմ զԲանն աստուած յարգանդի կուսին 

կերպացեալ՝ տպաւորեալ, ի պատկեր և ի ձև մարդոյ եղեալ, այլ ոչ եթէ յարարածական 

բնութենէն ինչ յինքն խառնեաց - 54. Ոչ եթէ զյերկուցն ասելով` հրաժարէին ասել զմին 

... այլ համարձակաբար ... պայծառանային - 57. և այնու ոչ եթէ զաստուածութիւնն ինչ 

թշնամանեաց, այլ վասն զմարմնոյն բնութիւն  ճշմարտութեամբ յայտ առնելոյ: - 59. 

Արդ ոչ եթէ ներքսածողականք են մեզ մահուն և ապականութեան քաղցն և 

տրտմութիւնն … այլ ... ի մարմնոյ անտի հնձեսցէ զապականութիւն - 69. քաղցնուլն և 

ծարաւելն, և վաստակելն և ննջելն` մարմնոյն կարիք են, այլ ոչ եթէ ի մեղս համարեալ 
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իցեն - 71. առ որս կամաւ … յայնոսիկ խոնարհէր տէրն, և ոչ եթէ բռնազբօսութեամբ 

զփրկչականն զիւրեամբք ածել կարէին զմարմինն - 72. և այնու ոչ եթէ 

զաստուածութիւնն ինչ թշնամանեաց, այլ վասն զմարմնոյն բնութիւն ճշմարտութեամբ 

յայտնելոյ: - 72. ոչ եթէ ես յիմոց անտի փոփոխեցայ, այլ կարծիք մարդկան … 

փոփոխեցան: - 79. Իսկ գիշեր ոչ եթէ զժամանակն ասէ, այլ զհրէական 

անհաւատութիւնն առակէ - 104. աստուածանալով մարդս և անուանելով` ոչ երբէք 

զիւրն ի բաց կորոյս գոյացութիւն: - 51. ի հիվանդութեանն` զառողջութեանն ունիմք 

կարօտութիւն, ոչ ևս և զայլոցն: - 8. Եթէ յատուկ մարդ, ոչ ևս ընդ կրելն ներգործեալ 

կարօղ. և եթէ միայն աստուած, ոչ ևս ներգործելովն կրել գիտակ: - 74. Իսկ Ողորմեա 

սաղմոսն ունի զնախամօրն ազատութիւն … ոչ ևս անօրէնութեամբ յղանալ և որդիս 

ծնանել յանէծս - 86. որ կոչեաց երեքկին սրբասացութեամբն ի մի լոյս կենդանի, ոչ ևս ի 

խոնարհ գթել ըստ որումն անկաւն, և ընկէց զԱդամ:  – 105. ,,Որ ի էքն ծնանելոցդ է, 

ասէ, և ոչ թէ որ ի քեզ – 49. ոչ ինչ արգելու զառաջի արկեալսս ի գլուխ բերել մեզ 

հոգևորական ջան: - 23. ոչ ինչ են զարմանք թէ և արբանեկաց նորուն ընտանեսցին 

համախոհութեամբ: - 35. ոչ ինչ են պէտք  դերանուանութեամբ զայնոսիկ … նշանակել - 

37. Ոչ ինչ պակաս և առ Սողոմոնիւ գեղեցկակերտեալք ի տեղիս տեղիս տաճարք  - 45. 

Բայց է և ոչ սուղ ինչ և զոր առ միմեանս ունիցին նոքա զթշնամութիւն - 47. ոչ ինչ 

խառնեաց ի կուսէն յանխառն աստուածութիւնն: - 54. Իսկ եթէ իրաւապէս և 

բարեպաշտաբար զերկոսին լսես, ոչ ինչ է արգել զմին ասելով` յիշել և զառ ի  յերկուցն - 

56. Ոչ ինչ է վատթարագոյն թերևս և զնայն զմտաւ ածել - 75. ուսուցին մեզ գիրք սուրբք 

յոչնչէ լեալ զամենայն յորմէ լինի և ոչ մի բնութիւն; - 50. ոչ միայն ի միտս, այլ և առ 

երեսս բարեպաշտից կերպացեալ ձևանան երևմունքն: - 14. արժան է ոչ միայն 

քրիստոսեան պատարագաւն ... պատուել զօրս զայս  - 16. ոչ միայն զնեռինսն 

չարագոյնս և բազմապատիկս քան  զնոյնս ընդ մեզ բերեմք, այլ և ստուգապէս 

վերջնումս աւասիկ եկեալ հանդիպեցաք ժամանակի - 34. Յորմէ գտանէին եղեալ դիցն 

երկրպագուք ոչ միայն տարրապաշտք, այլ և դիւապաշտք - 37. Քանզի սկզբնաչար 

դևքն և մարդատեացք, ոչ միայն թէ զնոսա ... կամին տեսանել չարչարեալս և նեղեալս, 

այլ և առ իւրեանցս գրգռին պաշտօնեայս - 41. Իսկ մարդասէրն մեր տէր …ընդ ողջոցն 

ոչ միայն թէ մախայ ընդ  առողջութիւն ... այլ և - 41. Եւ ոչ միայն այս, այլ և 

քահանայական ձեռնն և բանն զԵրրորդութեանն սրբոյ ի նոսա կոչեալ բնակեցուցանէ 
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զօրութիւնն - 43. որք ոչ միայն աստուծոյ զմեզ ասեմք, այլ և վասն նորա գիր հանեմք - 

48. ոչ միայն թէ որդեհայրութիւն ի ներքս ածեալ մուծանես, այլ և մարմին ևս Հօր 

շնորհեսցես - 62. Իսկ զառ ի յերկուց բնութեանցն ասել` ոչ միայն թէ լսել ոչ կարասցես, 

այլ և վատթարագունի իմն նմանեցուցանես տարացուցի - 65. Որ ոչ միայն է 

անհաւանական` զոր ասեսդ, այլ և անհաւաստի: - 66. ոչ միայն որք ընդ  մարմնումս են 

յարահիւսեալ աշխատութիւնն և քաղցն և քունն, այլ և որ յոգւոջն են եռատեսակ 

մասունք - 70. ոչ միայն յարժանաւորսն, այլ և յանարժանսն ցուցանէ զիւր 

բարերարութիւնն վասն բազմաց օգտի: - 81. գրեցաք ի սմա ոչ միայն զկանոնական 

սահմանեալն նոցա շարակարգութիւնս, այլ և ժամանակն և պատճառն - 116. ոչ մի ինչ 

իրօք զորոգայթս զայս փշրել կարիցեմ – 21. զորոց երկուց աւուրցն զխորհուրդս 

հրամայէ ի կիր արկանել. զծննդեանն ասեմ և զյարութեանն. ոչ մի անգամ և երկից – 86. 

«Ոչ ոք ել յերկինս, եթէ ոչ որ էջն յերկնիցմ որդին մարդոյ` որ էն յերկինս» - 62. ոչ ոք 

տեսանէր, և ոչ այն որ լսէր: - 66. զի այսմիկ ոչ ոք յարարելոց աստի արժանացաւ 

հասանել գոյից - 68. իսկ դու յոյժ ագահելով` և ոչ զմի քո անտուստ ի կողմանէ թողլով 

տենչացար - 64. Զոր դու և ոչ զմի զոք յայդցանէ կարես առնուլ յանձն - 71. 

ՈՉ ԱՅԼ ԻՆՉ - որք են ոչ այլ ինչ, այլ բնաւորականք և բնութիւնք մարդկային 

կազմածիս - 70. 

ՈՉ ԱՅՆՔԱՆ - Բայց գիշեր` ոչ այնքան զժամանակն, որքան թէ զհրէական 

զանհաւատութիւնն անուանելով - 30. 

ՈՉ ԱՊԱՔԷՆ - Աբրահամ հայր մեր ո՞չ ապաքէն ի գործոց արդարացաւ - 61. Այս՝ ո՞չ 

ապաքէն ըստ բնութեանն պատշաճեալ կերակրողականին առաջի դնէր զպէտս – 67. 

ՈՉ ԵԹԷ - Այլ ոչ եթէ Հոգին սուրբ փոփոխեալ գտանի յիւրմէն  խորհրդոյ կամ 

առաւելեալ և նուազեալ: - 10. կռեմք և կոփեմք և քանդակեմք և քերեմք ... զեկեղեցիս … 

Այլ ոչ եթէ ընդ ձեռն այնոցիկ և համապաշտօն հեթանսացն - 39. ոչ եթէ անշունչ 

փայտին զայնոսիկ համարիցիմք առնել զհրաշագործութիւն, այլ … աստուածային 

շնորհացն: - 44. Ոչ եթէ անգոյ և կամ առանց մըտաց և անձին, և թանց բնութեան զմերն 

ընկալաւ ի կնոջէ, այլ ըստ ամենայնի կատարեալ առնլով - 51. «Խոստվանիմ զԲանն 

աստուած յարգանդի կուսին կերպացեալ՝ տպաւորեալ, ի պատկեր և ի ձև մարդոյ 
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եղեալ, այլ ոչ եթէ յարարածական բնութենէն ինչ յինքն խառնեաց - 54. Ոչ եթէ 

զյերկուցն ասելով` հրաժարէին ասել զմին ... այլ համարձակաբար ... պայծառանային - 

57. այնու ոչ եթէ զաստուածութիւնն ինչ թշնամանեաց, այլ վասն զմարմնոյն բնութիւն  

ճշմարտութեամբ յայտ առնելոյ: - 59. Արդ ոչ եթէ ներքսածողականք են մեզ մահուն և 

ապականութեան քաղցն և տրտմութիւնն և այլ ամենեքին … այլ ... ի մարմնոյ անտի 

հնձեսցէ զապականութիւն - 69. քաղցնուլն և ծարաւելն, և վաստակելն և ննջելն` 

մարմնոյն կարիք են, այլ ոչ եթէ ի մեղս համարեալ իցեն - 71. առ որս կամաւ … 

յայնոսիկ խոնարհէր տէրն, և ոչ եթէ բռնազբօսութեամբ զփրկչականն զիւրեամբք ածել 

կարէին զմարմինն - 72. այնու ոչ եթէ զաստուածութիւնն ինչ թշնամանեաց, այլ վասն 

զմարմնոյն բնութիւն ճշմարտութեամբ յայտնելոյ: - 72. ոչ եթէ ես յիմոց անտի 

փոփոխեցայ, այլ կարծիք մարդկան … փոփոխեցան: - 79. Իսկ գիշեր ոչ եթէ 

զժամանակն ասէ, այլ զհրէական անհաւատութիւնն առակէ - 104. 

ՈՉ ԵՐԲԷՔ - և աստուածանալով մարդս և անուանելով` ոչ երբէք զիւրն ի բաց կորոյս 

գոյացութիւն: - 51.  

ՈՉ ԵՒՍ - ի հիվանդութեանն` զառողջութեանն ունիմք կարօտութիւն, ոչ ևս և զայլոցն: 

- 8. Եթէ յատուկ մարդ, ոչ ևս ընդ կրելն ներգործեալ կարօղ. և եթէ միայն աստուած, ոչ 

ևս ներգործելովն կրել գիտակ: - 73- 74. Իսկ Ողորմեա սաղմոսն ունի զնախամօրն 

ազատութիւն … ոչ ևս անօրէնութեամբ յղանալ և որդիս ծնանել յանէծս - 86. որ կոչեաց 

երեքկին սրբասացութեամբն ի մի լոյս կենդանի, ոչ ևս ի խոնարհ գթել ըստ որումն 

անկաւն, և ընկէց զԱդամ: – 105. 

ՈՉ ԹԷ - ,,Որ ի էքն ծնանելոցդ է, ասէ, և ոչ թէ որ ի քեզ – 49. 

ՈՉ ԻՆՉ, ՈՉԻՆՉ – ոչ մի ինչ իրօք զորոգայթս զայս փշրել կարիցեմ – 21. ոչ ինչ արգելու 

զառաջի արկեալսս ի գլուխ բերել մեզ հոգևորական ջան: - 23. ոչ ինչ են զարմանք թէ և 

արբանեկաց նորուն ընտանեսցին համախոհութեամբ: - 35. ոչ ինչ են պէտք  

դերանուանութեամբ զայնոսիկ - 37. Ոչ ինչ պակաս և առ Սողոմոնիւ 

գեղեցկակերտեալք ի տեղիս տեղիս տաճարք  - 45. բայց և ոչ սուղ ինչ և զոր առ 

միմեանս ունիցին նոքա զթշնամութիւն - 47. ոչ ինչ խառնեաց ի կուսէն յանխառն 

աստուածութիւնն: - 45. ոչ ինչ է արգել զմին ասելով` յիշել և զառ ի  յերկուցն - 56. Ոչ ինչ 
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է վատթարագոյն թերևս և զայն զմտաւ ածել - 75. ուսուցին մեզ գիրք սուրբք յոչընչէ 

լեալ զամենայն – 85. 

ՈՉԽԱՐ - վարձկանք և ոչ հովիւք լինելով` անփո՞յթ արարին զոչխարացն: - 66. այս է որ 

եկն ի խնդիր ոչխարին զկորուսելոյն ի հօտէն իւրմէ - 99. 

ՈՉ ՄԻ – յորմէ լինի և ոչ մի բնութիւն – 50. 

ՈՉ ՄԻԱՅՆ - ոչ միայն ի միտս, այլ և առ երեսս բարեպաշտից կերպացեալ ձևանան 

երևմունքն: - 14. Բայց արժան է ոչ միայն քրիստոսեան պատարագաւն ... պատուել 

զօրս զայս  - 16. ոչ միայն զնեռինսն չարագոյնս և բազմապատիկս քան զնոյնս ընդ մեզ 

բերեմք, այլ և ստուգապէս վերջնումս աւասիկ եկեալ հանդիպեցաք ժամանակի - 34. 

Յորմէ գտանէին եղեալ դիցն երկրպագուք ոչ միայն տարրապաշտք, այլ և դիւապաշտք 

- 37. Քանզի սկզբնաչար դևքն և մարդատեացք, ոչ միայն թէ զնոսա ... կամին տեսանել 

չարչարեալս և նեղեալս, այլ և առ իւրեանցս գրգռին պաշտօնեայս - 41. Իսկ 

մարդասէրն մեր տէր …ընդ ողջոցն ոչ միայն թէ մախայ ընդ  առողջութիւն ... այլ և 

ախտաժետացն ի վերայ բերէ զբժշկութեանն դեղս: - 41. Եւ ոչ միայն այս, այլ և 

քահանայական ձեռնն և բանն զԵրրորդութեանն սրբոյ ի նոսա կոչեալ բնակեցուցանէ 

զօրութիւնն - 43. որք ոչ միայն աստուծոյ զմեզ ասեմք, այլ և վասն նորա գիր հանեմք - 

48. ոչ միայն թէ որդեհայրութիւն ի ներքս ածեալ մուծանես, այլ և մարմին ևս Հօր 

շնորհեսցես - 62. Իսկ զառ ի յերկուց բնութեանցն ասել` ոչ միայն թէ լսել ոչ կարասցես, 

այլ և վատթարագունի իմն նմանեցուցանես տարացուցի - 65. Որ ոչ միայն է 

անհաւանական` զոր ասեսդ, այլ և անհաւաստի: - 66. ոչ միայն որք ընդ  մարմնումս են 

յարահիւսեալ աշխատութիւնն և քաղցն և քունն, այլ և որ յոգւոջն են եռատեսակ 

մասունք - 70. ոչ միայն յարժանաւորսն, այլ և յանարժանսն ցուցանէ զիւր 

բարերարութիւնն վասն բազմաց օգտի: - 81. գրեցաք ի սմա ոչ միայն զկանոնական 

սահմանեալն նոցա շարակարգութիւնս, այլ և զժամանակն և զպատճառն - 116. 

ՈՉ ՈՔ - «Ոչ ոք ել յերկինս, եթէ ոչ որ էջն յերկնիցմ որդին մարդոյ` որ էն յերկինս» - 62. 

ոչ ոք տեսանէր, և ոչ այն որ լսէր: - 66. զի այսմիկ ոչ ոք յարարելոց աստի արժանացաւ 

հասանել գոյից - 68. 
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ՈՌՈԳԱՆԵԼ - Եւ նախ նորին ստէպ ստէպ Հոգւոյն ուղխից վտակօք ոռոգանէր 

զարգաւանդ երկիր մտաց իմոց – 2. 

ՈՍԿԵԶՕԾ - և յոքունք յաւուրս Դաւթի ոսկեզօծ յօրինեալ արկեղք - 45. 

ՈՍԿԵՂԷՆ - տեսանեմ քարեղէն կամ ոսկեղէն խաչ յօրինեալ և կամ պատկեր - 42. 

ՈՍԿԵՏԵՍԱԿ – հրճուէի ... և զառաջնորդականին իմոյ կախեալ զպարանոցէ 

զոսկետեսակ քայռամանեկին  զգեղեցկութիւն: - 1.   

ՈՍԿԻ - ի քա՞րն կամ յոսկի՞ն դնիցեմ զյոյս իմ: - 42. «Կռուք հեթանոսաց արծաթ և ոսկի 

են»: - 42. պատուեցին յատուկ զպարունակեալսն առ ի նոցանէ` զպատարագն և 

զոսկին - 45. Բազումք ի Բաբեղոնի պատուական անօթ ոսկւոյ և արծաթոյ, այլ միայն 

յաղագս աստուածային անօթոցն կրեալ զպատուհասն Բաղտասար արքայի - 45. 

զնոսա ի բնութենէս հալէր և ի բաց ջնջէր` որպէս յոսկւոյ անտի  հուր զժանգն: - 78. 

ՈՍԿՐ – Որ զԲանն ի մարմին և յոսկերս յեղեալ ասէր: - 50. Շօշափեցէք զիս և տեսէք, 

զի ոգի մարմին և ոսկերս ոչ ունի - 57. «Օրհնեա’ անձն իմ զտէր, և ամենայն ոսկերք իմ 

զանուն սուրբ նորա» - 83. 

ՈՍՏ - Պարտ և արժան է ... ի գալստեանն աւուր ոստսն բառնալ ... զնմանութիւն 

բերելով մանկանցն եբրայեցւոց ծափելոյն և ոստսն մատուցանելոյ – 32. 

ՈՍՏՈՒՑԱՆԵԼ - Զոր օրինակ ձի ոք նորավարժ ոչ կարացեալ յինքենէ զվերելակն իւր 

ի բաց ոստուցանել - 3. 

ՈՎ / դերանուն / - «Ո՞վ առնէր զիս ըստ աւուրցն առաջնոց» - 1. ո՞վ զիս անցելոցն 

առաջի դնէր ամանակաց - 1. Եպիսկոպոս կամ քահանայ կամ սարկաւագ կամ ո՛վ և 

իցէ յուխտէ եկեղեցւոյն, յարբեցութեան գտեալ` մի՛ իշխեսցէ պաշտել զկարգն - 24. 

Բայց իցեն ո՞վ արդեւք ճարտարքն այն Յունաց - 63. ո՞վ ոք ի բազմացն իցէ կամ գիշերն 

այն, կամ գիշերոյն այնորիկ ժամ - 16. դու զո՞վ ոք ի նոցանէ ասես- 55. 

ՈՎ / կոչական / - ո’վ դուք, յօրինակ մեզ բերելի է- 5. Կոչես, ո՛վ տէր, Հայր քեզ 

զաստուած – 78. 
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ՈՎ ՈՔ - ո՞վ ոք ի բազմացն իցէ կամ գիշերն այն, կամ գիշերոյն այնորիկ ժամ - 16. դու 

զո՞վ ոք ի նոցանէ ասես- 55. 

ՈՏԱՆԱՒՈՐ - Արժան է ... հսկմամբ և աղօթիւք և յոտանաւոր տքնութեամբ զանցեալ 

շաբաթուն աւուրց զյանցանս ջնջել - 27. 

ՈՏԱՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ - Այլ և հանդերձ յոտանաւորութեամբ առանց ծունր կրկնելոյ 

կատարել զասացեալսս  - 17. 

ՈՏՆ – Լար ձգեցին որոգայթ ոտից իմոց – 21. զկենդանիս ի պատիւ առեալ պաշտեցին 

... Որպէս հիւսիսայինքդ զձի և զշուն. զմին վասն երագաշարժութեան ոտիւքն - 36. այս 

երկուք գեղեցկագոյն հաւատոյ ոտիւք առ ճշմարտւթիւն ի վեր կանգնեալ ոչ 

հաստատիս - 55. ,,Լար ձգեցին որոգայթ ոտից իմոց – 95. բևեռեալ զոտսն և զձեռսն 

յաղագս յանդուգն գնացիցն ի ծառն – 96. կայր իբրև ջերման հիւանդութեամբ, և 

քաղէին ոգի նորա, լուծեալ յօդք ոտից և ձեռացն ի բարեացն շարժմանէն: - 98. զօրացո՛ 

զընթացս ոտից մերոց - 113. 

 Ոչ է արժան ... և ոչ մարմնական զեղխութեամբ զսուրբ աւուրցն խորհուրդ 

արհամարհել և ընդ ոտն հարկանել: - 24. 

ՈՏՆ ՀԱՐԿԱՆԵԼ - Ոչ է արժան ... և ոչ մարմնական  զեղխութեամբ զսուրբ աւուրցն 

խորհուրդ արհամարհել և ընդ ոտն հարկանել: - 24. 

ՈՐ / դերանուն / - Յորում ճոխացեալն էի հայրենատուր հոգեկան ընչիցն  

առատութեամբ – 1. ես ինքն էի լուսատեսիլ յաստուածայնոյ թափանցանց լինելոյ 

նշուղից, զոր իբրև  մաքուր հայելեաւ առ իս զփրկչականն ձգելով դիմի զնմանութիւն - 

2. վարժապետ վեհագոյն ունէի որ ոչ զառ յինքենէն ևեթ բաւականայր շտեմարանել 

յիմումս ոգւոջ զքարին – 2. Յաղագս որոյ ապա հաւանեալ իմ այսոքիւք` իբրու թէ 

ձայնիւ կոչողին զիս աստուծոյ  - 2. Զոր օրինակ ձի ոք նորավարժ ոչ կարացեալ 

յինքենէ զվերելակն իւր ի բաց ոստուցանել … գործիցէ քաջ հլութեան ասպարէզ: - 3. 

Որով իւիք աւասիկ ես այժմիկ հարկանեմ զանձն իմ և նուաստանամ - 3. Եւ զի մի՛ 

թուեցայց այսգունիւ բերեալ ցանկութեամբ` զՊեղիայ զթետտաղացւոց գոռոզին 

ախտանալ, որ զզառամացեալն իւր Միդիայ առաջի առնէր առ ի յօշել զմարմինն - 3. 
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կարելի է բանական կենդանւոյս` ամենեցուն յամենայն ժամ լինել զինչ և կամեսցի. 

թէպէտ և ոչ համանգամայն ի միոջէ և ի նմին ժամու ներգործելով զներհակականսն. 

որ մանաւանդ ըստ զօրութեան երկոքին ի նմին գտանին ի մարդն: - 3. Փիլիպպոս 

զներքինին յոր և իցէ ջուր մկրտեաց: - 5. ի գետս և ի վտակս, յոր և հասանէր, 

մկրտութիւն կատարէր: - 5. Առ որս ի դէպ է ասել, եթէ – 5. Յաղագս որոյ ապա հարկ է 

հաւանութեամբ և հաւատովք հետևել զկնի բոլոր քրիստոսականացս - 7. 

յառաջագուշակ եղեալ Եսայայ ի վերայ ամենայն հեթանոսաց, զոր առ եգիպտացիսն 

պատգամաւորեալ խօսի - 7. «Վէմն զոր անարգեցին, ասէ, շինողքն` նա եղև գլուխ 

անկեան» - 7. և որ հաւատասցէ ի նա, մի’ ամաչեսցէ»: - 7. Բայց տեսցուք և զայս ևս ի 

կարգիս. զոր մանաւանդ թէ և յառաջագոյն իսկ արժան էր յիշել  իբրև մեծագործ ... 

աւանդ - 7. զիւղոյն սրբոյ նասեմ, որով զՀոգին սուրբ ի մեզ ձգեմք ի Քրիստոս 

միանալովն: Քանզի յոյժ օտարաբար նովաւ և այլապէս ի միմեանց վարիմք. զոր և 

տեսաք իսկ առ մերով ժամանակաւս: - 7. Զոր դանդաղիմ ասել ... յոլովագոյնս ի ներքս 

յեւղն կոչել զշնորհն - 7. իսկ որ զկնի մկրտոթեանն է օծումն՝ զորդեգրութեանն 

աստուծոյ ի մեզ կոչէ շնորհ: - 8. ըստ նմին և տեղիքն որոշին ի միմեանց` որովք 

փրկեալն լինիմք, և անուանք տեղեացն: - 8. Նմանս իմն առնելով այնոցիկ՝ որոց 

թագաւորեցուցանել զոք կամեցեալ, նախ քան զմարմնոյն ծածկել մերկութիւն զպսակն 

ի գլուխ կապել յառաջեալք - 9. Եւ կամ թէ որում ծնանել առաջի կայցէ, զծնունդն 

առաջի դիցէ յղանալոյն և երկնելոյն, զորս ի դէպ է անսին խոստովանել զնոսա 

ծնունդս, և կամ վիժածս, և ոչ ծնունդս: - 9. Զոր ի սուրբ քառասներորդս պահոցն 

առանձնաբար ի վերայ նոցա կատարելով՝ արտաքոյ ժողովրդանոցին յետոյ ապա 

արժանի լինէին ընդունել զլուսաւորութիւն սրբոյ աւազանին - 9. Յետ այնորիկ ապա 

հաւատալ սրտիւ, և խոստովանել բերանով, յորմէ կեալն հասցէ - 9. Այս 

յերեխայութեանն կարգի առ դուրս մկրտարանին պատշաճեսցի լինել նմա՝ որ 

մկրտիցին: Եւ ապա զկնի այսորիկ զհոգևորն ծնանել ծնունդ յաւազանին, և 

զեւթնեակսն` ըստ եւթնեկացն որ ի մեզ հոգեկան շարժմունք` զգենուլ զՀոգւոյն 

շնորհս, զոր Եսայիասն թուէ: Զկնի որոց ապա և զորդեգրութեանն աստուծոյ անուն 

ժառանգել - 9. Զկնի ամենեցուն, այսինքն յղութեանն և ծննդեանն և 

ժառանգաւորութեանն, ապա և զկենացն` որ յերկնիցն իջեալն է` ճաշակել կերակուր, 

զմարմին և զարիւն կենագործողին Քրիստոսի: - 9. յայնմ ժամանակի առ 



746 
 

կատարելահասակս ոմանս կատարիւր երախայութեանն կարգ. որք յիմաստ և ի բան 

հասեալք` կարօղ էին անձամբք իւրեանց  լսել - 9. այսոքիկ միանգամայն ի միասին ի 

վերայ եկեալ գտանին, ի ձեռն այնոցիկ` որք զմանկունսն ի մկրտութիւնն 

մերձեցուցանիցեն: - 10. զնոսա, որք յամուսնութիւն անդր գայցեն … և անդ 

յարժանաւոր տեղիսն զնոսա պսակեսցեն: – 10. Եւ որ ծանրագոյնն է քան զայսոսիկ – 

10. ,,Խորհուրդս այս մեծ է, զոր և ասեմ ի Քրիստոս և յեկեղեցի,, - 10. որ զժողովրդեանն 

աստուծոյ ի վայր թողու զծառայութիւն, աստուծոյ ոչ ծառայէ: - 10. Եւ այս յորդւոց 

անտի Հեղեայ յայտ է. որք անպարապ լինելով ի մարմնամոլութեան յղփութենէ,  

հանապազափակ զդուրս խորանին աստուծոյ ընդդէմ եկելոց անդրուխտաւորացն 

պահէին – 10. որք յամօթալիսն ըմբռնեալ իցեն գործս – 11. ԶՀոգին սուրբ 

տրտմեցուցանեն, որ սիրէ միշտ բացափայլութեամբ ի վերայ մեր զպարգևականն իւր 

ծագել ձիրս – 11. Եւ որ ի ժողովի բազմամարդութեամբ զուրախականսն ոչ փափաքէ 

գտանել, տրտմականացն … անբաղայապէս հանդիպեսցի: - 11. Առ որս ոչ են մեզ 

յերկարագոյնս տողել բանս – 11. ուր մարգարէն Եզեկիէղ զդսրովականսն և 

զսպառնալիսն կարգաւ առ սոսա` զոր առ հովիւսն Իսրայէղի յաստուծոյ 

պատգամաւորեալ բարբառի - 11. Եւ դժոխադատելի յոյժ է պահանջիլ համարս 

այնմիկ` որում ամենայնքն յայտնիք են և անմոռանալիք, յորում ոչ կարեն օգնել 

կաշառացն ակնառութիւնք - 12. զաստուածայայտնութեանն և զծննդեանն նորին զօր, 

զոր ի վեցն յունուարի ի միասին տոնել սովոր է աշխարհս մեր - 12. այժմ զծննդեանն 

սիրեն ոմանք կատարել զտօն. իսկ յայտնութեանն խորհրդոյ` և ոչ միով իւիք կամին 

ճառս ի մէջ բերել, կապելով ամենևին զինքեանս ընդ ընթերցուածոցն հրաման. զոր 

երուսաղեմացիքն յութօրեայս յայտնութեանդ` յութ եկեղեցիսն իւրեանց երթալով` 

զնոցին տեղեացն զկանոնն կատարեն – 12. Այլ զոր ասեմս, այս նախնական 

սովորութիւն ի վաղնջուց հետէ նախահաւեալ - 12. Առ ասյոքիւք են ոմանք դարձեալ, 

որք ի սուրբ քառասներորդս պահոցն, զշաբաթ  և զկիրակէ օրն ընդ տրտմութեամբ և 

ընդ ապաշխարութեամբ արկանեն - 13. Ի սմին աւուր և զերկրորդն իւր խոստացեալ է 

առնել Քրիստոսի յաշխարհ զգալուստն. յորում հրեշտակապետացն ուժգնակի հնչեալ 

լինին փողոցն ձայնք. զոր մարգարէն աւանդափող զնա անուանէ - 13. Ի սմա և 

հասարակաց մեր բնութիւն ի բաց դիցէ զորս ի պատուիրանազանցութենէ  եբարձ - 13. 

Սա է, որ զլուսոյն արարիչ ի խաւարէ մեզ լոյս ծագեաց և ծագեսցէ: - 14. Եւ նախ քան 
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զայլսն` զառանձնական զիւր ինքեան զիսկագոյնն և զհարազատագոյնն, առանց որոյ 

ոչ անուն և ոչ փառք առ սա ասասցին - 14. Երկուք են որ յափշտակելոց են զմեզ տեղիք 

– 14. Եւ երկուք են աւուրք, որ զհանդերձելոցն առ մեզ նկարագրեն բարութիւնս - 14. Որ 

առ պատուիրանադրեալն ոչ ձգտի հասանել կանոն, նա յահեկակողմանն դանդաչէ 

խոտորել ճանապարհ. իսկ որ յառաւելազանցն նկրտի հրամայեցելոցն հասանել, 

զաջակողմանն այնպիսին տենչացաւ գտանել զխոտորումնն: - 15. Իսկ որ 

յերկաքանչիւրոցն զանգիտեալ հրաժարիցէ ծայրայեղ  խոտորմանց, միջին իմն 

արդարակ և անստերիւրող ճանապարհաւ բերիցին: - 15. Յորմէ ոչ փոփոխեսցի 

նախահարցն հաստատեալ սահմանք – 15. Այլ որ շաբաթուս երեկոյ` կարգ 

պաշտաման սրբոյ մարտիրոսաց ի սմա կատարի - 15. Սակս որոյ և երկոցունց 

մասնաւորաբար և հարազատասցի սա - 16. ոչ գիտէք յորում ժամու տէրն ձեր գայցէ - 

16. Եւ ցուցանէ երկոցունցս այսոցիկ հանդիպել շահաւորութեանց, որք հսկմամբ և 

աղօթիւք  զբոլորագիշերս զայս մեծարել բաղձացան – 16. Քանզի գիշերս այս, որ առ 

միաշաբաթիս լուսանայ, եղև յարուցողին զմեզ Քրիստոսի յարութեան ժամանակ: 

Վասն որոյ լինելուց է և համաշխարհականն ի նմին գիշերի յարութիւն: Իսկ եթէ ո՞վ ոք 

ի բազմացն իցէ կամ գիշերն այն, կամ գիշերոյն այնորիկ ժամ, յորում զմեզն է 

հանդերձեալ նորոգել Քրիստոս, այս ծածկեալ է յամենեցունց - 16. «Արժանի լինիցիք, 

ասէ,  զերծանել ի նեղութեանց անտի` որ գալոցն է - 16. Իսկ զորս ի միջի անդ յիշէ 

իսկղբանն և կատարածի – 16. Կարճեալ արգելու զնոսա, որք միանգամ զերեկոյս զայս 

կամ քնոյ` կամ արբեցութեան մասն վիճակեալ հանիցեն: - 17. իսկ այն` որ զգիշերոյն 

սկիզբն ընտրեաց առնել արբեցութեանն սկիզբն, հարկաւորաբար այնպիսի 

հանգուցանիցէ քնով զաւելորդն իւր տքնութիւն ի հասարակ գիշերի - 17. և դուք 

նմանեալք մարդկան` որ ակն ունիցին տեառն իւրեանց - 17. Երանի~ իցէ ծառայիցն 

այնոցիկ, զորս եկեալ տէրն գտանիցէ արթուն»: - 17. Ննջեցէ’ք  այսուհետև, ասէ, և 

հանգերուք». զորս և յետ այնորիկ ասէր - 17. Եւ սակայն եւթնապատիկ սպառնայ 

ջեռուցանել, թերևս զի կիզուլ կարասցէ զեւթեակսն` որ ի մեզ հոգեկան շնորհքն, և 

խափանել զհանգստական հոգւոյն խորհուրդ, որ եւթներեակ և յիսներեակ աւուրբք և 

ամօք զաշխատութիւնն ի բնութենէս լուծանէ: Յաղագս որոյ պարտ է մեծաւ 

զգուշութեամբ այսմիկ տանել հոգ – 18. յորժամ ոչ զոգեկանն` որ յառաքինութենէն է` 

պինդ պահիցեմք զազատութիւն - 18. Ընդ ձեռն որոյ եւթնապատիկ, որ իրաւապէսն 
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դատի, զմարմնականն ի ծոցս մեր հատուցանէ տանջանս – 18. Քանզի զոր մանկունքն 

յայժամ ի փրկութենէ անձանցն  ծանուցեալք առ իւրեանս զփրկիչն, իբր առ երկին ի 

հնոցն վերաձայնեալ կոչէին զարարածս - 19. հարկաւորին ամենայն իրօք ընդ մեզ և 

նոքա գոհացօղք և բարեբանիչք լինել այնմիկ, որ ազատէն զամենեսեան: - 19. 

նուագեմք զօրհնութիւն ... ասելով, «Օրհնեալ ես տէր  աստուած հարցն մերոց»: Հարս` 

ըստ հաւատոյն որ առ աստուած` զվախճանեալսն անուանելով. և վասն զի վերստին 

զառաջին զիշխանական պատիւն յարմարագոյն է զգենուլ այնմիկ` որ զղջմանն հրով 

զինքն հալել գիտիցէ - 19. յաղագս վերջացելոցն ի նախաժամանողացն. զի զորս 

ծուղութիւնն զրկեաց յառաջնումն, յերկարելով վայելեսցեն յերկրորդումն: - 19. Եւ այն` 

որ յառաջագոյն զայս ամենեցուն հասարակապէս հրամայէր օրհնել զաստուած, այժմ 

թողլով զզգալիսս և զնիւթեղէնսս,  վերաթևեալ ելանէ յանմարմնականացն դադարս - 

19. Զերկուսն ապաշխարութեան և աղօթից, սակս ողբաձայնեալ հոգեկան մասինն` որ 

ընդ աղախնացելոցն որ ի մեզ դաշնաւորեցաւ հեշտութեամբ ճաշակելեաց և 

հոտոտելեաց: - 20. Յաղագս որոյ և զերեքսրբեանն խառն ընդ նոսա միաբանական 

ձայնիւ սկսանի նուագել: - 20. Զի զոր լեզուով ազդմամբ` լսելեաց մատուցանէ զբանն, 

զնոյն սա տարրաբար տեսանելեաց առաջի դնէ: - 21. ոչ մի ինչ իրօք զորոգայթս զայս 

փշրել կարիցեմք, եթէ ոչ այնուիկ` որով գթասիրեալ  երկնային Հօրն, փրկանաւորեաց  

զմեզ արեամբ միածնին իւրոյ, զնոյն և մատուցանել յիշեցուցանէ, զոր յընդերեկս 

աւուրն ուրբաթու զանապական մարմինն իւր ի հաճոյս Հօրն Որդին միածին 

պատարագեաց: - 21. Այսուիկ ուրախարար զոհագործութեամբ ապրեցուսցես զիս 

յորոգայթէ յայսմանէ, որ թագուցաւ ինձ ի գայթակղութենէ գործողին զանօրէնութիւն: - 

21. վասն որոյ և ի վերայ բերէ, թէ – 22. Զկնի որոյ ապա զճրագացն նուագեն զկցուրդ – 

22. իսկ ապա զերկրորդն` որ աղօտաճաճանչն է` ի ներքս ածելով լոյս ... իմանալի 

լուսոյն ճառագայթիւք զսրտին խնդրեն լուսաւորել զաչս: - 22. և զոր ինչ արարին 

յառաւօտին աղօթսն, զնոյն կարգ և աստ յառաջ առնելով ... տանին յանգել 

յեպիսկոպոսսն - 22. ընդ որս և զերեքսրբեանն զուգաձայնեալ` երգակցեն 

զսրբասացութիւն: - 22. Արդ չորք են ընդ  ամենայն երեկոյին աղօթից սաղմոսք, առանց 

հանգստեան սաղմոսին. թերևս ըստ չորից տարերացդ, որ ի նիւթականումս մեր 

գտանի մարմնի: Զի զվեցն, որով իմանալի հոգին միջնորդէ ըստ զգայարանացն - 22. և 

չորք և վեց գումարին ի տասն, որ է առաջին կատարեալ թիւ ի միակէն սկսեալ – 22. Այլ 
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և բնականագոյնք, որովք զուգիւք ներգործել բնաւորեաց առաջնորդականն որ ի մեզ 

միտք - 23. Է և եռանգիւնի, ի միակէն առ չորսն վերանալով. աL,բL գL,դL, որոց 

շարադրութիւնն բաղկացուցանէ զտասն: - 23. Եւ այս մեզ յաղագս թուոյ քառակի և 

միակի, որովք առաւօտին և երեկորին աղօթք ասացեալ եղեն: - 23. Քանզի և զայս ի 

մէնջ պահանջէ` որ հաւատացն ի մեզ զվերակացութեանս այսորիկ շնորհ. շուրջ գալով 

միշտ, տեսանել հոգաբարձութեամբ զհօտ Քրիստոսի, զոր պատուական արեամբն 

իւրոյ փրկեալս ազատեաց - 23. ի միասին հրաւիրեալ գումարեաց զմեզ աստուածային 

տեսչութեանն հրաման, որք միանգամ հաղորդք եմք միմեանց առ աստուած 

խոստովանութեամբն և նախագահութեամբ - 23. որում փառք յաւիտեանս. ամէն: - 24. 

Զի մի գուցէ, որ առ մահն զմեզ ածէ, ի վերայ եկեալ ծուղութեանն քուն` յափշտակել 

համարձակութիւն տայ զհօտս հանդերձ հովուաւն աներևոյթն գազանի. որ յամենայն 

ժամ շուրջ գայ, և խնդրէ կլանել՝ զորս եթուքն – 23-24. սուրբ աւուրք յարութեանն 

առաջի կան. յորս պարտ է աղօթել և հըսկել – 24. այս յիւրաքանչիւր կամս թողեալ 

լիցի. միայն ... առանց բամբասելոյ զընկերն, զոր կամեսցի և արասցէ հանդերձ 

պարկեշտութեամբ - 25. առ մկրտեալսն մատուցանել միայն յորդեգրութեանն օծումն 

որ յետ մկրտութեանն լինի - 26. Ոչ է արժան զսեղանն, յորոյ վերայ պատարագն 

Քրիստոսի մատչի, փայտեղէն կանգնել և շարժուն  - 26. Պարտ և արժան է զայնոսիկ` 

որք պսակելն հանդերձեալ են` քահանային յեկեղեցին տանել ... և անդ ի սրբութեան 

տեղիսն պսակել. զի ի միում տեղւոջ վայելէ լինել պսակին, և որ ընդունի զպսակն: - 

27. Արժան է ... և նոցին քարոզութիւնն և զաղօթսն զհետ բերել, զոր ի նոյն խորհուրդ 

արարեալ է երանելւոյ Յոհանայ Մանդակունւոյ Հայոց կաթողիկոսի: - 28. զի այսպէս 

վայելէ քրիստոսասիրաց, որ նորին լեզուոյ և ազգի են - 28. Արդ զկնի Հարցինն և 

Ողորմեցւոյն և … զՓառս ի  բարձունսն  պաշտել. ապա ըստ իւրաքանչիւր աւուր 

զկցուրդսն, զոր առեալ է ի սաղմոսաց:  - 29. Յառաջագոյն պաշտել զԽոնարհեցո՝ 

վերաձայնութեամբ ըստ դասուց. զոր երանելի Ներսիսի Հայոց կաթողիկոսի յաւելեալ 

է - 29. հարկաւորապէս պարտի այն՝ որ զՅարութիւնն Քրիստոսի ճառէ – 29. Բայց 

գիշեր` ոչ այնքան զժամանակն, որքան թէ զհրէական զանհաւատութիւնն անուանելով 

որ զաղջամղջին խաւարի արդարև բերէ զօրինակ - 30. Եւ զկնի ամենեցուն` 

զԱրևագալին նուագել սաղմոս, զոր Եղիցի անուն տեառն ասել սկսեալ են ի 

ժամանակացն Եզրի  կաթողիկոսի: - 30. սոքա ամենեքին, և որ այլն ևս իցեն 
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անօրինեալք ի Քրիստոսէ, ի յարութեանն միաւորեալ բովանդակին: - 30. յետ որոյ 

դարձեալ՝ մինչ չև զաւետարանն ընթերցեալ – 30. արժանաւորս արա զմեզ ծառայս քո 

անճառ լուսոյդ երկնից արքայութեանդ  Յիսուսիւ Քրիստոսիւ ... ընդ որում քեզ Հօր և 

սուրբ Հոգւոյդ վայել է փառք իշխանութիւն և պատիւ  - 31. Քեզ յանձն առնեմք զանձինս 

մեր ... որ ի բարձունս բնակել ես – 31. Պարտ և արժան է ի գիշերապաշտաման 

զկանոնացն զհետ բերել զչորս զայս քարոզութիւն … զոր արարեալ է վասն նորին իրի - 

31. Իսկ զայնոսիկ, զորս օրհնութեամբ և օծմամբ կատարեալ է, որք միանգամ և իցեն 

աստուածային խորհրդոյն գործարանք,  պարտ է նոսա պատուել և պաշտել - 32. Ոչ է 

պարտ ի չարաղանդ մծղնէիցն տեղիս, որ կոչին Պոլլիկեանք, օթել ումեք - 33. Եթէ ոք 

իցէ՝ որ յարեսցի ի նոսա … պարտ է զայնպիսին խոշտանկել – 33. ,,Բազումք են լեալ 

յաշխարհ նեռինք, որով մարթեմք իմանալ թէ յետին ժամանակ է,, - 34. աւասիկ եկեալ 

հանդիպեցաք ժամանակի. որք յետին յետնոց գտանին արդարև քարոզք և վկայք - 34. 

ահա գտաւ որոգայթ ... ըմբռնել զախմարս և զպարզամիտս ի մարդկանէ, որք չարեաց 

ի չարիս վերացեալ ելին - 34. Զի որոց ի կամակորութենէ ախորժելի եղև բանսարկուին 

գալ ի բարեկամութիւն – 34. նախատել զմեզ յանդգնին պղծալիցն … զոր անխտրապէս 

յանդեդևուն մտաց առեալ մեք կապեցաք զհռչակելին զայն  նշան ընդ ամենայն նիւթս - 

35. պախարակել զմեզ անամօթին … զսրբոց մարգարէիցն զբանս ընդդէմ մեր բերելով, 

զոր առ ի յանդիմանութիւն հեթանոսական  կռամոլութեանն  է  ասացեալ: - 35. Քանզի 

են ոմանք ի նոցանէ որք զաչացն զհետ երթեալ խաբեցան - 35. Եւ են դարձեալ, որք 

յուժգնութենէ կենդանեաց կամ … ի պաշտօն նոցին դարձան - 35. Իսկ որք 

անչափաբար  գիջական ախտին հոգ տարան` զարական և զիգական անդամն 

նոյնաձևաբար  ստեղծեալ պաշտեցին - 35. Են ոմանք ի նոցանէ, որոց տեսեալ 

զարիւնարբուս և զթարախածուծս ի կենդանեացդ` իբրև զախտաբոյժս … աստուածս 

անուանեցին – 36. Կէսք ի նոցանէ զընդդիմամարտս այլոց կենդանեաց զկենդանիս ի 

պատիւ առեալ պաշտեցին. որոց յաղթահարելն զմիմեանս` օգնականութեան 

սպասաւորութիւն առնել է իւրեանց ստացողաց: - 36. որպէս թևովք թռչել հեծելոյն 

զկնի որոյ հասանելն բաղձայ – 36. Եւ կամ որպէս առ նոսին իսկ, զորոց բանս, 

կատուապաշտութիւնն է մեծարգի եղեալ - 36. Ինքն անձին իւրում երկրպագու և 

պաշտօնարար լեալ. զի որ առ ընկերսն մոլորեցաւ աստուածութեան կարծեօք ինքն 

իւր ինքեան խոնարհեալ երկրպագէ յիմարաբար: - 36. Ի համեմատութիւն գալով առ 
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միմեանս մարդիկն,  որով իւիք  նուազեալ գտանէին առ ընկերն - 36. քաղդէացւոց 

տեսեալ զտիտանեանն զայն վիթխարի և աշխոյժ … վասն որոյ զգերամբարձեալն … 

պատուեցին – 36. աստուածս անուանեցին. զԿռոնոս … զԶևս … յորոց անուն և զկուռս 

պատկերակերպս քանդակեալս աստուածս անուանեցին: - 37. և զկռապաշտիցն … 

ընդունէր զերկրպագութիւն: Յորմէ գտանէին եղեալ դիցն երկրպագուք ոչ միայն 

տարրապաշտք, այլ և դիւապաշտք … Վասն որոյ դիւաբնակք և դիւաշունչք կռոցն 

լինէին սպասաւորք - 37. ոչ ինչ են պէտք  դերանուանութեամբ զայնոսիկ, յաղագս որոց 

բանս ընթանայր, նշանակել - 37. մկնորսակացն լինելով պաշտոնամատոյց, յայնոցիկ 

մղեալ անկանին խորխորատ` որք զձի և զշուն ընտրեցին իւրեանց լինել աստուածս - 

37. Որք և զնոցին դիակունս առ երդովքն ուրեմն ի տանիս զեղչեալս բարձրահայեաց և 

երկնապիշ լինելով, երդնուն այլ ընդ այլոյ ասացեալք - 38. Նախկին մծղնէութեան 

պայղակենութեան խեշերանք. որք խրատեալք և ոչ իմաստնացեալք, ի Ներսիսէ 

կաթողիկոսէ - 39. և զանուանն իւրեանց զաղտախինս յանդգնեցան կախել  զայնցանէ, 

որ զերկնից բարութեանցն բուռն  հարեալ ունիցին յուսով: - 39. Ոչ նուաստանամ որով 

նախատել վարկուցեալք անուամբս, բարեպաշտաբար լուեալ - 39. Ընտրեալք ի 

մարդկանէ և աստուածային բնակութեանն արժանաւոր լինել գտեալք, որք ի վերայ 

երկրի զերկնայնոցն հանդիսանան կատարել վարս – 39. արդարև իսկ կռեմք և կոփեմք  

և քանդակեմք և քերեմք որովք միանգամ աստուածպաշտութեանս մերոյ կատարին 

կարգք - 39. Դարձեալ` կռապաշտիցն զմեռելոց  ոմանց զնմանութիւն յանշունչ նիւթս 

կերպագործեալ տպաւորելով, յաղագս որոյ միանգամայն և ի նախատպէն և ի 

պատկերէն զրկեալ լինէր յուսոյ պատկերագործն: - 40. ,,Որ հաւատայ յիս, ասաց ինքն, 

զմահ մի տեսցէ – 40. նոցա մեհեանքն կռոցն ընդունարանք շինեալ լինէին. իսկ 

եկեղեցիք բարեպաշտացն տաճարք … և ժողովարանք որոց առ աստուած մերձենալ 

կամիցին: Յաղագս որոյ և կարի յոյժ աննմանիք միմեանց են տաճարն աստուծոյ և  

մեհեանք կռոցն – 40. և այս է. զոր մարգարէն ասէ, թէ – 40. Իսկ եկեղեցիք 

հաւատացելոց աստուածսիրութեանն փափաքանօք շինեցան. յաղագս որոյ և 

աստուած ի ներքս եկեալ դադարէ – 40. Այսք և որ սոցին նման` սիրելիք մեզ լինել 

հրամայեալ յաստուծոյ - 41. Քանզի սկզբնաչար դևքն և մարդատեացք, ոչ միայն թէ 

զնոսա` որ նոցա ոչ են` կամին տեսանել չարչարեալս և նեղեալս - 41. Զոր և տեսանեմք 

ի ծառայութիւն զեկեալսն սատանայի խեղանդամս և ոգեհաշմս – 41. 
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Տարրատռփութեան դևն ստիպէ զիւրսն հնազանդեալս, որոց և դիպեսցին 

բարեքաձևաց տարերց և գեղեցկակերպից` երկիր պագանել – 41. ոչ կարէաք նովին 

կապանակցաւ ընդ իմանլիսն խառնել, և յայտնապէս ի դէմս մեր բերել զարարչին 

մեծութիւն՝ որ քերոբէիցն է անտեսանելի - 41. Այս նոցա է` որք ընդ քարին և ընդ 

փայտին շնային, որպէս մարգարէն ասէ, և զորոց Դաւիթն ասէ, թէ - 42. Իսկ մեք զայն 

միայն յիւրաքանչիւրոցն բացորոշեալ պատուեմք ի նիւթոց. յորոց վերայ զնմանութիւն 

պատկերին Քրիստոսի և խաչին իւրոյ ձևացուցանիցեմք: - 42. և որ ի սկզբանէ արար 

զմարդն ըստ պատկերի իւրում և ըստ նմանութեան, ինքն եկն – 42. Եւ այս է, որ 

զմարմնացելոյ Բանին աստուծոյ վարդապետեաց մեզ պաշտել զկենդանագրեալ 

մարդկային ձևով զպատկեր - 42. Որոց երկրպագեալ, ոչ յերկուանամ նմին ինքեան 

բազմեցելոյն ի նոսա Քրիստոսի զերկրպագութիւնն մատուցանել - 42. Եւ ոչ միայն այս, 

այլ և քահանայական ձեռնն և բանն զԵրրորդութեանն սրբոյ ի նոսա կոչեալ 

բնակեցուցանէ զօրութիւնն, որով ձեռամբ և բանիւ պարգևք և պատուհասք ի մարդիկ 

կարկառին, որովք և երկնայինն փակեալ և բացեալ լինի դրունք, որոց և տարերքս 

ամենայն տեղի տուել հնազանդի: - 43. զիւղոյն սրբոյ ասեմ զհեղումն, որով իւիք 

զքահանայսն և զթագաւորսն ի նախնումն աստուածեղէն Հոգին յանցնիւրսն շարժէր 

ներգործութիւնս: - 43. նիւթականաւն զզգալին զուարճացուցանէ, զի ... և իմանամք 

զիմանալին որ ի մեզ զօրացուցանելով. ,,Հրամայեա, ասէ, աստուած զօրութիւն քում` 

զօրացուցանել զոր հաստատեցեր ի մեզ,,: - 43. մարմնաւոր տեսլեամբ ի սկզբանն ի 

վերայ ազգակցին իւրոյ իջեալ հանգչիւր ... որում աշխարհ ոչ կամեցաւ զաչացն 

տեսութիւն սրտին կազմել տեսութեան ճանապարհ: Եւ այս է, զոր ասէր տէրն` եթէ - 43. 

զատանիմք և մեք յայնցանէ, որք ի համանգամայն նիւթ աստուածութեանն կարծեօք 

խաբեալք գրաւին: - 44. Ըստ գրեցելումն, եթէ «Ետուր երկիւղածաց քոց նշան, զի 

ապրեսցին յերեսաց աղեղան». որ մանաւանդ անհաւատիցն` քան թէ մեզ ի դէպ էր 

ըմբռնիլ հիացմամբ - 44. «Ինև, ասէ, լի են երկինք և երկիր». և «Լի են փառօք նորա 

ամենայն երկիր». այլ առ ներգործելն այնոքիւք միայն տնօրինել, որովք կամեսցի 

ինքն, և ժամանակին պահանջեն պէտք: - 44. ոչ եթէ անշունչ փայտին զայնոսիկ 

համարիցիմք առնել հրաշագործութիւն, այլ որ ի նմա դարանեալն էր` աստուածային 

շնորհացն - 44. Մի’թէ  յանշունչ  քարանց կոփեալ պնակի՞տքն զայսոսիկ առնելով, եթէ 

ո՞չ ինքնին աստուած` որ ի նոսա միաւորեալն էր, ժամանակին  զայն  պահանջեալ: - 
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44. ցուցցուք և զայս, թէ և պատուելի և պաշտելի մեզ այնոքիկ` յորս աստուած իցէ: - 45. 

«Որ յերդնու յընկալեալսն` երդուեալ լինի յընդունօղս նոցին»: Զնոյն և մեզ ի դէպ է 

ասել, որ պատուէ զխաչն Քրիստոսի և զպատկեր նորին - 45. Այլ այս այնքան առաջի 

անկեալ ձգեցաւ բանս ... որ ծամածռեալ խաթարել զմիտս մեր խորհին 

կռապաշտութեան անուամբ: Առ որս ասելի է. ,,Որ անօրինելոցն է, անօրինէ: - 45. Քաւ 

լիցի. այլ ի հասարակացն միայն նոքա, զորս ի ձեռն առեալ` իբրև գործեաւ իւիք 

աստուած զբարերարութեանն ի մեզ հեղու զխնամս: - 45. տէրն յանդիմանեալ սաստէր 

այնոցիկ, որ զպարունակօղսն անպատուեալ՝ զտաճարն և զսեղանն պատուեցին 

յատուկ զպարունակեալսն – 45. Զոր և հրավիրեալ առաջի կալցուք բարձրագոյն և 

ամենազօր բազկին, որ կարողն է խարշել իբրև զփուշս արեգակի  – 46. Այլ և 

կենդանականն որ ի մեզ հաւատ, սրեալ իբրև օձի խօսարանացն իւրեանց սրով 

սատակել սպառնացեալ, որ ըստ նմանութեան թռչնոց ճախրեն դիւրադարձ լինելով - 

46. հաւաքեսցուք ի հեղեղագնաց կենցաղոյս` զգայութեանցն որ ի մեզ զկարծրութիւն  

- 46. Եւ նոցուն իսկ չարաչար աստուածոցն զինուք զնոսին սատակեսցուք ... որք 

նմանապէս են աստուծոյ և մեր թշնամիք – 46. Բայց է և ոչ սուղ ինչ և զոր առ միմեանս 

ունիցին նոքա զթշնամութիւն – 47. Քանզի մին միով ճանապարհով, և միւսն երկուք, 

որք ոչն են անմոլար, հակառակին անհասանելի մարդեղութեան բանին հասանել: - 

47. զոր ի սկզբանն ի բաց հրամայեցաք դնել զսպանութեանն գործիս – 48. ապա հարկ 

է մեզ` որ զմին միայն ընտրեցաք ունել զօրագլուխ և վերակացու կենաց մերոց, որք ոչ 

միայն աստուծոյ զմեզ ասեմք, այլ և վասն նորա գիր հանեմք - 48. Եւ զի՞նչ ստել 

չարագոյն կայցէ քան զոչ խոստովանել զՔրիստոս մարմնով եկեալ. զոր մոլորեցուցիչ 

և Նեռն անուանէ մեծն Յովհաննէս: Քանզի այնքան նրբեն նուաղեցուցանեն նոքա՝ 

զորոց բանս է, որ վասն Քրիստոսի մարմնոյն մտածութիւնք և ճառք, մինչ զի առ աչս 

երևութեան կարծիս արկանել մարմնացելոյ բանին - 48. այլ ինքն իսկ Բանն աստուած 

էր` որ ընդ երկոսին անցանէր - 49. «Գտանիցէք, ասէ, մանուկ պատեալ ի խանձարուրս 

... և «Եղելոյ ի զաւակէ Դաւթի ըստ մարմնոյն». և ,,Յորոց և Քրիստոս ըստ մարմնոյն,, - 

49. ,,Մեծ է խորհուրդ աստուածապաշտութեանն, որ երևեցաւ մարմնով,, - 49. լուծեալ 

եղև յայնմանէ՝ յորում էրն – 49. Զի՞նչ արասցես և զհրեշտակապետին ձայն. «Որ ի քէն 

ծնանելոցդ է, ասէ, և ոչ թէ որ ի քեզ. և եթէ ,,Առաքեաց  աստուած զորդին իւր, որ եղև ի 

կնոջէ - 49. և դուք երկուցեալք յերկուցն ասել բնութեանց ի Պանդորոսին փախուցեալ 
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անկանիք յիմարութիւն, որ զԲանն ի մարմին և յոսկերս յեղեալ ասէր: - 50. Ապա թէ 

յերկիւղէ տարակուսանաց է թերաբանելդ ձեր, զնմանսն առնէք այնոցիկ, որք ի սրոյն 

զարհուրանաց փախչելով` գահավէժք եղեալ մեռանին: - 50. լուծեալք ի միմեանց՝ 

որպէս խոնաւուտ բնութեանցն, յորմէ լինի և ոչ մի բնութիւն: Այլ զոր էրն ոչ ի բաց 

թողլով, եղև՝ զոր ոչն էր. և այսպէս բարձրագունին ծանուցաւ խոնարհութիւն - 50. Եւ 

այսպէս ի գոլոյն ոչ ի բաց կալով, մարդկայինն և աստուածայինն այնուհետև ասին ի 

միաւորութենէն և որոց ոչն էին գոյացութեան - 51. Եփրեմ ասէ. «Ոչ փոփոխելով 

մարմինն յանմարմնութիւն, այլ ունի զինքեան զմարմինն ... և առաւել քան զմեզ ըստ 

որում յաստուածն Բան միաւորեցաւ,,: - 51. Արդ ի յատկութեան ըստ բնութեան ասել, 

զանշարժն մնալ ասէ յերկաքանչիւրսն` որոց էինն: - 51. զի որ ի Հօրէ անմարմին բանն 

է ... մարմին զգեցաւ – 51. այլ ըստ ամենայնի կատարեալ առնլով` առ իւրն միաւորեաց 

կատարելութիւն Բանն որ ի Հօրէ – 51. «Որ ասէ զմարմինն առնելի առ անեղն 

աստուած միաւորութեամբ աստուածային և երկրպագեալ - 52. ո՞րպէս արդեւք եղիցի՝ 

որք ոչ են – 52. ,,Մի բնութիւն զաստուածայինն իսկ ասեմ, զոր ի Հօրէ ունէր զիւր 

զիսկական բնութիւնն – 52. և ոչ գիտես թէ մարմին ասելով` յերկոսին ի ներքս ըմբռնիս 

յորոց փախչիսդ: Արդ զնոյնս, որովք  բարեպաշտելդ կարծես, հակառակ ընդդէմ քեզ 

եդից: - 53. որ ի Հօրէ գոյացեալ անձնն էր, նոյն անձնաւորեալ ի սուրբ կուսէն. և որ ի 

Հօրէ բնութիւնն է, նոյն բնաւորեալ եղև յարգանդի կուսին:  Եւ սակայն գոհութիւն 

աստուծոյ, որ յայտնէ զխորս խաւարի - 53. Այլ անմարմին բնութիւն աստուածային 

Բանին՝ զմարմանկան բնութիւն ի կուսէն ընկալեալ, ընդ ինքեան միաւորեաց. որ է 

ըստ բնութեան յերկուց - 54. դոև ասես. որ ի Հօրէ բնութիւնն՝ բնաւորեցաւ յարգանդի 

կուսին – 55. Դարձեալ` զմի բնութիւնդ ապաքէն ընդդէմ երկուս բնութիւնս ասողացն 

ասես գոլ. և որ երկուսն ասէ բնութիւնս, զաստուածայինն ասէ և զմարդկայինն. դու 

զո՞վ ոք ի նոցանէ  ասես` զմիդ ասելով, կամ ըստ որու՞մ յեղանակի: - 55. Առ որ դու 

հակառակաբար ընդդէմ յարուցեալ`  գրեցեր ... և ասես. որ ի Հօրէ բնութիւնն է՝ նոյն 

բնաւորեալ է ի սուրբ կուսէն - 55. վասն զի որ ի բնութենէ Հօր էր աստուած Բանն, ի 

բնութենէ Մարիամայ էառ զպատկեր ծառայի - 56. մեծն Աթանաս ասէ. «Վասն զի 

բնութիւն մարդկութեանս էր` որ ծնանելոցն էր, վասն այնորիկ և չարչարեալ զնա 

նշանակէ»: - 56. Բայց դու թէ ասիցես՝ մարդ եղեալ ճշմարտապէս ի մարդկանէ զԲանն 

որ ի Հօրէ, ընդէ՞ր զանգիտես զմարդկային ի Քրիստոսի դաւանել բնութիւն – 56. Առ 
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այնոսիկ` որք ըստ Եւտիքեայ, և կամ Յուղինեայ չարապէս զմին իմացեալ ասէին, 

երկակի ասացուածով զբանիցն իւրեանց յօրինէին զառաջարկութիւն - 56. «Որով ինքն 

չարչարեցաւ` զփորձ առեալ կարօղ է և փորձանաւորացն օգնական լինել»: - 57. մարդ 

էր որ երևէր, և աստուած էր որ ոչն արևէր. և որ այլ ինչ սոյնպիսիք յայլոցն ասացեդալ 

եղեն: – 57.  ընդ ձեռն որոյ ցուցեալ լինէր Աստուածոյն Բանի բնութիւն անեղանելի – 57. 

Եւ համայն սա՝ որ այժմ անչարչարելի ասաց աստուածութեամբն, յայլում տեղւոջ 

մակաձայնէ Աստուած չարչարեալ: - 58. այլ միայն յորոց էինն՝ ազդեալ նծանակէին – 

58. ոչ աստուածութեանն աշխատութեամբ տաժանեալ, այլ մարմնոյ որ ի բնութեանն 

յարմարագոյն էր - 58. Եւ որ այժմս ըստ մարմնոյն բնութեան զայս այսպէս մակաձայնէ, 

այլուր ըստ միաւորութեանն առ Բանն աստուած զայսոսիկ վերաբերէ - 58. Եւ եթէ 

Անվիշտ և անմահ է Բանն որ յաստուծոյ Հօրէ. յաղագս այնր իւրացոյց իւր մարմին` որ 

վշտանալն կարէ: - 59. որ ընդ ձեռն մին ասելոյն Քրիստոսի բնութիւն, ուրանային 

զանսուտ նորա մարդեղութեանն խորհուրդ: Զվերջին Եւտիքէս, որ ոչ համագոյական 

կուսին դժոխաբանէր զմարմինն Քրիստոսի, և մի բնութիւն: Զառաջինն Եւտիքէս, որ 

յերկնից և անստացական ասէր զմարմինն Քրիստոսի և մի բնութիւն զՎաղենտիանոս 

և զՄանի, որ կարծեաւք ասացին զերևումն Քրիստոսի, և մի բնութիւն. զԱպողինար և 

զՍոփրոնիոս և զՅուղիանէ, որ կիսաբաժ և ոչ կատարեալ զմերս ասացին բնութիւն 

առեալ Բանին ի կուսէն, և մի բնութիւն. զԵւնոմիոս և զԱրիոս, որ զաներևելի արարած 

ընդ երևելի արարածոյ շարակարգեալ ասաց զԲանն ընդ մարմնոյն, և մի բնութիւն: - 

59. և զքոյդ կարծեմ ասել, մի բնութիւն, որ առ վտանգի խոշտանգանաց`  մարմնանալ 

ասես ամենայն Բանի. և յորմէ իցէ մարմինն, զայն ուրանաս: Օրինակ իմն, որք 

զթագաւորական գահոյսն պատուոյ արժանի վարկանին լինել և յորմէ գահոյքն 

գեղեցկակերտեացն` զնիւթն իբրև զանարգ ինչ անգոսնեալ ի բաց մղեն - 59. զի թէ 

այնմիկ ոչ ասասցի՝ յորմէ առեալն եղև, ոչ ծանիցի առաւելութիւնն որում եհասն 

փառաց – 60. Ընկա’լ առանց խարդախութեան զգրեցեալսն, և ճշմարտեա’ զոր առ ի 

Փրկչէն կատարեցան իրագործութիւնքն: - 60. Հի՞մ ջանաս փոփոխել զմարդկութիւն 

անուանն, և դնել զայլոյ ուրուք անուն, յորմէ հեռի են ասացուածքն – 61. Վկայեա 

այնոցիկ բանից, որոց աստուածն Բան վկայեաց ընտրել – 61. և ոյք այնոքիկ իցեն՝ որ 

ըստ միաւորութեանն տրամաբանեցան: - 61. առ որ եթէ խաւարագած ոք ի ներքս 

յառեալ նայիցի հոգւոյն ակամբ, նոյն ինքն մոլորութեան պատճառ ճշմարտութեանն 
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նմա եղանի ասացուած: - 61. ընդ որս ինքն անցանելով ըստ նմանութեան գլխոյ` զբոլոր 

զառ ի յեկեղեցւոյ զհետ հրաւիրեալ կոչէ զպատշաճեալ իւր անդամսն - 61. Առ որ դու 

կուրացեալ մտօք հայելով` ոչ գիտացեր զանազանել - 62. Զի՞նչ պարտ է զճարտարսն 

Յունց համարել, որք ասեն զԵրրորդութիւն դիմօք և անձնաւորութեամբ բաժանեալս, և 

աստուածութեամբ միաւորեալ: - 62. Եւ եթէ ոչ բաժանի ըստ դիմաց, զիա՞րդ 

առանձնաւորութիւնքն կարեն անշարժ մնալ. զոր մեծն Գրիգոր ասէր  Նազիազու - 62. 

«Ոչ ոք ել յերկինս, եթէ ոչ որ էջն յերկնիցմ որդին մարդոյ` որ էն յերկինս» - 62. «Ոչ ոք ել 

յերկինս, եթէ ոչ որ էջն յերկնիցմ որդին մարդոյ` որ էն յերկինս» - 62. ոչ իմանալով` թէ 

յաղագս առ երկնայինն միաւորութեան որ յերկրէն էր` ասիւր այս այսպէս: Արդ է 

ուրեմն յաստուածային գրիցեալսն բան` որ ըստ բնութեանն է ասաեալ և իմանի, և է 

որ ըստ միաւորութեան տնօրէնութեանն: Զի յորժամ ասէր Փրկիչն ցՓիղիպպոս, որ 

ետես զիս`  ետես զհայր իմ». եթէ զտեսանելս զայս` առ բնութեանն տեսութիւն զոր 

ունէի որդի զՀօր, ոչ առաջնորդեսցես մտացն աչաց - 62. Արդ այսպէս ընդ խաւար 

զճշմարտագոյնն շօշափեցեր լոյս, զկուրութիւն մտաց քոց զսրբովքն արկանես 

հարամբք. զորս ճարտարս Յունաց անուանեցեր – 63. զի թէ և դու կամիցիս ստել, 

ամբաստանականն քո բան որ զնոցանէն` յանուանէ մեզ զասացօղս բանիցդ այդոցիկ 

ցուցանէ: - 63. Այս են երջանիկ հարանցն աստուածաբանական դաւանութիւնքն. 

որովք բանիւք դու հերձուածօղս առասես զնոսա, և ոչ զանգիտես և զարհուրիս` 

զթունալից ... զլեզուդ քո շարժել ընդդէմ նոցա, որք արբանեակք և սպասաւորք եղեն 

Բանին աստուծոյ - 63. Ընդ ձեռն որոյ ի բաց բառնալով զպատճառն՝ որով  իւիք 

միմեանց են և ասին, ընդ նմին բարձեալ լինի և իւրաքանչիւր ուրուք նոցա գոյութիւնն. 

ընդ որով ապա և ոչ Աստուած, և մնալ քեզ անաստուած, որ այդպէս յանդուգնդ ես 

յաստուածտեսութիւնս, որ իմաստասիրեսդ և ասես, թէ որ  ի Հօրէ անձնն էր` նոյն 

անձնաւորեցաւ ի սուրբ կուսին: – 63. զի որով իւիք նշանակեսցի դէմն, նոյն և 

առանձնաւորութիւն նմին եղիցի: - 64. որ թէպէտ և է ուրեք` որ զանազանի ի 

զանազան տեսակն, սակայն առ մի և նոյն առեալ իրականութիւն զնոյն երկոքին 

ակնարկեսցեն: – 64. ,,Ամբարձ զաչս քո յուղղութիւն և տես, ո՞ւր ոչ թաթաւեցար ի 

ճանապարհս քո», և որ ի կարգին - 64. ,,Լցցի, ասէ, երկիր գիտութեամբ տեառն իբրև 

զջուրս բազումս՝ որ ծածկեն զծովս,,: - 65. այլ և վատթարագունի իմն նմանեցուցանես 

տարացուցի, որ է ըստ քում աստուածախօսութեանդ և տարացոյցն քո: - 65. ու՞մ գոյժ 
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տացուք զանջատելոյդ ի կաթանէ, զհատուցելոյդ ի ստենէ. որ եդիր յերկինս զբերան քո, 

և զլեզու քո ածես զերկրաւ, որ ջանասդ մերժել ի մէնջ զօրէնս աստուծոյ մերոյ, և 

պատմել մեզ ... որ իբրև զձի ընդ քիրտն մտեալ՝ ոչ կասես յընթացից քոց ... Որ յոյժ 

պինդդ ունիս զմիդ ասել բնութիւն - 65. կամ զարարիչն թուել ընդ արարածս, որ է 

անաստուածութիւն, և կամ զաստուածութեան կարծիս բերել ի վերայ արարածոյս, որ 

է բազմաստուածութիւն - 65. Որ ոչ միայն է անհաւանական՝ զոր ասեսդ, այլ և 

անհաւաստի: - 66. յանդգնիս աներկիւղաբար ի գրեցելոց անտի`  որ զայնն քարոզէ` ի 

բաց ջնջել զբանն - 66. ոչ ոք տեսանէր, և ոչ այն որ լսէր: - 66. Եւ կամ զորս ի մէնջից 

աստի Հոգին սուրբ զարթոյց` լինել զկնի առաջնոյն լուսաւորիչք - 66. զերկոսին զնոսա 

ասեմ սուրբս` զՍահակ և զՄաշդոց ... և կամ որ ըստ նոցանէ, և ոչ հեռի ի նոցանէ՝ 

զմեծն իմաստասիրաց ... զտէր Մովսէս. որք էին միանգամայն արուեստաւորք 

թարգմանիչք և ուղղափառք: - 66. ամենեքեան՝ որ յառաջ քան զձեզն էին՝ գո՞ղք էին և 

աւազակք: - 66. որոց և հանդիպել կարացին գրիցելոց՝ թարգմանեցին և բերին: - 66. 

Ընդ ձեռն որոյ երթեալ հանդիպիս զոր միշտն խնդրես, Եւտիքեայ առասպելականին: - 

67. Դարձեալ զի և որ ի մեզ բնաւորականք են` հոգեկանք  և մարմնականք, ոչ են 

ապականիչք և կամ ապականութիւն  բնութեանս մերում: - 67. երկիւղ և ցասումն` ևս և 

անգիտութիւն և որ սոցին նմանք, համանգամայն ընդ ներլինելութեանն բանի առեալ 

լինի մարդումս - 67. ,,Յամենայն ծառոց՝ որ են ի դրախտիդ, ուտելով կերիցես,,: - 67.,,Ի 

պտղոյ ծառոյն՝ որ ի մէջ դրախտին, մի ուտիցես – 68. գրեալ է, գործել զնա և պահել 

զփափկականն զայն դրախտ` զոր տնկեացն: - 68. Իսկ զցանկութիւն` յորոց 

ցանկացաւն հրաժարեցուցեալն պտղոյ` իմանամ:  Եւ զոր ասէն, ,,Ադամայ ոչ գտաւ 

օգնական նմա,, - 68. Այլ և զյառաջագիտութեանն ոչ ըստ բնութեան ի նմա ասեմ գոլ 

նախատեսութիւն, այլ յաստուածային հոգւոյն ազդմանէ, որ երբեմն շարժէ – 68. «Չիք 

այլ ոք բաց յինէն, որ գիտիցէ զվերջինսն՝ մինչչև եղեալ իցեն - 68. երկատեսակ իմն 

սոցայն կարծեսցի գոլ տրամադրութիւն, որ մին հոգւոյն անուանի, և միւսն մեղաց: - 68. 

Իսկ որ ըստ աստուծոյ տրտմութիւնն է` անզղջականին հանդիպեսցի փրկութեան: Եւ 

ոչ այս միայն, այլ և որ փոխանորդենն զնոսա հակակայքն` նոյնաձևապէս իմն երբեմն 

առ կեանս, և երբեմն առ մահ պարաբերելով ածանին - 69. ուրախութեամբ 

փոխանորդի տրտմութիւնն, և զուրախութիւնն` որ չարութեամբն է շարամանեալ առ 

սուգ և տրտմութիւն - 69. և նովին այսուիկ ուրախւթեամբս` որ առ աստուած ... 
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յամենայն ժամ ուրախանալ հրամայի ի Պաւղոսէ: Սոյնպէս և ուտելն որ 

յորկորստութենէն է. իսկ այն որ աստուածային փառացն է լրումն՝ սեղանն, 

բարեբանեալ լինի -  69.  «Տեսանեմ այլ օրէնս զինեալ հակառակ օրինաց մտացն, և 

գերեալ զիս օրինօք մեղացն որ են յանդամս իմ»: - 69. յորմէ և մեղացն եղև բողբոջ – 69. 

ոչ միայն որք ընդ մարմնումս են յարահիւսեալ աշխատութիւնն և քաղցն և քունն, այլ և 

որ յոգւոջն են եռատեսակ մասունք, խոհականն և ցանկական և ցասնականն, որք են 

ոչ այլ ինչ, այլ բնաւորականք և բնութիւնք մարդկային կազմածիս - 70. Ապա ուրեմն 

ըստ օրինի մարմնոյն իւրոյ` զոր ի մէնջն ընկալաւ, մերն կրէր կիրս - 70. Կրկին էր՝ ըստ 

որում վաստակեցաւն, և երկեաւն – 71. Զոր դու և ոչ զմի զոք յայդցանէ կարես առնուլ 

յանձն - 71. յաղագս որոյ զնոյն ինքն ընքեան զմարդկային կազմածս մեղս ասացեր գոլ: 

- 71. Զորմէ առաւելաշնորհն Սևերիանոս ասէր գաբաղացւոց եպիսկոպոսն ի 

տնօրէնութեան Փրկչին բանի – 71. ոչ ընդ այնու կարծեօք եմուտ որ ի մեղսն տանիցին, 

այլ որ զհասարակաց բնութեամբս պահեալ է: Քանզի ոգի և մարմին ծառայեն կարեաց` 

որ ի մեղսն տանին, և այնց կարեաց` որ արտաքոյ քան զմեղսն իցեն - 71. Զկարիս 

մարմնոյ և ոգւոյ` որ արտաքոյ քան զմեղսն իցեն, կալաւ յանձին կենարան - 72. և յայտ 

արասցէ, թէ զայս մարմինս զգեցաւ, որ ընդ բազում կարեօքս մտանէ, որ զանգիտէս ի 

չարչարանաց, որ դողայս ի բռնութենէ մահու, որ խռովի և տրտմի ընդ վախճան 

կենաց: - 72.  Ահաւասիկ յայտնի բանիւ երևեցոյց սուրբ հայրս` ոչ մասունս գոլ մեղաց և 

ապականութեան, որ ի մեզ գտանին կիրքս - 72. առ որս կամաւ և ըստ 

կանխատեսութեան խորհրդոյ յայնոսիկ խոնարհէր տէրն - 72. որ ի բնութեանն 

յարմարագոյն է՝ զպատահումնն ընկալաւ – 73. յայտ է` թէ ... բնականացն թոյլ տուեալ` 

զանցնիւրսն իրողութիւնս առ իւրն անապականապէս ազդել մարմին և հոգի  ... ոչ 

անուանն և ձևոյն ևեթ, այլ առաւել իրացն՝ որոց և անուննէ յիւրաքաւչիւրսն 

համբերեալ - 73. և զծարաւելն իրաւացոյց խոնարհութեանն ծախեցելոյ որ ի մարմին – 

73. էր ինչ որ ըստ մեզ, և էր ինչ որ ըստ մեզ՝ յինքեան ցուցանելով տէրն – 73. և կամ 

դարձեալ խաչին և գերեզմանին և դժոխոցն, յորս մեք անկաք – 74. այս է զմեղսն և 

զապականութիւն և զմահ, այլ  մարմնով իւրով որ ի մէնջ - 74. Մեռաւ ... թաղման 

տալով զիւրն մարմին, և ստուգապէս մարդկային շնչովն առ դժոխականսն ժամանեալ, 

յորոց միովն` զմահուն ընկալաք լուծումն, և միւսովն` զապականութեանն զքակտումն: 

Եւ միանգամայն ասել, թէ զամենայնսն իւր ընտանեցոյց զմերսն բնականս, որովք 
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իւրումն զմեզ ընտանեցուցանէր բնականաց: - 74. վասն որոյ զմեղացն 

դատապարտութիւն յերկրի արար – 74. զոր օրինակ նա վիրաւորեալ ի մեղացն՝ 

հակառկորդին ետ զինքն ի ծառայութիւն – 74. Եւ զայս գտեալ մեր զազատութիւն ի 

տեառնէն ... զոր կատարեաց իւրով մարմնովն հնազանդ լեաիլ Հօր մահու չափ – 75. 

իբրու թէ նմանապէս ամենեցուն զբնաւորելն սոցա առ մեզ վարկանելով. որովք և ոչ 

ամենեքումբք այսոքիւք զփրկչականն պարտ և արժան է ասել զկիրընդունակութիւնս: 

- 75. Իսկ ոմանք յետամտականք ի մեզ եղեն. յորոց մին ի նոցանէ` ի մէնջ  ընկալաւ 

զսկբնաւորութիւնն, այս ինքն մեղքն, որ զպատուիրանն ուսոյց արհամարհել – 75. 

քանզի ներլինելութեանն է ներհակական ... որ ապականէ զիրն – 76. Որով առաւել 

խմդայր ... զանուանեալն ի  բոլոր գոյացելոցս պատկեր արարչին խափանել 

կարացեալ, որում ոչ իցէ հնար լուծեցելոյն առ նիւթն` յորում գոյացաւ – 76. Իսկ 

մահուամբն թէպէտ և պատժեաց զմեզ` որ իրաւապէս դատիւր, այլ սակայն երկեակս ... 

զօգտութեանն  ծածկեաց զսերմանս, որք են այսոքիկ. յորմէ վտանգեալ լինիմք – 76. 

ասաց ... «Հող էիր և ի հող դարձցիս» ոչ հրաման տալով, այլ առ որ ինչ երթալոցն էր 

զկնի մահուն, մակաձայնելով զայն ասէր: Զոր օրինակ՝ քար ինչ ի բարձուստ ուստեք 

հոլովեալ, որ մօտն կայցէ` ասասցէ, երթալ ունիս՝ մինչև ուրանօր արժանն իցէ երթալ: - 

77. Քանզի որ ասի մահն, նոյն և քուն ասի. և որ կենացն է վախճան, սկիզբն է կենաց - 

77. տունկ ինչ ի տնկագործողէն իւրմէ խլեալ. առ որ մերձեցեալ ապականութեան` 

փախուցանէ ի նմանէ` նախկին հրաման տուեալ այլայլութեան, զսկզբնականն որ ի 

նմա որակութիւնս - 77. ի վայր քարշեալ` անցնիւրցն մատուցանէ զնա յորոց 

բաղկացաւն տարերց. զոր ապա կարողութիւն է միայն ամենազօր ձեռինն` միւսանգամ 

զքայքայեալն նիւթ առ նոյն հաւաքելով հաստատել տեսակ: - 77. և զերկրորդն որ 

դատէրն զմեզ` զպատուհասն ի վերայ ընկեց աստուած զմահն: - 77. զի զոր ոչ իւր 

ինքեան եդեալ ի բնութեանս, և ոչ հպեալ ի նոսա: Քանզի աւելորդ և վայրեպեր 

վարկանէր` յորոց ազատելն զմեզ խորհեցեալ` զնոյնս ինքեան մատուցանել – 77-78. 

Զոր օրինակ բժիշկն արբուցանել զդեղն հիւանդին հանդերձեալ` արասցէ իւրով 

ճաշակմամբն հաւատալի. զի ոչ էր մեղք և ոչ ապականութիւն պատուհասն, այլ որ 

զնոսա ի բնութենէս հալէր և ի բաց ջնջէր` որպէս յոսկւոյ անտի հուր զժանգն: - 78. որք 

ի նմանէ զօրացեալք՝ զորդեգրութեանն արժանաւորեցան ընդունել փառս - 78. Քանզի 

զոր սիրէ տէր՝ խրատէ, տանջէ զամենայն որդի՝ զոր ընդունի,,: – 78. «Որ արարն 
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զերկոսին մի, և զմիջնորդն ցանկոյն քակեաց զթշնամութիւնն ի մարմնի իւրում,,: - 78. 

Փառաւորեա’ զՈրդի քո առ ի քէն փառօքն, զոր ունէի յառաջ քան զլինել աշխարհի առ 

ի քէն»: - 78.  իսկ զի՞նչ այդ` զոր ասեսդ «Փառաւորեա’ զՈրդի քո առ ի  քէն փառօքդ» - 

78. Իսկ մինչ զառ ի նմանէ փառսն ունէր ի սկզբանէ աշխարհի, այժմ ո՞ր է` զոր 

խնդրեսդ.   - 78. և եթէ առ քեզ ոչ են, ապա և յորմէ ունէիրն ի Հօրէ բարձեալ եղեն: - 79. 

Մի’  հայեսցին առ այս` զոր տեսանես այժմ, այլ զոր ինչ ընդ ձեռն այսորիկ լինելոց է 

մշտնջենականի փառացն իմոց մեծութիւն: Գիտասցեն այնոքիկ` որոց իմաստութիւնն 

իւրեանց առաջնորդեաց նոցա առ մոլորութիւնն - 79. կարծիք մարդկան` զոր ունէին 

վասն իմ, փոխեցան: - 79. յանարգանաց անտի իմոց վերստին գտանել զոր կորուսին 

մարդիկ զփառս. ի մահուանէս  զոր ճաշակեմ, ստանալ  զանմահութիւն - 79. սակաւք 

են յաստուածահրաշիցդ քոց նշանաց ընտրեալք, և անթիւք ի մարդկանէ` զորս ճառ 

խաչին քո ժողովեսցէ - 80. Զաստուածային և զկենդանարար Հոգւոյն սրբոյ զօրութիւնն 

յայտնելով երբեմն, որ իսկակիցն էր Հոգւոյն, «Հողմ  ուր կամի, ասէ, շնչէ. «այս ինքն է` 

որ յամենայն մարդիկ մատակարարէ զիւրոյ զխորհրդոյն զզօրութիւնսն - 81. Աստանօր 

Բաղաամայ, որ զյայտնեալ Բանին աստուծոյ բարբառեցաւ, որ ի վախճան 

ժամանակացս և ի կատարման ժամանակիս՝ մարդ եղեալ յերկրի երևեցաւ – 81. 

զպատճառն յայտնէ յասելն. ,,Վասն զի դու ատեցեր զխրատ իմ ... որ ի կարգին է – 82. 

ո՞րչափ  ևս առաւել որ ուղղափառ հաւատով  խորհրդաբերին, ներէ նոցա - 82. Վասն 

որոյ աղաչէ` օգնական լինել տկարութեան բնութեանս - 82. Արի, որ ննջեսդ – 82. ,,Եւ 

համարեցահ ես ընդ այնոսիկ՝ որք իջանեն ի գուբ – 83. սակայն ոչ լքանի յարարչական 

խնամոցն որ ի դրախտին – 83. ,,Օրհնեա անձն իմ զտէր, և մի’ մոռանար զամենայն 

սքանչելիսն նորա» զառաջինսն և առ յապայսն.որ պսակելոցն է զկամարարսն իւրով 

ողորմութեամբն: - 83. ,,Հոգի քո բարի առաջնորդեսցէ մեզ յերկիր ուղիղ,,. զոր և 

քարոզն պատուիցէ պահել զպատուիրանն - 83. զամենայն գոլ բարեօք տեսանեմք … 

որով վարին ժամանակաց շրջմունք եւթնօրեայք շաբաթացեալք: - 84. ինձ մերձ թուի 

գոլ սաղմոսիս միտք եօթն գոբաղայիւքն կանոնեալ. զոր ոչ օտար քան թէ Հոգւոյն սրբոյ 

իմաստիւքն վարկանիմ երանելի հարցն մերոց եօթն գողաբայսն կանոն անուանեալ, 

այս ինքն է անշարժութիւն, որ ըստ համեմատութեան ընդ եօթն աւուրս շաբաթուն` 

գաղափարին մի մի գոբաղայ առ օր մի … իսկ եօթներորդն գլուխն և օր կատարման, 

յորում աւուր և սուրբքն ճգնեալք ի Քրիստոս պսակին: – 84. Բայց չև ևս կատարումն 
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եօթներեկին. որ յայսմ վայրի զօրհնութիւն զայլոց մարգարէիցն ի վերայ բերելով, որ 

նշանակէ զութերորդ  դարուն զխորհուրդն - 84. զմահն ասեմ, և զթաղումն, և 

զյարութիւնն … որ է ըստ մարմնոյ երկրաքարշ տարժանմանցս – 84. Մերձ 

յասացեալսն վարկանիմ և զղևտացւոցն օրէնսն … գոնեա տիպք օրինակի 

եօթներորդացն, որ առ ութերեակն հանեն քրիստոսեան խորհուրդն, ըստ որում 

իմաստունն Սողովմոն, ի Զգօնութեան խրատուն յորդորէ … Կամ ի սաղմոսն Դաւթի՝ 

որ վասն ութերորդացն գրեալ է. կամ բաղրջակերաց աւուրքն, կամ 

տաղաւարահարաց տօնին գուշակումն, որ յերկնայինսն բերէր զմեզ ի վայրսն: - 84. 

աստուածորդւովն հետևիմք ի լեառն բարձու առանձնանալ ընդ Երրորդութեանն 

փառաց. յորմէ զրկեալ ի սկզբանն ի գերակայ բարեացն, մարդկային բնութիւնս` յերկիր 

կործանեցան: - 84. պատուիրէ … մատոցանել նմա զբանաւոր զպատարագս ի հոտ 

անուշից, և արժանաւոր լինել խոստացելոց բարեացն՝ զոր պատրաստեաց 

հաւատացելոցն միածին Որդին աստուծոյ—85. զթագաւորական պատկերն զարդարէր 

… զանարգ նիւթն յերկինս հանելով ի  տէրութեան փառսն, որ է ըստ պատկերի և ըստ 

նմանութեան, յաղագս որոյ հրամայէր արձակապէս քաղաքավարիլ – 85. Աստանօր ի 

վերայ հասեալ չարին, զանհասանելին ինքեան յափշտակելով զբարձրութիւնն, որում 

անհանդուրժելի հասանէին աղէտքն. զի զորոյ ի սիրտն ընկալաւ փափաքանօք 

զխրատն նովին ձևովն յառաջադիմանայր – 85. ընդ որոյ հովանեաւն լծեալ, զնորինն 

ժառանգէր զխաւարն – 85. Քանզի աստուածն յաւիտենական որ զամենայն արարածս 

բանիւ գոյացուցեալ, ուսուցին մեզ գիրք սուրբք յոչնչէ լեալ զամենայն: - 85. 

պատմուճան փառաց և մատանի հրամայէ ագուցանել նմա զառաջինն, զոր մերկացաք 

մախանօք չարին, ապխա զմեծ և զանպարագրելի զեզն, զանմահ իւր Որդին և զԲանն 

տայ ի զենումն և փրկութիւն աշխարհի, յոր և կոչէ ի հարսանիս երկնաւոր Որդւոյն 

իւրոյ զտիեզերս: - 86. Եւ այսպիսի փրկական տնօրէնութեամբք տիեզերք նորոգեալք 

կենդանացան, զորոց երկուց աւուրցն զխորհուրդս հրամայէ ի կիր արկանել – 86. նա և  

յամենայն շաբաթու տօնէ եկեղեցի զփրկութիւն նախաստեղծին, զոր արար միածին 

Որդին աստուծոյ: - 86. երգք երից մանկանցն յաղագս նախահօրն փրկութեան ձևանայ, 

որ մախանօք չարին ի մէջ հնոցի կենցաղիս դատապարտեալ մարմնով, շնչով և հոգւով 

- 86. բարձան ամենայն պատճառք մեղաց, որ յանիծիցն մտին յաշխարհս - 86. 

Օրհնեսցեն զնա ամենայն հրեշտակք նորա».  և այլ մի ըստ միոջէ որ ի կարգին է: - 87. 
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զբանն ածէ յասելն, եթէ «Օրհնեցէք զտէրն … և եթէ ,, Թագաւորք երկրի և զօրք իւր, և 

իշխանք, և երիտասարդք, և կուսանք,, և որ ի կարգին է – 87. որդիք Սիովնի, որ 

յԵւայէն, ցնծացան ի թագաւորէն իւրեանց, որ ի Մարիամայն ծագեաց փրկիչ նոցա, որ 

յարուցեալ ի մեռելոց փչեաց յԱռաքեալսն, ասելով – 87. Զոր թուի ինձ թէ ըստ աւուր 

ժամուցն պաշտմանցն խորհրդեանն կարգեալ են – 87. Երկշաբաթին ըստ առաւօտին 

պաշտամանն խորհրդեան կարգեալ է, յորում ժամու միւսանգամ գալուստն փրկչին 

պատմի – 87. նեղիչք իմ ցնծասցեն թէ ես սասանեցայց,, ի հուրն յաւիտենից, որ 

պատրաստեալն է սատանայի և հրեշտակաց  նորա: - 88. Իսկ երեքշաբթին ըստ 

երրորդ ժամու խորհրդեանն կարգեալ է, յորում ժամու գալուստ Հոգւոյն եղաւ ի 

յառաքեալսն, զորոյ զկենարար զգալստեանն զփորձ առեալ մանկունք եկեղեցւոյ, 

առաջի անկանելով աղաղակեն – 88. Իսկ չորեքշաբթին ըստ վեցերորդ ժամու 

պաշտամանն խարհրդեանն կարգեալ է, յորում ժամու հիւանդութիւն նախահօրն 

պատմի – 88. Իսկ հինգշաբթին ըստ իններորդ ժամու խորհրդեանն կարգեալ է, յորում 

ժամու ի խաչին աղաղակէր – 88. «Ես առ քեզ տէր աղաղակեցի, առաւօտիս աղօթքս իմ 

ժամանեսցեն առ քեզ» և որ ի կարգին է: - 88. Իսկ ուրբաթին ըստ տասներորդ ժամու 

պաշտամանն կարգեալ է, ըստ որում ժամու ի գերեզման ասի իջեալ տէրն արարածոց, 

և … ազատեալ ի դժոխոց և ի գերութենէ սատանայի, յորմէ փրկեալ մանկանց 

եկեղեցւոյ, աղաղակեն գոհանալով յասելն, եթէ … և եթէ ,,Մտցեն աղօթք իմ առաջի 

քո,, . և որ ի կարգին յարմարի պաղատանաց բան: – 88. շաբաթ՝ հանգիստ ըստ 

եբրայեցւոց ձայնին է, և կատարումն յաւիտենից. յորում և մարտիրոսացն հանդիսից 

յիշատակն պատմի, որք զմարմինս իւրեանց ի խաչ հանին կարեօք և ցանկութեամբ 

հանդերձ, խաչակից լինելով առաջին վկային ի խաչ ելելոյն, և զիս ժողովողին. յոր 

ապաւինեալ մանկանց եկեղեցւոյ ի նոցա կարող բարեխօսութիւնն, աղաղակեն 

ողբերգագին ձայնիւ – 89. զգոհացողական քարոզն ծաւալեցուցանէ, յաղաչելն 

ամենակալն աստուած՝  որ այսպիսի սքանչելեօք բարձրացոյց զազգս մարդկան – 89. 

Սուրբ աստուած, սուրբ և հզօր … որ խաչեցեր վասն մեր, ողորմեա’ մեզ»: - 89. և աղաչէ 

զի յապագայսն անփորձ պահեսցէ զեկեղեցի իւր մինչև ի գալուստ միածնի իւրոյ, զոր և 

առ նմին առեալ քահանային զաղօթըս ժողովրդեանն մատուցանէր առ աստուած - 89. 

իսկ առ մեզ պայծառանայ երեքկին սրբասացութիւնն, որ քարոզեցաւ ի սրովբէից 

ձայնէ ի մէջ մարդկան – 90. մի է յԵրրորդութենէն տէր մեր Յիսուս Քրիստոս, զոր 
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Եսայեասն ետես … որով սրովբէքն շուրջ կալով զաղօտաբարն նուագէին զհնչումն - 

90. զխաչի Քրիստոսի ճառս յինքեանս բերէ, որով հաշտեցաւ իսկ արարիչն ընդ 

արարածոց իւրոց. զոր և անմարմին զուարթութիւնն ի գերեզմանին ի սփոփանս 

մխիթարութեան տրտմեցելոց կանանցն աւետաւորէ - 90. ,,Մի՛ ամօթ համարիր 

զվկայութիւն տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, որ վկայեացն առաջի Պիւղատոսի  

պոնտացւոց զբարւոք վկայութիւնն»: - 90.  Զայս և յառաջագոյն ի հնումն գուշակեալ 

Մովսիսի՝ որ ի Քրիստոս լինելոց էր ճշմարտութիւնն - 91. Եւ գառն անմեղ վարեալ ի 

սպանդ … զոր տեսեալ Յովաննու որդւոյ Զաքարիայ, և զաղաղակ բարձեալ ասէր, եթէ 

,,Ահա գառն աստուծոյ, որ բառնայ զմեղս աշխարհի,,, ըստ որում և մեծ մարգարէն 

յառաջագոյն տպաւորեաց յասելն, եթէ – 91. աղօթք մեր ժամանեսցեն ի յականջս 

տեառն զօրութեանց, որ նստի ի քրովբէս, և փառաբանի երեքսրբեան ձայնիւ, որ 

գթացաւ առ հողանիւթեայ և անարգ բնութիւնս - 91. Եւ եթէ զի՞նչ խորհուրդ ունի 

առաւօտին աղօթքն, որ ընդ արևագալն կատարեն: - 92. յայնմ ժամու վարկանիմ 

ստեղծեալ զմարդն առաջին, յորում ժամու միւսանգամ կենդանանայ ի գերեզմանէն - 

92. կարգեցան ... աղօթք  ...  ի տրոհել օդեացն և այծեացն` յընդրման որոմանն և 

ցորենոյն. որ օրն մեծ և երևելի ի մարգարէիցն դաւանեալ … յորում աւուր յանդիման 

լինել մեզ կայ առաջի բեմին Քրիստոսի, զի ընկալցի իւրաքանչիւր ոք իւրով մարմնովն 

զոր յառաջ գործեացն` եթէ բարի և եթէ չար. յորում աւուր փայլեն արդարքն … Յորոց 

կայ աստուած ի մէջ աստուածոցն և թագաւորեցելոցն … որոց և մեք արժանի եղիցուք 

հասանել խոստացելոց բարեացն - 92. Զի յորում ժամու յանցեաւն Ադամն առաջին - 94. 

յերրորդ ժամու աւուրն կարգել զժամս աղօթիցն … որով յայտնի է՝ թէ – 94. Իսկ 

վեցերորդ ժամուն կարգեալ աղօթքն, որով  յայտնի է  ի նմին ժամու անցանել ընդ 

սահմանս պատուիրանացն - 94. յիններորդ ժամուն կարգեալ զաղօթսն… յորում ժամու 

դատապարտեալ ելաւ ի դրախտէն - 95. Իսկ տասներորդ ժամուն, յորում ժամու տէրն 

արարածոց ի գերեզման իջեալ ասի – 95. և նոյն ժամայն յառաջ մատուցեալ 

յիշեցուցանէ՝ զոր ի վեցերորդ ժամու մեծի աւուր ուրբաթին՝ միածին Որդին աստուծոյ 

զանարատ մարմինն ի հաճոյս Հօր պատարագեաց – 95. կարգեալ են զերեկորին 

պաշտօնն, զոր հարիւր երեսուն և իններորդ սաղմոսն ուսուցանէ զչարչարանս 

փրկչին լինել. և յօձնման չարութիւն կատաղեալ ժողովրդեանն - 95. հանել ի 

հանդերձեալ կեանսն աղօթէ, որոյ յուսոյ սպասեալ արդարոցն` ակն ունէին հասանել 
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անսպառ բարութեանցն: - 96. Եւ  ի տասներորդ ժամուն  լուցմունք ճրագացն, որ 

նշանակէ զկնի զգալի լուսոյս անցանելոյ, իմանալի լուսովն առաջնորդել ի 

հանդերձեալ կեանսն: - 96. և միայն նոցա յայտնի, որոց սուրբ Հոգւոյն շնորհքն 

յայտնեն զծածկեալ  զխորհուրդն: - 96. տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի կրիցն և ի 

ներգործութեանցն կարգեալ, զոր կատարեաց յայսմ ժամու ի կենարար չարչարանս 

իւր - 96. և զտարերց ապականութիւնն, որ յայնժամ օձաջամբ պտղովն դղրդեաց, 

խաղաղացուսցէ իւրով մաքրողական չարչարանօքն:  – 96. Իսկ Յովաննէս ժամ 

վեցերորդ ասէ. ոչ զժամ խաչելութեանն, այլ զժամ ձաղանացն՝ որ ի հրէիցն - 97. Բազէն 

… դիտէր ընդ հարաւ, յափշտակելով զմեզ ի մահուանէ ի կեանս. զոր յառաջ տեսեալ 

մարգարէական ակամբ երանելոյն Դանիելի – 97. աղօթէր … տեսանելով զմիածին 

Որդին աստուծոյ բազկատարած ի խաչին, որ յերրորդ ժամու աւուրն ճշմարիտ 

աւարումն գերելոցն արար: - 97. յերրորդ ժամու գլորեալ զմարդն առաջին, յորում 

ժամու զբժշկութիւն վիրացն և զբարեգործութիւնն ընգալաւ: - 97. և ի պատուիրանէն 

յօրինադրէն ունայնանայր ի վեցերորդ ժամուն, վասն որոյ զեօթանեսնեկին եօթն 

ժառանգէր զտրտմութիւնն – 97. Զոր օրինակ մեռեալ ոք անզգայ յամենայն շարժմանէ 

– 98. յիշատակ տէրունական պատուիրանին ևս առաւել խոցոտէր, և մահուն երկիւղն` 

որ սպառնացեալն էր – 98. Վասն որոյ փրկութեանն միածինն Հօր ի վեցերորդ ժամու ի 

վեցերորդ աւուր ի վեցերորդ դարուն կայր ի ջանս ցաւոցն – 98. Եւ աստուածազան 

խոնարհութեամբն իւրոյ պայծառութիւն առնէր իւրոց արարածոց. և խաւարն առնելով 

ի մէջօրէի, զոր գրեալ էր ի յաւետարանին - 98. Այս խաւար յանդիմանէր զկարծեալ 

ճաճանչ լուսաւորացն, որ ի պարզամիտ արարածոցն  աստուածք յօրինէին. և զլոյս … 

և ի  սիրտ ամենայն մարդկան տնգէր` ճանաչել զճշմարիտն  աստուած և ողորմածն, որ 

բժշկեաց զախտս հոգւոց և մարմնոց: Վասն որոյ յիրաւի յայսմ ժամու աղօթիցս 

պատուիրէ արթուն լինել, և զգուշանալ ի ձանձրութեանց դիւին ի մէջօրէի, որ 

դժնդակագոյն է քան զամենայն դևս. որ յոլով մեղկութեամբ ի վերայ հասանէ և 

գողանայ զմիտս մեր – 98. ի նմին ժամու բժշկէին զկաղն, որ նստէր առ դրան 

տաճարին: - 99. մեծ է խորհուրդ աստուածպաշտութեանն` որ ի Քրիստոս կարգեալ է - 

99. զքահանայութեանցն ասեմ, զպատարագացն և ի զանազան արեանցն կենդանեացն 

հեղմանցն … որով մերձենամք առ աստուած, որով փարատեցաւ խաւարն 

անգիտութեան ի կատարել ժամանակիս: - 99. Որ առաջին միջօրեայն եղև նսեմ 
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նախնի մարդոյն յանցանօքն - 99. արձակեաց զտիեզերս ի բանդէ … զազգս մարդկան, 

որ նստէին ի խաւարի և ի ստուերս մահու: - 99. Այս է որ եկն ի խնդիր ոչխարին 

զկորուսելոյն ի հօտէն իւրմէ - 99. Վասն որոյ բանից արտաքս ընկեցաւ ի կենաց 

տեղւոյն ինքնակամ ընտրութեամբ - 99. Յորում ժամու ընդ երեկս աւուրն արտաքս 

ընկեցաւ ի կենաց տեղոյն -100. և ընդ երեկսն եղիցի լոյս,, ի յիններորդ ժամուն. զոր և 

յառաջնորդն յայտ առնէ յասելն  - 100. Կէս նորա ի ծովն որ առաջին,, . ի հին 

ժողովուրդն, որ ակն ունէին մխիթարութեանն Երուսաղեմի … ,,Եւ կէս նորա ի ծովն որ 

յետոյ,,. ի նոր ժողովուրդս, որք առաքելական քարոզութեամբն ժողովեցան ի մեղացն 

թափառմանէն - 100. և ընկալաք զսաղարթն ձիթենւոյ աղաւնաբեր ընդ երեկս աւուրն 

Բանիւն կենաց. որով կարասցուք յամենայն ժամ պտղաբեր մտօք կալ առաջի նորա, և 

հանապազ յիշել զերախտիս մարդասիրութեան նորա. և կամաւոր չարչարանսն, զոր 

կատարեաց յայսմ ժամու վասն մերոյ փրկութեան: 100. զփառաւորագունիս այսորիկ և 

զհրաշալոյս ասասցուք զխորհուրդս զաւուր միաշաբաթուս, որ զհանդերձեալ 

խոստացելոց բարութեանցն յիշէ նա - 101. յարոյց զսկզբանէ զմեռեալսն` որ յԱդամայ  

մինչև ի գալուստն երկրորդ. նոյնպէս և … խոստացաւ առնել զիւր զմիւսանգամ 

զգալուստն. յորում աւուր և ուժընդի հնչեցեալ լինի հրեշտակական բարբառքն, զոր 

մարգարէն աւագափոխ անուանէ:  - 101. յայսմ գիշերիս, որ հանդերձեալ է լինել 

միաշաբաթի, եղև Քրիստոսի յարուցանողին մերոյ յարութեան ժամանակ, վանս որոյ 

խոստացեալ է ի սմին գիշերի առնել համաշխարհական յարութիւն: - 101.  յո՞րում 

մասին կամ յո՞րում պահու հանդերձեալ է լինել յարութիւն – 101. «Դուք նմանողք 

մարդկան, որ ակն ունիցին տեառն իւրեանց - 102.  երանի է ծառայիցն այնոցիկ` զորս 

եկեալ տէրն իւրեանց գտանիցէ արթուն - 102. ոչ գիտէք, եթէ յորո’ւմ ժամու տէրն ձեր 

գայ  - 102. որք հսկմամբ և աղօթիւք զբոլոր զգիշերս զայս բաղձան անցուցանել … 

այնպիսիքն հրեշտակք եղեալ ի մարմնի` զանմարմին զուարթնոցն բերեն 

զնմանութիւն: Զի զոր օրինակ քառասնօրեայ պահօքն զտարոյ զմեղսն քաւեաց - 102. 

հարկաւոր համարիմ այնմ որ զյարութիւն Քրիստոսի պատմէ - 103. օրհնէցէ՛ք զտէր ,,, 

որ լուաւ աղօթից մերոց – 103. զկնի Փառս ի բարձանցն՝ Եղիցի ասեն, զոր կարգեալ է 

տեառն Եզրի Հայոց կաթողիկոսի: Որ նկարագրի խորհուրդ իմաստիցն աշակերտացն 

տեառն, որ յետ յարութեան տեառն` տեսին յարուցեալ ի մեռելոց - 104. Արդ ամենայն 

յառաջագոյն ասացեալքն … զոր յայլ ի ժամս աղօթիցն ըստ կարի մերւմ  ցուցաք փոքր 
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ի շատէ … վարկանիմ անհաւատ հեղգութիւնս: - 104. թուի եթէ որք ցրուեալքն էաք 

յօտարէն. զանդրէն զդարձումն նշանակէ ի ձեռն երկնաւոր հովուապետին: - 104. ,,Տէր 

թագաւորեաց վայելչութիւն զգեցաւ,, , միաւորեալք ընդ մերում թագաւորին, որ ի 

կուսէն մարմին զգեցաւն - 104.  Յետ որոյ երեքկին սրբասացութեամբն ընդ վերնոցն 

միաբանեալ, որ խաչեցաւն վասն մեր – 104-105. կոչեցեալք յորդեգրութիւն երկնային 

Հօրն … նոր աղօթս ի յԵրուսաղէմ. ըստ որում համաձայնեալ Եսայայ ազդարարող 

բարբառովն լնու անուշահոտ գիտութեամբն զտիեզերս – 105. երգ նոր երգեն, միսիդի 

անուանելով, որ ըստ յունարէն բարբառովն թարգմանի, այս ինքն է` օրհնութիւնս 

երգել: - 105. Իսկ համբարձումն սրբոյ աւետարանին, յորոյ վերայ զաստուածորդին 

հոգւոյ ակամբ տեսանեմք նստեալ … և բարձր բարբառ արձակեալ` ի վեր  հայելով 

ուղղութեամբ, որ կոչեաց երեքկին սրբասացութեամբն ի մի լոյս կենդանի, ոչ ևս ի 

խոնարհ գթել ըստ որումն անկաւն, և ընկէց զԱդամ: Աստանօր … խնկոցն ի Հօրէ 

բուրեալ, զամենեսեան ի վեր առնլովն ուստի անկանն. սակս որոյ համարձակութիւն 

առեալ փարին զարքայական սեղանովն - 105. բարձր ձայնիւ խոստովանին զսուրբ 

զհաւատն, որ յերանելի սուրբ հարցն Նիկիայ տուաւ եկեղեցւոյ – 106. զբոլոր զտիեզերս 

հնազանդեցուցանել ընդ առաքելական քարոզութեամբն` ի Քրիստոս Յիսուս ի տէր 

մեր, որում փառք յաւիտեանս, ամէն: – 106. Նշանակէ և զառաքեալսն և 

զաւետարանիչսն՝ որք փողք քաջահնչօղն եղեն ժամատուք տիեզերաց – 109. Եւ ապա 

զութերորդ ի խորհուրդ ութերորդին՝ զոր յայլոց մարգարէիցն է կարգեալ, հանդերձ 

օրհնութեամբք ամենատեառն մատուցանեմք – 110. Զկնի որոյ մաղթանք առ երկնային 

թագաւորն՝ սրբոցն բարեխօսութեամբ զերծանիլ յորոգայթից չարին, և յաւիտենից 

տանջանացն, և նոցին մասին արժանաւորիլ: - 110. սաստկանայ տապն յանցաւորաց. 

զորոյ օրինակն աստ կարգեցին աղօթք ի դէպ ի սկիզբն աւուրն – 111. Իսկ մերոց մտաց 

կերակուր լրութիւն է իմանալի առաքինութեամբ, զոր կատարեմք աղօթիւք – 117. և 

արա՛ առ մեզ նշանս բարի, և զդրոշմն նշանի քո. զոր տեսցէ ատելին չար – 111. ի Հօրէ 

խնդրել զթողութիւն խաչահանուացն, զոր պարտիմք առնել և մեք – 111. Եւ ապա ըստ 

հնոյն նուիրելոյ չորք դորակից գինոյ, մեզ պատկանի վկայիցն խոստովանական 

համարձակութիւն, որք զարիւն անձանց նուիրեցին. որոյ հանգէտ մեսեղին կայ 

առաջի խաչին, և ուղղեալ աղօթք՝ խմկոցն նման, որով զուարճանայ եկեղեցի – 112. Եւ 

մի՛ պախարակեսցեն այլապէս խորհեցօղքն զերից սրբասացութեան երգ. որք և ամօթ 



767 
 

ևս վարկանին զփրկութեան մերոյ անօթ – 113. աղերսեմք ի բարեխօսութիւ առ այն`  որ 

հաճեցաւն բնակիլ յորովայնի նորա - 113. Վասն որոյ և յայսմ գիշերի առ քեզ 

համբառնամք զմտաւորական աչս իբր ծառայ առ տէր - 113. Լուսաշաւիղ ճանապարհ 

առ աստուած հնազանդութիւն ընդհանուր հաւատացելոց Քրիստոսի կազմեցին սուրբ 

հարքն … զի որք յերկնային հրաւիրեալ են ի բնակութիւն մարդկան … ի նպատակին 

հասցեն բարեգործութեան  - 115. Յաղագս որոյ անմոռացաբար հայցեմ ընդունել ի 

ձէնջ  զյիշողութեանն փոխարէնս. քանզի է այս գանձ ոչ  զոր ցեց և ուտիճ ապականէ, 

այլ որ ընդ ինքեան յերկնայինն ի վեր տանի գանձ զտնանկ ստացողին զսիրտ, յորմէ 

ապա ոչ է պարտ թափուր թողուլ՝ որում և հաւատաց զսա զսրբաբանս – 116.  Եւ այն 

որ պարգևեաց ինձ ի վերայ երկրի տէրութիւն ընդ ամենազօր իւրոյ տէրութեամբն, որոյ 

բարեգթութեամբ և ի հանդերձեալսն ի նոյն վստահանամ վայելել ի փառս - 116. աճել 

զաճումն աստուծոյ, և հաւասարել չափոյ հասակի կատարմանն Քրիստոսի, որում 

փառք յաւիտեանս. ամէն: - 116. 

 Եւ իբրև զբուժիչ ախտից հոգւոյ և մարմնոյ` ամենեքեան անդուստ վայելեալք, 

ցնծալից լինէին. որ և այժմ ոչ է ամենևին ի բաց խափանեալ  - 12. Օրհնեալ ես տէր 

աստուած մեր, որ և զմեզ զմեղաւորս արժանի արար փառաւորել զքեզ – 31. նախատել 

զմեզ յանդգնիցին պղծալիցն … որ և քերովբէիցն է սարսափելի և պատկառելի – 35. Եւ 

զի՞նչ ասեմ զբան և զձեռն, որ և զի նոյն ինքն Հոգւոյն սրբոյ առհաւատչեայն  

վստահացուցանէ  զմեզ – 43. առ որ և յենուցուս առ մինն ի նոցանէ` կաղ գտանիս առ 

խոստովանութիւն ճշմարտութեանն -  55. զի՞նչ պէտք էին աստուծոյ ծնանել ի կնոջէ, 

աճել հասակաւ և կամաց թուով, որ և զյաւիտեանսն արար - 74. Վասն որոյ աղաչէ՝ 

օգնական լինել տկարութեան բնութեանս … և որ զկնի սաղմոսն պատմէ զանազան 

փորձութեամբն վարարկեալ որպէս վարմի: - 83. կարգեալ են զերեկորին պաշտօնն … 

և յօձնման չարութիւն կատաղեալ ժողովրդեանն. և որ զկնի սաղմոսն, զտնօրինաբար 

աղօթել փրկչին - 95. որ ինչ միանգամ ի տարերցդ յերկնէ և յերկրէ գեղեցիկ ինչ առ 

երեսս հանդիպեցաւ` աստուածս անուանեցին - 35. իսկ ի նոցանէ ատեցեալք` դիւացն 

հրամանաւ, և որ ինչ միանգամ մեզ հրաժարելիք` մեծարելիք նոցա: - 44. 

ՈՐ / շաղկապ /  - Որ թէպէտ և Հոգին մի է, և առհաւատչեայ Հոգւոյն եւղն  նոյն է - 8.  Որ 

թէպէտ և այն խափանեցաւ – 9. և ծանիցուք որ յոյժդ ես մարդատեաց` զլանալով 
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զաստուծոյ մարդասիրութիւնն - 60. Եւ զի՞նչ զարմանք են յաստուածազանիցն ոչ 

պատկառել քեզ արանց. որ զի և առ նոյն ինքն վեհագոյն բնութիւնն անամօթեցար 

զհայհոյութեանդ քո ձգել բան - 63. ընդ որով ապա և ոչ Աստուած, և մնալ քեզ 

անաստուած, որ այդպէս յանդուգնդ ես յաստուածտեսութիւնս. որ իմաստասիրեսդ և 

ասես – 63. Սորին աղագաւ ոչ տուեալ թոյլ ապականութեանն առ իւրն մերձենալ 

մարմին՝ որ կենագործելն եկն զմեզ Բանն աստուած, որ հանդերձեալն էր քակել զսա ի 

մեռանելն իւրում: - 76. Բայց կամիմ սակաւուք ևս ձգտել` որ յաղագս ապականութեան 

իցէ բանս - 76. 

ՈՐԱԿ – Արդ զի երևեցոյց բանս` ոչ մեղք և ոչ ապականութիւնք հոգեկանացն և 

մարմնականացն մերոց լինել կրից, այլ որակք ոմանք, և որակութիւն մարդկայնոյս 

պատշաճեալ գոյացութեան - 70. 

ՈՐԱԿՈՒԹԻՒՆ - աստուածս անուանեցին, զԿռոնոս ... զԶևս վասն անընդդիմամարտ 

ներհակացն զուգախառնութեան. զայլս վասն այլ իրիք քաջաբաստիկ զբնականսն 

ունելոյ որակութիւնս - 37. Արդ զի երևեցոյց բանս՝ ոչ մեղք և ոչ ապականութիւնք 

հոգեկանացն և մարմնականացն մերոց լինել կրից, այլ որակք ոմանք, և որակութիւնք 

մարդկայնոյս պատշաճեալ գոյացութեան – 70. առ որ մերձեցեալ ապականութեան` 

փախուցանէ ի նմանէ` նախկին հրաման տուեալ այլայլութեան, զբնականն որ ի նմա 

որակութիւնս - 77. 

ՈՐԴԵԳՐՈՒԹԻՒՆ - իսկ որ զկնի մկրտոթեանն է օծումն՝ զորդեգրութեանն աստուծոյ 

ի մեզ կոչէ շնորհ: - 8. Զկնի որոց ապա և զորդեգրութեանն աստուծոյ անուն ժառանգել՝ 

յետ ելանելոյ ի ջրոյ անտի: - 9. առ մկրտեալսն մատուցանել միայն յորդեգրութեանն 

օծումն - 26. զորդեգրութեանն արժանաւորեցան ընդունել փառս - 78. 

ՈՐԴԵՀԱՅՐՈՒԹԻՒՆ - ոչ միայն թէ որդեհայրութիւն ի ներքս ածեալ մուծանես, այլ և - 

62. 

ՈՐԴԻ - Իսկ մեզ իբրև հայրասիրաց ոմանց որդւոց ... տեսանել արժանի է - 8. Յետ 

այնորիկ ապա հաւատալ սրտիւ, և խոստովանել բերանով, յորմէ կեալն հասցէ, զՀայր 

և զՈրդի և զսուրբ Հոգի: - 9. Հայր յերկնից աղաղակէր,  թէ « Դա է որդի իմ սիրելի»: - 9. 

Եւ այս յորդւոց անտի Հեղեայ յայտ է – 10. «Արժանի լինիցիք, ասէ,  զերծանել ի 
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նեղութեանց անտի ... և կալ առաջի որդւոյ մարդոյ»: - 16.  զոր յընդերեկս աւուրն 

ուրբաթու զանապական մարմինն իւր ի հաճոյս Հօրն Որդին միածին պատարագեաց: - 

21. Այլ ամենևին հեռանալ ի նոցանէ ... զի որդիք սատանայի են և լուցկիք 

յաւիտենական հրոյն - 33. Եւ յիւրաքանչիւրոցն անուն երդմունս կատարել 

զառածանին. Երդուեալ, ասեն  ի միածինն որդի: - 38. յոյր ձեռս միածինն որդի զոգի իւր 

աւանդեաց: - 38. ,,Առաքեաց  աստուած զորդին իւր, որ եղև ի կնոջէ - 49. եղիցիս ի 

կորուստ անհնազանդեալ որդիդ հարանց: - 50. անճառելի և անասելի միաւորութիւնն` 

մի մեզ եցոյց որդւոյ բնութիւն: - 51. Արդ զիա՞րդ անձնաւորեցաւ ի կուսին անձն Որդւոյ 

- 53. զիա՞րդ ինքն զինքն մարդ և որդի մարդոյ անուանեաց: - 54. դու ասես, ի Հօրէ 

անձնն Որդւոյ անձնաւորեցաւ ի կուսէն - 54.  զիա՞րդ  իշխես ասել զաներևոյթ և 

զանմարմին անձնն Որդւոյ մարմնաձևապէս անձնանալ յարգանդի կուսին - 54. 

համարձակապէս զերկաքանչիւրցն յիշէին զհասարակականսն. ոչ առ ի բաժանել զմի 

Որդի յերկուս որդիս - 58. բազմերջանիկ հարանցն յիշել ի վերայ միոյ Քրիստոսի, ոչ առ 

ի բաժանել զմին Քրիստոս յերկուս դէմս, կամ յերկուս որդիս - 59. և ոչ հաւատս ի բանս 

և ի գործս առփորձիս ցուցանել, կամելով լինել որդի անդրանիկ ի հօրէ սատանայէ: - 

61. զտեսանելս զայս` առ բնութեանն տեսութիւն զոր ունի Որդի զՀօր, ոչ 

առաջնորդեսցէ մտացն աչաց – 62. այլ և մարմին ևս Հօր շնորհեսցես` որպէս և Որդւոյ: 

- 62. ,,Ոչ ոք ել յերկինս, եթէ ոչ որ էջն յերկնից որդին մարդոյ` որ էն յերկինս - 62. 

անամօթեցար զհայհոյութեանդ քո ձգել բան, ոչ խոստովանելով ի միում անեղ 

բնութեան զերիս դէմսն և զերիս առանձնաւորութիւնսն, զՀայր և զՈրդի և զսուրբ 

Հոգին: - 63. սապէս յանեղագոյն էութենէն, Հայր կամ Որդի կամ Հոգի առանձնականի 

յիշեալ` դէմ առասի: - 64. Եւ արտորոշեալ ճանաչի ի նոսա դէմն այսուիկ.  Հօր ծնօղ գոլ. 

Որդւոյ ծնունդ. իսկ Հոգւոյ ելումն: - 64. Քանզի զոր սիրէ տէր՝ խրատէ, տանջէ 

զամենայն որդի՝ զոր ընդունի,,: – 78. Եւ այս է` որպէս ինձ թուի ասելն Որդւոյ առ Հայր: 

- 78. ,,Փառաւորեա՛ զՈրդի քո առ ի քէն փառօքն – 78. Կոչես, ո՛վ տէր, Հայր քեզ 

աստուած. ապա ուրեմն էութեան նորա ես Որդի – 78. և միանգամայն ասել. թէ 

լինելովս իմ որդի մարդոյ` արժանաւորեսցին լինել որդիք մարդկան որդիք աստուծոյ: - 

79. քահանայական աղօթքն հայրաբար զփրկեալսն իբրև զորդիս լուսոյ կենաց 

մատուցանէ առաջի Հօրն երկնաւորի - 83. Ըստ այսմ գաղափարի և որդի 

թագաւորազնւոյն ... ապաքինէր յախտէն յՈրդւոյն միածնէ բժշկութեանն- 84. յոր և կոչէ 
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ի հարսանիս երկնաւոր Որդւոյն իւրոյ տիեզերս: - 86. Իսկ Ողորմեա սաղմոսն ունի 

զնախամօրն ազատութիւն սրբոյ աստուածածնի ծննդեամբն, ոչ ևս անօրէնութեամբ 

յղանալ և որդիս ծնանել յանէծս - 86. ապա զմեծ  և զանպարագրելի  զեզն, զանմահ  իւր 

Որդին և զԲանն տայ ի զենումն և փրկութիւն աշխարհի - 86. որդիք Սիովնի, որ 

յԵւայէն, ցնծացան ի թագաւոր իւրեանց – 87. ամենայն տեսութիւնք մարգարէիցն 

պատգամացն Որդւով տնօրինեալ յօրինին - 90. առ Որդի վերաբերի եկեղեցւոյ 

սրբասացութիւնն - 90. շարակապեցին ընդ աստուծոյ հզօրի և անմահի. ոմանք 

միասնական սուրբ Երրորդութեանն, և  այլք ի վերայ Որդւոյ միայն զայն վարկանելով - 

90. զոր տեսեալ Յովհաննու որդւոյ Զաքարիայ, և զաղաղակ բարձեալ ասէր – 91. 

,,Բնակեցուցանէ զամուլն ի տան ուրախամիտ, որպէս մայր որդւովք բերկրեալ – 91. 

զմեղօք զանպատուեալ զբնութիւնն հրեշտակս առնէ ի մարմնի, փոխադրելով յորդիս 

լուսոյ և յորդիս տուընջեան – 102. «Արժանի լինիցիք կալ  առաջի որդւոյ մարդոյ»: - 

102. «Եթէ ահա  կոյս յղասցի և ծնցի որդի - 105. 

 մեք զմիայնոյ միածնի Որդւոյն աստուծոյ պաշտեմք զպատկեր և զնշան 

յաղթութեան - 35. առ որ և յենուցուս առ մինն ի նոցանէ` կաղ գտանիս առ 

խոստովանութիւն ճշմարտութեանն. այլ կատարեալ` ըստ երկաքանչիւրոցն դիտելով 

զերկուսն, ըստ միաւորութեան` մի կատարեալ, մի դէմ, և մի Որդի աստուծոյ 

խոստովանելով - 55. և զամենայն ըստ բնութեան մարդկութեանս մերոյ առնէ և 

կատարէ միածին Որդին Աստուծոյ - 59. զոր պատրաստեաց հաւատացելոցն միածին 

Որդին աստուծոյ—85. որ յանիծիցն մտին յաշխարհ, մարմնով Որդւոյն աստուծոյ և 

թաղմամբն և յարութեամբն նորին: - 86. զոր, արար միածին Որդին աստուծոյ: - 86. ըստ 

այսմ գաղափարի և որդի թագաւորազնւոյն … ապաքինէր յախտէն, յՈրդւոյն միածնէ 

բժշկութեանն - 85. յորում ժամու ի խաչին աղաղակէր, զելի ելին ասելով միածին 

Որդին աստուծոյ - 88. զոր և առ նմին առեալ քահանային զաղօթըս ժողովրդեանն 

մատուցանէր առ աստուած, հաստատուն կալ ... փառաւորել զմիածին Որդին 

աստուծոյ - 89.  յերրորդ ժամու ասաց Մարկոս ի խաչ ելանել միածին Որդւոյն 

աստուծոյ - 94. միածին Որդին աստուծոյ զանարատ մարմինն ի հաճոյս Հօր 

պատարագեաց իբրև զանուշահոտ խնկոց բուրմունս - 95.  ընդ արևելս ընդդէմ 

Երուսաղէմի աղօթէր վասն դարձի գերութեանն, տեսանելով զմիածին Որդին 
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աստուծոյ բազկատարած ի խաչին - 97.  աւետաւորէ զյայտնութիւն Որդւոյն աստուծոյ 

ի կուսէն ասելովն - 105. 

ՈՐԴԻ ԱՍՏՈՒԾՈՅ - մեք զմիայնոյ միածնի Որդւոյն աստուծոյ պաշտեմք զպատկեր և 

զնշան յաղթութեան - 35. առ որ և յենուցուս առ մինն ի նոցանէ` կաղ գտանիս առ 

խոստովանութիւն ճշմարտութեանն. այլ կատարեալ` ըստ երկաքանչիւրոցն դիտելով 

զերկուսն, ըստ միաւորութեան` մի կատարեալ, մի դէմ, և մի Որդի աստուծոյ 

խոստովանելով - 55. և զամենայն ըստ բնութեան մարդկութեանս մերոյ առնէ և 

կատարէ միածին Որդին Աստուծոյ - 59. զոր պատրաստեաց հաւատացելոցն միածին 

Որդին աստուծոյ—85. նա և յամենայն շաբաթու տօնէ եկեղեցի զփրկութիւն 

նախաստեղծին զոր, արար միածին Որդին աստուծոյ: - 86. որ յանիծիցն մտին 

յաշխարհ, մարմնով Որդւոյն աստուծոյ և թաղմամբն և յարութեամբն նորին: - 86. 

յորում ժամու ի խաչին աղաղակէր, զելի ելին  ասելով միածին Որդին աստուծոյ - 88. 

զոր և առ նմին առեալ քահանային զաղօթըս ժողովրդեանն մատուցանէր առ 

աստուած ... փառաւորել զմիածին Որդին աստուծոյ - 89.  յերրորդ ժամու ասաց 

Մարկոս ի խաչ ելանել միածին Որդւոյն աստուծոյ - 94. միածին Որդին աստուծոյ 

զանարատ մարմինն ի հաճոյս Հօր պատարագեաց իբրև զանուշահոտ խնկոց 

բուրմունս - 95.  ընդ արևելս ընդդէմ Երուսաղէմի աղօթէր վասն դարձի գերութեանն, 

տեսանելով զմիածին Որդին աստուծոյ բազկատարած ի խաչին - 97.  աւետաւորէ 

զյայտնութիւն Որդւոյն աստուծոյ ի կուսէն ասելովն - 105. 

ՈՐԴԻ ՄԻԱԾԻՆ - որդի թագաւորազնւոյն … ապաքինէր յախտէն, յՈրդւոյն միածնէ 

բժշկութեանն - 85. 

ՈՐԴՆ - քանզի և հինգ անուանս ի գրոց ուսաք գոլ զտանջարանացն. հուր, արտասուս, 

կրճումն, խաւար, որդն: - 14.   

ՈՐ ԵՒ - Եւ իբրև զբուժիչ ախտից հոգւոյ և մարմնոյ` ամենեքեան անդուստ վայելեալք, 

ցնծալից լինէին. որ և այժմ ոչ է ամենևին ի բաց խափանեալ  - 12. Օրհնեալ ես տէր 

աստուած մեր, որ և զմեզ զմեղաւորս արժանի արար փառաւորել զքեզ – 31. նախատել 

զմեզ յանդգնիցին պղծալիցն … որ և քերովբէիցն է սարսափելի և պատկառելի – 35. Եւ 

զի՞նչ ասեմ զբան և զձեռն, որ և զի նոյն ինքն Հոգւոյն սրբոյ առհաւատչեայն  
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վստահացուցանէ  զմեզ – 43. առ որ և յենուցուս առ մինն ի նոցանէ` կաղ գտանիս առ 

խոստովանութիւն ճշմարտութեանն -  55. զի՞նչ պէտք էին աստուծոյ ծնանել ի կնոջէ, 

աճել հասակաւ և կամաց թուով, որ և զյաւիտեանսն արար - 74. և որ զկնի սաղմոսն 

պատմէ զանազան փորձութեամբն վարարկեալ որպէս վարմի: - 83. և որ զկնի 

սաղմոսն, զտնօրինաբար աղօթել փրկչին - 95. 

ՈՐԿՈՐԸՍՏՈՒԹԻՒՆ, ՈՐԿՈՐՍՏՈՒԹԻՒՆ - Իսկ եթէ յամառեալ ի նմին 

որկորըստութեան յամեցէ, լուծցի: - 24. Սոյնպէս և ուտելն որ յորկորստութենէն է 

դսրովի – 69. 

ՈՐՄԸԶԴ - Ըստ իւրաքանցիւր լեզուաց այլաձևելով զնորա զանուն, քուշացիք Նեբրովթ 

կոչելով, բաբեղացիք Բէղ, փղշտացիք Բահաղ, եղղենացիք Դիոս, պարսիկք Որմըզդ, 

Հայք Արամազդ: - 37. 

ՈՐՈԳԱՅԹ - թաքուցին ամբարտաւանք որոգայթ ինձ: Լար ձդեցին որոգայթ ոտից 

իմոց - 21. ոչ մի ինչ իրօք զորոգայթս զայս փշրել կարիցեմ - 21. ապրեցուսցես զիս 

յորոգայթէ յայսմանէ - 21. Զերծո’ զմեզ յամենայն որոգայթից սատանայի - 31. ահա 

գտաւ որոգայթ – 34. թագուցին ամբարտաւանք որգայթ ինձ» . Եւ եթէ ,,Լար ձգեցին 

որոգայթ ոտից իմոց - 95. զմտաւ ածեալ` եթէ ոչ իւրով զօրութեամբ կարէ զորոգայթն 

զայն մերժել յիւրմէ - 95.  պաճելով զմեզ՝ ի մեղանաց ապրիցիմք, և յամենայն 

յորոգայթից հոգւով և մարմնով: - 113. և աստէն յորսողէն փրկել յորոգայթից զինու 

ճշմարիտ պաշտպանութեան – 113. 

ՈՐՈԳԱՅԹԱԴԻՐ - զուարճասցի չարաւն որոգայթադիր թշնամին: - 11. թագնաբար 

ընդ խաւար շրջի որոգայթադիրն – 113. 

ՈՐՈՄՆ - կարգեցան ի ժամուն յյանմիկ աղօթք իբրև արժանի լինել մեծի առաւօտի 

լուսոյ ծագմանն  ...  ի տրոհել օդեացն և այծեացն` յընդրման որոմանն և ցորենոյն - 92.  

ՈՐՈՄՆԱՑԱՆ - և ասես` Որոմնացան մշակացն է զայդ սերմանեալ: - 66. 

ՈՐՈՄՆԱՑԱՆՈՒ - չար մշակքն ի վերայ բարի սերմանն որոմնացանուք լինել 

հանդիսանային - 66. 
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ՈՐՈՇԱԲԱՐ - Քանզի որոշաբար սատանայականն ուսմունք ի մի իմն տեղի 

հաւաքեալ ծովացան ուղխք ամպարշտութեան նոցա: - 39. 

ՈՐՈՇԵԼ - ըստ նմին և տեղիքն որոշին ի միմեանց : - 8. ապա թէ ի նմին ղեզխութեան 

մնացեալ յերկարեսցէ, որոշեսցի: - 24. թէ ուխտաւոր է`  լուծցի, և թէ աշխարհական` 

որոշեսցի: - 25. Եւ այսուիկ որոշեալ լինին նոքա ի հոմատեսակ յիւրաքանչիւրոցն 

նիւթոց - 43. այս է որոշեալ զշունչն ի յիւրմէ մարմնոյն - 73. Աստանօր որոշիմք ի 

Յունաց կարգէն - 89. Յորոց կայ աստուած ի մէջ աստուածոցն և թագաւորեցելոցն, 

որոշելով և բաժանելով զարժանաւորութիւն անդր երանութեանցն – 94. իսկ ի 

տուընջեանն որոշեալ սահմանք աղօթիցն այս - 94. 

ՈՐՈՇՈՒՄՆ - Բաժանի անբաժանաբար, և միաւորի որոշմամբ - 63. 

ՈՐՈՎԱՅՆ - և պտուղ որովայնի նորա գտաւ եղեալ»: - 56. որ հաճեցավն բնակիլ 

յորովայնի նորա  - 113. նա տացէ ձեզ միշտ ծարաւաբար մերձենալով ճաշակել ի 

հոգեկանս այս աղբիւրէ, յարաբաց ունելով զբերան մտաց առ ի լնուլ սովաւ զորովայն 

ներքին մարդոյն - 116. 

ՈՐՈՎԱՅՆԱՄՈԼՈՒԹԻՒՆ – ընդ անգործութիւն և ընդ բերանալուծութիւն խառնել և 

զքնոյն խորութիւն և զգինեճանութեանն որովայնամոլութիւն – 15. 

ՈՐՈՎՀԵՏԵՒ – Արդ որովհետև ի միասին հրաւիրեալ գումարեաց զմեզ աստուածային 

տեսչութեանն հրաման ... ոև ինչ արգելու զառաջի արկեալսս ի գլուխ բերել մեզ 

հոգևորական ջան: - 23. ,,Որովհետև մանկունք հաղորդեցին արեան և մարմնոյ. և ինքն 

իսկ մերձաւորութեամբ կցորդ եղև նոցուն» - 61. Եւ արդ  որովհետև բանս մեզ 

ճանապարհս գործեաց ... ուրանօր Ադամ բնակէր հրճուալից ուրախութեամբն - 97. 

ՈՐՉԱՓ - ո՞րչափ ևս առաւել որ ուղղափառ հաւատով խորհրդաբերին, ներէ նոցա և 

առաջնորդեսցէ առ բարեացն գիւտն - 82. 

ՈՐՉԱՓ ԵՒՍ – տես ՈՐՉԱՓ 

ՈՐՉԱՓ ԵՒՍ ԱՌԱՒԵԼ – տես ՈՐՉԱՓ 
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ՈՐՊԷՍ /շաղկապ/ - արդարև զարդարի պատկերս առաքինութեանն երանգովք՝ ըստ 

նախատպին կերպաանեալ, որպէս ճշմարտութեանն և ինձ թուի: -  2. և որպէս ի 

ծաղկահոտ գինի` սպունգ ինչ թացեալ, այնպէս լցեալ ուռճանայր ի նմանէ բանական 

իմ ոգի - 2. Մինչ զի ըղձալի լինել ինձ այսօր, որպէս յառաջն ասացի ... դառնալ 

հանդիպել մատաղագունի և անթարշամ ի մեղաց եղելոյ հասակին - 3. Որպէս 

Քրիստոսի սովորական սեղանաւն ի վերնատանն կատարել զխորհուրդ մարմնոյ և 

արեան իւրոյ - 5. և որպէս զիարդ և ժամն խնդրէր` ընդ երկոսեանն անցանէին 

խորհուրդս: - 5. զի որպէս ի խաւարի և աղօտաճաճանչն է պատուեալ լոյս, ըստ նմին 

օրինակի լոյս եղելոյ և դուզնաքեայ խաւարն վատթարանայ: - 6. «Տիրեսցէ, որպէս 

Սողոմոն ասէ, ծառայն իմաստուն` տերանց անմտաց»: - 9. որպէս որք յամօթալիսն 

ըմբռնեալ իցեն գործս, այնպէս ըստգիւտ և գաղտագողի զյաղթութեանն առնուցուն ի 

գլուխ  զպսակ - 11. Այլ այն որպէս զիարդ և իցէ ... զմի և զնոյն յայտնէ ճշմարտութեանն 

իրակութիւն: - 17. Վասն զի ոչ ասի յաղօթելն` թէ եդ ծունր, որպէս ի մատնութեանն 

գիշերի գրեալ է - 17. զառաջին զիշխանական պատիւն յարմարագոյն է զգենուլ 

այնմիկ` որ զղջմանն հրով զինքն հալել գիտիցէ, և որպէս երկնային ցօղով` 

արտասուացն թորմամբ լոգանալ և մաքրել: - 19. Արդ այս որպէս զիարդ և իցէ, զայս 

մեզ ուսուցանէ - 19. ,,Ուղղեսցին, ասէ, աղօթք իմ որպէս խունկ առաջի քո - 21. և որպէս 

ասացաքն` յայլում աւուր հրաման տացէ զգուշութեամբ և արժանաւոր կարգօք 

պսակիլ և հաղորդիլ օրինացն: - 25. Զի որպէս ընկալան ի միմեանց զփրկիչն … ըստ 

նմին և վկայք պարտին լինել միմեանց  - 29. զի որպէս տօնն հասարակաց է երկոցուն, 

հասարակաբար պարտի լինել կարդացմունքն և պաշտօնն – 33. ի պաշտօն նոցին 

դարձան, և աստուածս անուանեցին. որպէս առ բաբեղոնացիսն վիշապն պատուեցաւ 

- 35. Այլք դարձեալ զօգտակարս և զպիտանիս ի տարերաց այտի առ կենցաղական 

պէտս ընտրեալ աստուածացուցին. որպէս Պարսիկք և Մարք զհուր և զջուր և զերկիր 

– 35.  Են ոմանք ... որոց տեսեալ զարիւնարբուս և զթարախածուծս ի կենդանեաց՝ 

իբրև զախտաբոյժս ... զնոսա  աստուածս անուանեցին. որպէս գազացիքն և 

ակկարոնացիքն զտզրուկս ... կէսք ի նոցանէ ... զկենդանիս ի պատիւ առեալ 

պաշտեցին ... Որպէս հիւսիսայինքդ զձի և զշուն. զմին վասն երագաշարժութեան 

ոտիւքն, որպէս թևովք թռչել հեծելոյն զկնի որոյ հասանելն բաղձայ - 36. Եւ կամ որպէս 

առ նոսին իսկ, զորոց բանս, կատուապաշտութիւնն է մեծարգի եղեալ : - 36.  Եւ որպէս 
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ինչ գորտոցդ առնեն ազգ  - 38. Ոչ գիտեն` թէ որպէս հոտոցն անկարածածկելիք են, 

ընքեամբ առ հոտոտելիսն բերեալ, բուրմունքն - 38. այսմիկ որպէս մեծագունի ինչ և 

նորոյ` հնացելոյս և  աղօտացելոյ` հասանել կարծեցին – 39. Ուրանօր ի միասին 

ընթացեալ կուտեցան ամենայն ուստեք, որպէս անգեղք աշխարհաց  ի նեխաշաղիղ 

ինչ գէշ – 39. Դարձեալ` նոցա ձեռագործն յախտէ իմեքէ սկիզբն ընկալեալ` դրօշեցան 

որպէս յառաջն ասացի - 40. Եւ որպէս Եսայիասն ասէ. ,,Տէր աստուած Իսրայելի, ի 

ծագաց երկրի արուեստս լուաք – 40. Որպէս վասն պոռնկութեան դիւին գրեալ է – 40. 

Այս նոցա է` որք ընդ քարին և ընդ փայտին շնային. որպէս մարգարէն ասէ - 

42.տեսանեմք վարեցեալ զաստուած ... որպէս զիարդ ճանաչէ աստուածային 

կանխատեսութիւնն: - 44. Արդ զմեզ յառաջ կոչէ նա ինքն … և ամբարտաւանութեամբ 

յառաջ կոչողաց զմեզ, որպէս յայնժամ Գեթացին զԴաւիթ: - 46. Իսկ մեք այսքան 

յերկոցունց ի նոցանէ հեռացեալ գտանիմք, որպէս ոչ է հաղորդութիւն լուսոյ ընդ 

խաւարի – 46. եթէ որպէս պարտն է ասել` ըստ ճշմարտութեանն կարգի ոչ ասիցէք - 50. 

և ոչ աստուածն բան ի Մարիամայ առեալ սկիզբն, որպէս Փոտինոսի  թուեցաւ ասել - 

50. լուծեալք ի միմեանց՝ որպէս խոնաւուտ բնութեանցն - 50. որպէս սուրբն Գրիգոր 

ասէ. «Թէպէտ և վասն մեր էջ յանարգութիւն, այլ կայ յիւրում բնութեանն - 50. Որպէս 

երանելին Եփրեմ ասէ. «Ոչ փոփոխելով մարմինն յանմարմնութիւն, այլ ունի զինքեան 

զմարմինն՝ որպէս ծնաւ ի կուսէն - 51. Որպէս հրաշալին ասէ Յովհան 

Կոստանդինուպոլսի. «Միութիւն խոստովանիմ - 52. Արդ մի լեալ, որպէս յառաջն 

ասացի, ըստ միաւորութեանն գոլ ասէ զերևելին և զաներևելին, և ոչ ըստ 

համագոյութեան - 52. այլ է, որպէս բազում անգամ ասացի, ըստ անճառ 

միաւորութեան Բանին ընդ իւրում մարմնի: - 52. թողլո՞վ զիւր գոյութիւնն՝ յայլու՞մ 

գտաւ գոյութեան, որպէս Պանդորոսն ասէ - 53. Որպէս սուրբն Բասիլիոս ասէ – 53. առ 

աչօք և ձևով ևեթ ցուցեալ զմարմին ի կուսէն, որպէս Եւտիքեան երկրորդ յիմարաբար 

բարբառի՝ ասելով – 54. որպէս սուրբն Բասիլիոս ասէ. “Երկուց գոյութեանց 

կատարեցելոց միաւորութիւն”: - 55. Որպէս սուրբն Բասիլիոս ասէ – 56.  Ապա ուրեմն` 

ոչ բնութիւնն աստուածային բնաւորեցաւ յարգանդի կուսին, որպէս դու դանդաչես - 

56. Որպէս յիմարամիտն Ապողինար ... ինքն իսկ մերձաւրութեամբ կցորդ եղև նոցուն» 

- 61. Հի՞մ ջանաս փոփոխել զմակարդութիւն անուանն, և  … և կամ ... ոչ որպէս ինքն 

խնդրէ: - 61. քանզի իւրաքանչիւր առանձնաւորեալքն ի տեսակին` դէմ անուանի. 
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որպէս ի մարդկանէ Պաւղոս յատկացեալ դէմ առկոչի - 64. Եւ սակայն լիրբ և չար 

լինելով՝ զամպարշտութեանդ ոչ գիտացեր զյագուրդ. որպէս ասէ մարգարէն: - 66. 

Այսպէս սնոտիք զսնոտեօք պատէք, որպէս ասէրն Յովբ - 67. Որպէս վայել է աստուծոյ 

քաղցնուլ՝ զքաղցն իմանամ - 67. այլ ի ձեռն առնլով առաջնորդականին, որպէս 

երկրագործն զսերմանսն` սերմանելով նոքօք առ մարմին` ի մարմնոյ անտի հնձեսցէ 

զապականութիւն - 69. Եւ այս այսպէս որպէս յընթացման ըմբռնեալ բանիս՝ քոյինն 

սակս բանի - 70. Որպէս սուրբն Գրիգոր, ասէ, Նիւսացի  - 70. զմերն կրէր կիրս. և ոչ 

ըստ աստուածութեանն, որպէս քեզ թուի ասել: - 70. զնոյն զնախահարցն էր պահեալ 

զերևութական տեսութիւն. որպէս առ Աբրահամաւն եկեր, և ընս Յակոբայ եղև 

կռուակից: - 70. աստուածային զօրութիւնն կարօղ է  և ի նմանութեան  

զճշմարտութիւնն պահել, որպէս ասաց ոմն ի սրբոցն մերն Գրիգորիոս  - 71. Արդ 

որպէս իր էր երևելն ի կնոջէ, իր ուրեմն էին և ներգոծեալքն ի նմանէ և կրիցեալքն. Եւ 

որպէս զմարմին Բանին ոչ յայլմէ իմեքէ ծանեաք, այլ ի կուսէն ... նոյնպէս և զկիրսն 

մարդկայինս ըստ մեզ և զմերն ասեմ կրեալ Քրիստսի - 71.  Որպէս հրաշալին ասէ,  

Յոհան  Կոստանդինուպոլսի - 72. որպէս ի մահուն զմերն ընկալաւ զմահ, այս է 

որոշեալ զշունչն ի յիւրմէ մարմնոյն – 73. Որպէս սուրբն Բասիլիոս ասէ յառ 

գոհութեանն ճառի` ասելով. «Արդ որպէս ընկալաւ զքաղցնուլն տէր` հաստատուն 

կերակուրն շնչեցեալ ի նմանէ, և ծարաւելն իրաւացոյց խոնաւութեանն ծախեցելոյ - 73. 

ոմանք ի նոցանէ բնականք ասին` ըստ բնութեան ի  մեզ տրամադրեալք. որպէս քաղցն 

և ծարաւն և աշխատութիւնն - 75. քանզի ներլինելութեանն է ներհական, որպէս 

յառաջն ասացի որ ապականէ  զիրն - 76. զնոսա ի բնութենէս հալէր և ի բաց ջնջէր` 

որպէս յոսկւոյ անտի  հուր զժանգն: - 78. «Կցորդ լինելով չարչարանացն` եղեն  և 

փառացն նորա հաղորդք». որպէս ասէ առաքեալն: - 78. Եւ այս է` որպէս ինձ թուի 

ասելն Որդւոյ առ Հայր: - 78. աղաչէի զհայր` որպէս անարգեալ զոք, զի վերստին առ իս 

դարձուսցէ զփառսն: - 79.  Որպէս նախքան զմեռանելդ քո` զօրութեամբ սքանչելեաց 

քոց ոմանք ապրեցան մարդիկ – 79. և որպէս յանդիմանս կալով առաջի մեծի 

թագաւորի, նախկին համարձակութիւն հայցէ ի բանալ բերանոյ իւրոյ - 82. և որ զկնի 

սաղմոսն պատմէ զանազան փորձութեամբն վարակել որպէս վարմի: - 83. զի 

երկայնօրեայք լինիցին յերկիրն բարութեանց, որպէս ի դրախտին սակաւօրեայք: - 83. 

որ նշանակէ զութերորդ  դարուն զխորհուրդն, և օրն զդարուն, որպէս օր 
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միաշաբաթուն - 84. զմահն ասեմ, և զթաղումն, և զյարութիւնն, որպէս յետս լքանելով 

զեօթնօրեայ ժամանակս – 84. որպէս յառաջագոյն շնորհեցաւ ի Հոգւոյն սրբոյ  

կարգեալ խորհուրդ  - 86. Արդ որպէս ինձ հասու եղև, եթէ ամենայն տեսութիւնք 

մարգարէիցն պատգամանց Որդւով տնօրինեալ յօրինին - 90. ,,Բնակեցուցանէ 

զամուլն ի տան ուրախամիտ, որպէս մայր որդւովք բերկրեալ – 91. զի որպէս 

Ադամաւն ամենեքին մեռան, նոյնպէս և Քրիստոսիւ ամենեքեան կենդանասցին - 94. 

,,Ուղիղ եղիցին աղօթք իմ որպէս խունգ առաջի քո - 96. քանզի յայնմ ժամու, որպէս 

յառաջն ասացաք, գերեալ լինի նախաստեղծն ի բանսարկուէն - 96. բանս մեր 

ճանապարհ գործեաց, և որպէս ի փապարաց ձորոց առաջնորդեաց  աշտիճանօք  ի 

վեր ելանել ի բարձրագոյն յիմաստն – 97. յաղօթելն ոչ ասաց թէ եդ ծունր, կամ 

երկրպագութիւն, որպէս ... գրեալ է – 102. 

 Որպէս և տէրն ասէր «Մինչև արբից զդա, ասէ, ընդ ձեզ նոր յարքայութեան Հօր 

իմոյ»: - 7.  թերևե արդեւք ի հանդերձեալ յաւիտենին ի Քրիստոսէ զնոյն ճշմարտապէս, 

որպէս և այժմ ի սեղանոյ աստի օրինակաբար, վայելիցեմք: - 7. Որպէս և ի վերայ 

փրկչին յօրինակ մեզ` Հայր յերկնից աղաղակէր  - 9. որք ի սուրբ քառասներորդս 

պահոցն, զշաբաթ և զկիւրակէ օրն... արկանեն, որպէս և զայլ ևս հինգ աւուրսն 

զանցեալս: - 13. Եւ երկուք են աւուրք, որ զհանդերձելոցն առ մեզ նկարագրեն 

բարութիւնս. որպէս և զերկուսս զայսոսիկ լուաք լինել արդարոցն բնակութիւն - 14. Եւ 

եպիսկոպոսին տեսեալ, որպէս և կամեսցի` մարդասիրեսցէ ի վերայ նորա: - 24. Զի 

սուրբ Լուսաւորիչն ... հրաման ետ կատարել իւրոց վիճակելոցն. որպէս և զաղն 

օրհնութեն յագապացն  զենմունս խառնել – 25. Պարտ և արժան է զսուրբ միւռոնն … 

հայրապետին օրհնել, և իւրաքանչիւրոց եպիսկոպոսացն միանգամ … որպէս և 

հրամայեալն է: - 26. կարի յոյժ աննմանիք միմեանց  են տաճարն աստուծոյ և  մեհեանք 

կռոցն, որպէս և Պաւղոս ասէ – 40. Տարրատռփութեան դևն ստիպէ զիւրսն 

հնազանդեալս … երկիր պագանել, որպէս և ուսան իսկ առնել կարկանդակս տիկնոջ 

երկնից  – 41. Իսկ եթէ ոք ոչ այսպէս արասցէ, այլ որպէս և իցէ իւրով 

կամակարութեամբ և ծուլութեամբ անարգեսցէ զօրէնս ... քահանայն լուծցի յիւրմէ 

պատուոյն - 27. զպսակաւորսն վերստին պարտ է պսակել ըստ օրինաց քրիստոնէից. 

որպէս և առաքեալն պատուիրէ, թէ – 27. արժան է … զՍուրբ աստուածն … ի վերջն 
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անցուցանել, որպէս և յայլ աւուրսն ըստ ասացելում պատճառին: - 30. Որպէս և ի 

գալստեանն աւուր ոստսն բառնալ, և ճոճանակս շարժել - 32. Որպէս և ահաւասիկ մեք 

բանիւ առաքելոցն հաւատացեալքս ամենասուրբ Երրորդութեանն, նկատեմք օծեալ 

իւղովն զփրկութեանն գործարանս - 43. «Թէպէտ և վասն մեր էջ յանարգութիւն, այլ կայ 

յիւրում բնութեանն. որպէս և ինքն իսկ ասաց - 50. Որպէս և սուրբ Գրիգոր ասէ. 

,,Միացաւ ի մարմնի բնութեամբ – 52. Ապա եթէ ճշմարտութիւն, որպէս և է իսկ. քանզի 

անհնար է անսուտն  աստուծոյ ստութեամբ  իւիք կեղծաւորել ի  գործս իւր. զիա՞րդ 

իշխես ասել զաներևոյթ և զանմարմին անձնն Որդւոյ մարմնաձևապէս անձնանալ – 

54. Որպէս և մեծն Աթանաս ասէ. ,,Վասն զի բնութիւն մարդկութեանս էր՝ որ – 56. Իսկ 

մին ըստ բնութեան զնա ասացեալ` որպէս և ասէքդ իսկ, բացարձակ անուամբն ևեթ 

նշանակեալ լինի - 57. այլ և մարմին ևս Հօր շնորհեսցես` որպէս և Որդւոյ: - 62. միայն 

արարչականին այս հետևեսցի. որպէս և ինքն Եսայաւ ասէ – 68. Արդ յայտ է, եթէ … և ոչ 

յետամտականաբար ի մեղացն ի ներքս անկեալ ի բնութիւնս. որպէս և քեզ թուեցաւ 

ասել: - 68. Բայց սակայն դժուարաշրժ առ մեղսն յայնժամ, և դիւրաշարժագոյն առ 

բարին. որպէս և այժմիկ յապականացուս անկեալ կեանս` հակառակաւն այսոցիկ 

վտանգիմք - 70. Որպէս և մեծն Գրիգոր ասէ Նազիազու: Կրկին էր` ըստ որում 

վաստակեցաւն - 71. Վասն զի ոչ էր բաւական սէրն, որպէս և ոչ մեզ, եթէ ոչ և գործովք 

կատարեալ էր մեր: - 75. որպէս և Եսայիաս զսոյն յառաջաձայնեալ վասն իմ ասէր 

զսոցանէ: - 79. Որպես և աստանօր և ինձ շնորհօքն աստուծոյ պարգևեցաւ 

համարձակութիւնս բանիս: - 82. ուրախութեամբ հանդիպէին ի նաւարկութեան 

իւրեանց ի տիբերական ծովուն. որպէս և գրեալ է ի պատմութեան աւետարանին – 

104. պարտ և արժան է ... վիրավորեցելոցն զբարեգործութեանն հրաման տելով ի 

վերայ բերել սպեղանիս. որպէս զի հնար լիցի ամենայն անձին Երրորդութեանն 

երկրպագուաց ժառանգել զերկնից արքայութիւնն - 24. Որպէս զի նովին և զաստուածն 

սիրոյ և խաղաղութեան ի մեզ հաւանեցուցանել հնարէաք բնակել տալ: - 48. 

«Շօշափեցէք զիս և տեսէք, զի  ոգի մարմին և ոսկերս ոչ ունի, որպէս զի տեսանէք` զի 

ունիմ»: - 57. Ոչ ասի այլ բնութիւն, բայց արարչականն և եթ. և ամենայնքս ի նմանէ 

ածանցոցեալք` զնա ունին միայն իւրեանց բնութիւն: Որպէս զի ըստ քեզ` յերկուց մին 

պատկանեսցի  - 65. որ զզառամացեալն իւր Միդիայ առաջի առնէր առ ի յօշել 

զմարմինն` որպէս թէ ի մեռելութենէ առ մանկութիւն զծերութիւնն փոփոխել յուսալով - 
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3. զնիւթս զայս տեսանեմ եղեալ. որպէս թէ զանյողդողդ և զանշարժահիմն փրկութեան 

մերոյ իրողութիւն կարծրագոյն և դժոխաշարժելի գործարանաւ տնօրինել: - 7. Զոր 

դանդաղիմ ասել, որպէս թէ բազում անգամ օրհնութեամբքն, յոլովագոյնս ի ներքս 

յեւղն կոչել զշնորհն - 7. Եւ ոչ դարձեալ յառգերազանցագոյնն սոցա ումեք վերանալ 

ելանել, որպէս թէ ընդ անգործութիւն և ընդ բերանալուծութիւն խառնել – 15. Իսկ ապա 

... զհրեշտակայինն ձայն միաբանաբար նուագել. որպէս թէ ապաշխարութեամբ զինքն 

մաքրեալ - 19.  Որպէս թէ ազատացեալք մեք ի ծառայութենէ մեղացն զղջմանն հրով - 

19. Իսկ չորքն ի նոցանէ` պարզաբար առ ի նուագերգութիւնսն առեալք. որպէս թէ ի 

քառից աստի գեղեցկաձայնեալ ի տեսանելոց և ի լսելեաց, ի խօսարանաց և ի 

շօշափելեաց: – 20. Որպէս թէ ստորուստ ի հրեշտակական դասուէ առ երիս երիս 

դասս անմարմնոցն զմի մի կշռեալ յեկեղեցականացն - 20. զկնի որոյ ապա զճրագացն 

նուագեն զկցորդ. որպէս թէ ի տասներորդ ժամէ աւուրն սկիզբն արարեալ աղօթիցն - 

22. զոր երանելին Ներսիսի Հայոց կաթողիկոսի  յաւելեալ է. որպէս թէ կամելով սկիզբն 

ամենայն վերերգակ սաղմոսիցն` յաղօթելոյ առնել - 29.  Յետ որոյ դարձեալ` մինչ չև 

զաւետարանն ընթերցեալ, որպէս թէ տակաւին ևս ի թաղման վարկանելով  զտէրն - 

30. զի թէ և ասեմք` մի բնութիւն Բանին մարմնացելոյ, ոչ այդպէս խելայեղ և ջաղջախ 

մտածութեամբ, որպէս թէ միոյն ի միւսմէն ի բաց բարձեալ - 50. զոր կատարեաց իւրով 

մարմնով հնազանդ լիեալ Հօր մահու չափ. որպէս թէ ի տկարութեան զօրութիւն 

ցուցանել – 75. չափէ զամենայն իւրովի չարչարանօքն՝ արուեստիւն 

մարդասիրութեանն, որպէս թէ ունիցի գիտել իւրովքն զմերս”: - 75. չարաչար յուսովն 

զուարճանայր խաբեբայ և պատրիչն մերոյ նախահօր, որպէս թէ յաղթեալ 

նախանձելւոյն – 76. Օրինակ իմն. որպէս թէ առաջի կայցէ բանիս` տունկ ինչ ի 

տնկագործողէն իւրմէ խլեալ - 77. 

ՈՐՊԷՍ /նախադր. / - և ոչ զանգիտես և զարհուրիս` զթունալից որպէս զօձի զլեզուդ քո 

շարժել ընդդէմ նոցա - 63. յորում աւուրն փայլեն արդարքն որպէս զարեգակն ի 

յարքայութեանն երկնից - 93. 

ՈՐՊԷՍ / դերանուն / - զի ո՞րպէս արդեւք եղիցի` որք ոչն են: - 52. Տեսանե՞ս, որպէս 

համաձայնք առ միմեանս գտանիք յամպարշտելդ - 54. և լիցի այս ո՞րպէս, եթէ ոչ 

աղօթիւք ձերովք տացին բան ի միտս մեր  - 104. 
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ՈՐՊԷՍ ԵՒ - Որպէս և տէրն ասէր «Մինչև արբից զդա, ասէ, ընդ ձեզ նոր 

յարքայութեան Հօր իմոյ»: - 7. ի հանդերձեալ յաւիտենին ի Քրիստոսէ զնոյն 

ճշմարտապէս, որպէս և այժմ ի սեղանոյ աստի օրինակաբար, վայելիցեմք: - 7. Որպէս 

և ի վերայ փրկչին յօրինակ մեզ` Հայր յերկնից աղաղակէր, թէ - 9. որք ի սուրբ 

քառասներորդս պահոցն, զշաբաթ և զկիւրակէ օրն... արկանեն, որպէս և զայլ ևս հինգ 

աւուրսն զանցեալս: - 13. Եւ երկուք են աւուրք, որ զհանդերձելոցն առ մեզ նկարագրեն 

բարութիւնս. որպէս և զերկուսս զայսոսիկ լուաք լինել արդարոցն բնակութիւն - 14. և 

եպիսկոպոսին տեսեալ, որպէս և կամեսցի` մարդասիրեսցէ ի վերայ նորա: - 24. Զի 

սուրբ Լուսաւորիչն ... առաքելաբար հրաման ետ կատարել իւրոց վիճակելոցն. որպէս 

և զաղն օրհնութեան յագապացն  զենմունս խառնել – 25. Պարտ և արժան է զսուրբ 

միւռոնն … հայրապետին օրհնել, և իւրաքանչիւրոց եպիսկոպոսացն միանգամ … 

որպէս և հրամայեալն է: - 26. Իսկ եթէ ոք ոչ այսպէս արասցէ, այլ որպէս և իցէ իւրով 

կամակարութեամբ և ծուլութեամբ անարգեսցէ զօրէնս ... քահանայն լուծցի յիւրմէ 

պատուոյն, և զպսակաւորսն վերստին պարտ է պսակել ... որպէս և առաքեալն 

պատուիրէ – 27. արժան է … զՍուրբ աստուածն … ի վերջն անցուցանել, որպէս և յայլ 

աւուրսն ըստ ասացելում պատճառին: - 30. Որպէս և ի գալստեանն աւուր ոստսն 

բառնալ, և ճոճանակս շարժել - 32. կարի յոյժ աննմանիք միմեանց  են տաճարն 

աստուծոյ և մեհեանք կռոցն, որպէս և Պաւղոս ասէ – 40. Տարրատռփութեան դևն 

ստիպէ զիւրսն հնազանդեալս … երկիր պագանել, որպէս և ուսան իսկ առնել 

կարկանդակս տիկնոջ երկնից  – 41. Որպէս և ահաւասիկ մեք բանիւ առաքելոցն 

հաւատացեալքս ամենասուրբ Երրորդութեանն, նկատեմք օծեալ իւղովն 

զփրկութեանն գործարանս - 43. «Թէպէտ և վասն մեր էջ յանարգութիւն, այլ կայ 

յիւրում բնութեանն. որպէս և ինքն իսկ ասաց - 50. Որպէս և սուրբ Գրիգոր ասէ. 

,,Միացաւ ի մարմնի բնութեամբ – 52. Ապա եթէ ճշմարտութիւն, որպէս և է իսկ ... 

զիա՞րդ իշխես ասել զաներևոյթ և զանմարմին անձնն Որդւոյ մարմնաձևապէս 

անձնանալ յարգանդի կուսին – 54. Որպէս և մեծն Աթանաս ասէ. ,,Վասն զի բնութիւն 

մարդկութեանս էր ... վասն այնորիկ և չարչարեալ զնա նշանակէ,, – 56. Իսկ մին ըստ 

բնութեան զնա ասացեալ` որպէս և ասէքդ իսկ, բացարձակ անուամբն ևեթ նշանակեալ 

լինի - 57. այլ և մարմին ևս Հօր շնորհեսցես` որպէս և Որդւոյ: - 62. միայն 

արարչականին այս հետևեսցի. որպէս և ինքն Եսայաւ ասէ – 68. Արդ յայտ է, եթէ … և ոչ 
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յետամտականաբար ի մեղացն ի ներքս անկեալ ի բնութիւնս. որպէս և քեզ թուեցաւ 

ասել: - 68. Բայց սակայն դժուարաշրժ առ մեղսն յայնժամ, և դիւրաշարժագոյն առ 

բարին. որպէս և այժմիկ յապականացուս անկեալ կեանս` հակառակաւն այսոցիկ 

վտանգիմք - 70. Որպէս և մեծն Գրիգոր ասէ Նազիազու - 71. Վասն զի ոչ էր բաւական 

սէրն, որպէս և ոչ մեզ, եթէ ոչ և գործովք կատարեալ էր մեր: - 75. որպէս և Եսայիաս 

զսոյն յառաջաձայնեալ վասն իմ ասէր զսոցանէ: - 79. Որպես և աստանօր և ինձ 

շնորհօքն աստուծոյ պարգևեցաւ համարձակութիւնս բանիս: - 82. ուրախութեամբ 

հանդիպէին ի նաւարկութեան իւրեանց ի տիբերական ծովուն. որպէս և գրեալ է ի 

պատմութեան աւետարանին – 104. 

ՈՐՊԷՍ ԶԻ - պարտ և արժան է ... վիրավորեցելոցն զբարեգործութեանն հրաման 

տելով ի վերայ բերել սպեղանիս. որպէս զի հնար լիցի ամենայն անձին 

Երրորդութեանն երկրպագուաց ժառանգել զերկնից արքայութիւնն - 24. Որպէս զի 

նովին և զաստուածն սիրոյ և խաղաղութեան ի մեզ հաւանեցուցանել հնարէաք բնակել 

տալ: - 48. «Շօշափեցէք զիս և տեսէք, զի  ոգի մարմին և ոսկերս ոչ ունի, որպէս զի 

տեսանէք` զի ունիմ»: - 57. Ոչ ասի այլ բնութիւն, բայց արարչականն և եթ. և 

ամենայնքս ի նմանէ ածանցոցեալք` զնա ունին միայն իւրեանց  բնութիւն: Որպէս զի 

ըստ քեզ` յերկուց մին պատկանեսցի  - 65. 

ՈՐՊԷՍ ԹԷ - որ զզառամացեալն իւր Միդիայ առաջի առնէր առ ի յօշել զմարմինն` 

որպէս թէ ի մեռելութենէ առ մանկութիւն զծերութիւնն փոփոխել յուսալով - 3. զնիւթս 

զայս տեսանեմ եղեալ. որպէս թէ զանյողդողդ և զանշարժահիմն փրկութեան մերոյ 

իրողութիւն կարծրագոյն և դժոխաշարժելի գործարանաւ տնօրինել: - 7. Զոր 

դանդաղիմ ասել, որպէս թէ բազում անգամ օրհնութեամբքն, յոլովագոյնս ի ներքս 

յեւղն կոչել զշնորհն - 7. Եւ ոչ դարձեալ յառգերազանցագոյնն սոցա ումեք վերանալ 

ելանել, որպէս թէ ընդ անգործութիւն և ընդ բերանալուծութիւն խառնել – 15. Իսկ ապա 

... զհրեշտակայինն ձայն միաբանաբար նուագել. որպէս թէ ապաշխարութեամբ զինքն 

մաքրեալ - 19.  Որպէս թէ ազատացեալք մեք ի ծառայութենէ մեղացն զղջմանն հրով - 

19. Իսկ չորքն ի նոցանէ` պարզաբար առ ի նուագերգութիւնսն առեալք. որպէս թէ ի 

քառից աստի գեղեցկաձայնեալ ի տեսանելոց և ի լսելեաց, ի խօսարանաց և ի 

շօշափելեաց: – 20. Որպէս թէ ստորուստ ի հրեշտակական դասուէ առ երիս երիս 
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դասս անմարմնոց զմի մի կշռեալ յեկեղեցականացն - 20. Զկնի որոյ ապա զճրագացն 

նուագեն զկցորդ. որպէս թէ ի տասներորդ ժամէ աւուրն սկիզբն արարեալ աղօթիցն - 

22. զոր երանելի Ներսիսի Հայոց կաթողիկոսի  յաւելեալ է. որպէս թէ կամելով սկիզբն 

ամենայն վերերգակ սաղմոսիցն` յաղօթելոյ առնել - 29.  Յետ որոյ դարձեալ` մինչ չև 

զաւետարանն ընթերցեալ, որպէս թէ տակաւին ևս ի թաղման վարկանելով  զտէրն - 

30. զի թէ և ասեմք` մի բնութիւն Բանին մարմնացելոյ, ոչ այդպէս խելայեղ և ջաղջախ 

մտածութեամբ, որպէս թէ միոյն ի միւսմէն ի բաց բարձեալ - 50. զոր կատարեաց իւրով 

մարմնով հնազանդ լիեալ Հօր մահու չափ. որպէս թէ ի տկարութեան զօրութիւն 

ցուցանել – 75. չափէ զամենայն իւրովի չարչարանօքն՝ արուեստիւ 

մարդասիրութեանն, որպէս թէ ունիցի գիտել իւրովքն զմերս”: - 75. չարաչար յուսովն 

զուարճանայր խաբեբայ և պատրիչն մերոյ նախահօր, որպէս թէ յաղթեալ 

նախանձելւոյն – 76. Օրինակ իմն. որպէս թէ առաջի կայցէ բանիս` տունկ ինչ ի 

տնկագործողէն իւրմէ խլեալ - 77. 

ՈՐՊԻՍԻ - զորպիսի և զորքանս զբօսանաց և զբազմանց սաստկութիւն յայգուէ մինչև 

յերեկոյ միալուծ ձգեալ բերեմ: - 21. որպիսի՞ պատուով յիսկզբանն յաստուծոյ 

ստեղծաւ բնութիւնս. և յորպիսի՞ և յո՞րքանս յինքնակամութենէն սայթաքեալ եկն 

յանարգութիւն - 76. յորպիսի և յո՛րքան չարութիւն ըմբռնեցայ – 95. 

ՈՐՊԻՍՈՒԹԻՒՆ - և փոխանակ այնոցիկ զանվայելչագոյնսն ի ներքս ածէ 

զորպիսութիւնս - 77. 

ՈՐՋ  - յայնժամ ի դարանամտութեանն իւրեանց սողեալ յորջից` յաշխարհամէջս և ի 

ժողովրդաբնակս համարձակեցան յարձակել տեղիս – 39.  

ՈՐՍ - ոչ ի մէնջ և ոչ յարարչէն յարեալ եղև ի բնութիւնս, այլ որս գտեալ և  կերակուր 

արարեալ իւր զընդ մահուամբ անկեալսն - 76. 

ՈՐՍՈՂ - սաղմոսօղքն հասարակ մաղթեն ընդ հովանեաւ բարձրելոյն լինել, և յերկինս 

հանգստեան արժանաւորել, և աստէն յորսողէն փրկել յորոգայթից զինու ճշմարիտ 

պաշտպանութեան – 113. 
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ՈՐՔԱՆ – թէ զորպիսի և զորքանս զբօսանաց և զբազմանց սաստկութիւն յայգուէ 

մինչև յերեկոյ միալուծ ձգեալ բերեմ: - 21. Բայց գիշեր` ոչ այնքան զժամանակն, որքան 

թէ զհրէական զանհաւատութիւնն անուանելով որ զաղջամղջին խաւարի արդարև 

բերէ զօրինակ - 30. Այլ այս այնքան առաջի անկեալ ձգեցաւ բանս, որքան թէ 

զլեզուագարիցն առ ի պապանձեցուցանել զաւելաբանութիւնս - 45. Քանզի այնքան 

նրբեն նուաղեցուցանեն նոքա ... որքան ի զօրութենէ բանից նոցա ի միտ առնուլ է: - 49. 

Որքան ինքն, ասէ, հրամայեաց` զբնութեանն կատարելով յինքն ընկալաւ. որքան 

կամեցաւն, այս է` ծննդեան ի կնոջէ, աճման հասակի - 54. Զմտա՛ւ ած, յորքանեաց 

չարաչար հայհոյութեանց պտոյտս ընկղմիս - 55. յայտ է ... թէ ցորքան 

զպատուիրանապահութեամբնն թևակոխէր - 69. և Փրկիչն սոքօք ի կենցաղավարելն 

ընդ մարդկան վարեցաւ, ուրանօր և կամեցաւ, և յորժամ և որքան - 70. յորպիսի՞ և 

յո՞րքանս յինքնակամութենէն սայթաքեալ եկն յանարգութիւն – 76. և մի՛ թողուր ի 

ձեռաց, եթէ յորպիսի և յո՛րքան չարութիւն ըմբռնեցայ – 95. 

ՈՒԹ  - յութ եկեղեցիսն իւրեանց երթալով` զնոցին տեղեացն զկանոնն կատարեն – 

12. ի Զգօնութեան խրատուն յորդորէ` ասելով մասունս եօթանց, այլ և ութից: - 84. 

ՈՒԹԵՐԵԱԿ - որ նշանակէ զութերորդ  դարուն զխորհուրդն, և օրն զդարուն, որպէս 

օր միաշաբաթուն և խորհուրդքն ի նմա ութերեակք - 84. և առ ութերեակն ճախրել 

զխորհուրդն առ Քրիստոսի յարութեան օր: - 84. որ առ ութերեակն հանեն 

քրիստոսեան խորհուրդն - 84. նա և յութերեակսն լինէր նորոգումն ընդ Քրիստոսի 

յարուցեալք – 85. 

 ՈՒԹԵՐՈՐԴ - ի վերայ ջուրց զքսան և զութերորդն նուագելով յաւուրդ յայդմիկ 

սաղմոս ... օրհնէին զջուրն - 12. որ նշանակէ զութերորդ դարուն զխորհուրդն  - 84. որ 

վասն ութերորդացն գրեալ է - 84. կարգեցան … ի կատարումն եւթներեկին ի նախկին 

ութերորդ դարուն մտելոյ - 92. 

ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԵՒԹՆԵՐՈՐԴ - Արժան է ... ասել զչորեսին սաղմոսսն միաբանութեամբ ի 

թիւ` խոնարհ ձայնիւ. Առաջին՝ զերրորդ սաղմոսն: Երկրորդ՝ զութերորդ եւթներորդն: - 

28. 
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ՈՒԹՕՐԵԱՅ – ապա հարկ է և երեսնամեայ մկրտել. և թղփատել ութօրեայ – 5. 

ութօրեայ մկրտիմք: - 6. զոր երուսաղեմացիքն յութօրեայս յայտնութեանդ` յութ 

եկեղեցիսն իւրեանց երթալով` զնոցին տեղեացն զկանոնն կատարեն – 12. Այլ 

յամենայն իսկ ութօրեայսն խառնել պատշաճ վարկանիմ ընդ ծննդեան աւետարանսն 

զմկրտութեան աւետարանսն - 32. Մերձ յասացեալսն վարկանիմ և զղևտացւոցն 

օրէնսն և զքահանայիցն զկատարելութիւնն ութօրեայ դեգերեալ առ դուրս խորանին 

վկայութեան – 84. 

ՈՒԺԳՆԱԿԻ - յորում հրեշտակապետացն ուժգնակի հնչեալ լինին փողոցն ձայնք - 13. 

ՈՒԺԳՈՒՆՈՒԹԻՒՆ - Եւ են դարձեալ, որք  յուժգնութենէ կենդանեաց կամ  

դժնէութենէ երկուցեալք և ահաբեկեալք `  ի պաշտօն նոցին դարձան - 35. 

ՈՒԺԸՆԴԻ - յորում աւուր և ուժընդի հնչեցեալ լինի հրեշտակական բարբառքն - 101. 

ՈՒԽՏ - տէրն ուրանօր զհինն աւարտեալ կնքեաց, անդանօր և իւրումն հիմն ձգեաց 

նորոյ ուխտի: - 6. զառ ի յերկնից ասեմ իջեալ կենսատուն կերակուր. զնորն ուխտ և 

նորոգօղն զմեզ ի մեղացն եղծմանէ: - 14. Եպիսկոպոս կամ քահանայ կամ սարկաւագ 

կամ ո՛վ և իցէ յուխտէ եկեղեցւոյն, յարբեցութեան գտեալ` մի՛ իշխեսցէ պաշտել 

զկարգն - 24. մի՛ ցրեր զուխտ քո – 31. «Դու ընդէ՞ր ...  առնուս զուխտ իմ  ի բերան քո» - 

81. 

ՈՒԽՏԱՒՈՐ - որք ... հանապազափակ զդուրս խորանին աստուծոյ ընդդէմ եկելոց 

անդր ուխտաւորացն պահէին - 10. եթէ ոք հակառակեալ ընդդիմասցի մերում 

հրամանիս, կամ բանիւ կամ գործով, թէ ուխտաւոր է`  լուծցի - 25. 

ՈՒՂԵԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆ - Վաստակեաց յուղևորութեանն` մարմնոյն և ջղացն  

յուղեգնացութենէն յաւէտ ձգեցելոց - 58. վաստակեաց մարմնոյն և ջղացն 

յուղեգնացութենէն ձգեցելոյ - 73. 

ՈՒՂԵՂ - «ՈՒղեղ եղիցին աղօթք իմ որպէս խունգ առաջի քո, և զհամբարձումն ձեռաց 

իմոց պատարագ երեկորին,, - 96. 

ՈՒՂԵՒՈՐ – որ ... անգիւտ կորստեանն ուղևոր կացուցանէ: - 98. 
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ՈՒՂԵՒՈՐՈՒԹԻՒՆ - Վաստակեաց յուղևորութեանն` մարմնոյն և ջղացն  

յուղեգնացութենէն յաւէտ ձգեցելոց - 58. 

ՈՒՂԻՂ - որ նորին լեզուոյ և ազգի են, միաբանութեամբ փառաւորել զաստուած, և 

յօրինել զվարս ուղիղս - 28. Եւ ուղիղ և աստուածաւանդ կրօնիցն մերոց 

լուսաւորութեամբ նախատել զմեզ յանդգնին պղծալիցն իւրեանց շրթամբք – 35. 

երկուցեալք և սարսեալք կային յուղիղ և գերապանձ կրօնից քրիստոսականաց – 39. 

Դարձեալ թիւրահաւատք առ ի թիւրել յանդգնեալք  զհաւատս ուղիղս: - 73. «Հոգի քո 

բարի առաջնորդեսցէ  մեզ յերկիր ուղիղ» - 83. 

ՈՒՂԽ - Եւ նախ նորին ստէպ ստէպ Հոգւոյն ուղխից վտակօք ոռոգանէր զարգաւանդ 

երկիր մտաց իմոց – 2. ծովացան ուղխք ամպարշտութեան նոցա: - 39. 

ՈՒՂՂԱՁԻԳ - դնելով յիմաստութեանցն մերոց պարսատիկս, ուղղաձիգ արարեալ 

ջաղխեսցուք զվեհագոյն և զգերակացեալն ի նոսա չարապաշտութեանն անդամ: - 46. 

ՈՒՂՂԱՊԱՇՏՈՒԹԻՒՆ -  Եւ այսպէս երկոքումբք այսոքիւք ուղղապաշտութեան 

շաւղօք ... համարձակէին և զբնութեանցն արժանաւոր բարբառել բանս - 58. 

ՈՒՂՂԱՍԱՑՈՒԹԻՒՆ - զիւրեանցն ի ձեռս նոցա տային առ ի թիւրել  

զուղղասացութիւն: - 66. 

ՈՒՂՂԱՓԱՌ – զիա՞րդ ... առ կատարելութիւն ի վեր ընթանայր աճմամբ հասակի, 

ըստ մեծին Աթանասի ուղղափառ դաւանութեանն - 54. որք էին միանգամայն 

արուեստաւորք թարգմանիչք և ուղղափառք: - 66. որ ուղղափառ հաւատով 

խորհրդաբերին - 82.  

ՈՒՂՂԱՓԱՌՈՒԹԻՒՆ - զի պատկառեսցեն և փափաքեսցեն միաբանել ընդ 

ուղղափառութեանն  աւանդիչս: - 32. 

ՈՒՂՂԵԼ - «Ուղղեսցին, ասէ, աղօթք իմ որպէս խունկ առաջի քո - 21. Պարտ և արժան 

է ի գիշերապաշտաման զկանոնացն զհետ բերել զչորս զայս քարոզութիւն  ... Վասն 

ուղղելոյ զգնացս մեր - 31. 
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ՈՒՂՂԵՍՑԻ - Իսկ զկնի Մեսեդի և Ուղղեսցին ասելոյ, քարոզել և աղօթս մատուցանել - 

29. 

ՈՒՂՂՈՒԹԻՒՆ - «Ամբարձ զաչս քո յուղղութիւն և տես, ո՞ւր ոչ թաթաւեցար ի 

ճանապարհս քո» - 64. յորոյ վերայ զաստուածորդին հոգւոյ ակամբ տեսանեմք նստեալ  

… բարձր բարբառ արձակեալ` ի վեր հայելով ուղղութեամբ – 105. մատուցանի 

խոստովանութիւն սրբոյ անուան նորա ի պտղոյ շրթանց, և անբիծ վարուց ուղղութիւն: 

- 113. 

ՈՒՆԱԿՈՒԹԻՒՆ - Իսկ զքնոյն ունակութիւն բացայայտակի ի գրեցելոց անտի  բանից 

ծանեաք - 68. 

ՈՒՆԱՅՆ - զի դատարկ և ունայն է յաստուածային  զօրութենէն - 32. 

ՈՒՆԱՅՆԱՆԱԼ - և ի պատուիրանէն յօրինադրէն ունայնանայր ի վեցերորդ ժամուն – 

97. 

ՈՒՆԳՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ - ի փապարաց ձորոց առաջնորդեաց  աշտիճանօք ի վեր ելանել 

ի բարձրագոյն յիմաստն … և զուշ և զմիտս ունգնադրութեան կարկառեալ ի տաճար 

սրբութեան – 97. 

ՈՒՆԵԼ - Քանզի և վարժապետ վեհագոյն ունէի յաստուծոյ պարգևեալ ինձ - 2. 

երախայութեանն օծումն զհրաւիրականն ունի դրոշմ - 8. ի հիվանդութեանն` 

զառողջութեանն ունիմք կարօտութիւն - 8.Եւ պատճառ ոչ ունիմ ասել – 8. ծունր ոչ 

կրկնի, և ոչ զգործոյն ունի խոնջութիւն: - 15. Իսկ երեկորին աղօթիցն հաւաքումն  

այսպիսաբար յինքեան ունելով զեկուցանէ մեզ միտս - 21. զի և աշխարհիս մերոյ 

մարդկան, և ամենայն քրիստոնէից աւանդութեամբ կալեալ է զսոյն: - 32. քաղդէացւոցն 

տեսեալ զտիտանեանն զայն վիթխարի և աշխոյժ ... լայնութեամբն վեցաքանակս 

ունելով կանգունս - 36. և սորա խաւար չարապաշտութեանն զբոլոր տիեզերս ընդ 

իւրեաւ կալեալ կուրացոյց: – 36. աստուածս անուանեցին. զԿռոնոս ... զԶևս ... վասն 

այլ իրիք քաջաբաստիկ զբնականսն ունելոյ որակութիւնս - 37. Եւ դարձեալ` թէ վկայ 

ունիմ քեզ զփառս այնորիկ - 38. որ զերկնից բարութեանցն բուռն  հարեալ ունիցին 

յուսով: - 39. և մերումս ոչ հաւատան` զուգահաւասար առ երկոսին ունելով 
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թշնամութիւն - 46. Բայց է և ոչ սուղ ինչ և զոր առ միմեանս ունիցին նոքա 

զթշնամութիւն - 47. Յոյժ տենչալի էր ինձ  ... զբարեաց զհետ երթալ ... ի բոլոր սրտէ առ 

համօրէն մարդիկ զխաղաղութիւնն ունել խնդրելով: - 48. ապա հարկ է մեզ` որ զմին 

միայն ընտրեցաք ունել զօրագլուխ և վերակացու կենաց մերոց - 48. ունելով 

զպատկերի ծառային՝ զգեցաք զպատկեր երկնաւորին: - 50. Ես եկի` զի զկեանս 

ունիցիք, և առաւել ևս ունիցիք» - 50. Եփրեմ ասէ. «Ոչ փոփոխելով մարմինն 

յանմարմնութիւն, այլ ունի ինքեան զմարմինն - 51. և այսպէս ասի մի կատարեալ` զմի 

ունելով  կենդանութիւն և զդէմս - 51. Առ երկոսին հաւասարապէս ունի երանութեանս 

բան - 52. ,,Մի բնութիւն զաստուածայինն իսկ ասեմ, զոր ի Հօրէ ունէր զիւր զիսկական 

բնութիւնն – 52. Զմարմինն` մարմին բանին ասելով, և զԲանն ասացեալ մարմին ունել, 

զի՞նչ այլ ինչ  թուիցիս ասել, եթէ ոչ կրկին: - 53. զո՞յր ունել ասես նմա բնութիւն, եթէ ոչ 

զմարդկան: - 53. զի թէ մարմինն ճշմարտութեամբ` խոստովանէիք ունել Քրիստոսի, և 

զայն ի մարդկնէ և մարդկային, զնոյն և բնութիւն մարդկային ոչ արդեւք խղճէիք ասել: 

Քանզի նոյն է մարմին մարդկային ունել Քրիստոսի, և բնութիւն մարդկային - 53. 

«Շոշափեցէք զիս և տեսէք, զի ոգի մարմին և ոսկերս ոչ ունի, որպէս զի տեսանէք` զի 

ունիմ»: - 57. Հաւաստի զերկուսին ունէր զբնութիւնսն Քրիստսի - 57.  եթէ զտեսանելս 

զայս` առ բնութեանն տեսութիւն զոր ունի որդի զՀօր, ոչ առաջնորդեսցես մտացն 

աչաց – 62. ոչ շնորհեցեր նմա զկատարելութիւն ունել դիմի - 64. Որ յոյժ պինդդ ունիս 

զմիդ ասել բնութիւն  - 65. և ամենայնքս ի նմանէ ածանցոցեալք` զնա ունին միայն  

իւրեանց բնութիւն: -  65. Առաջինն զաշխատութիւն, և երկրորդն զհոգալն ընդ ինքեան 

շարամանեալ ունի: - 68. Նոյնպէս և ոգին ունի պատեալ զիւրեաւ կարիս յարարչէ 

բնութեանն ընկալեալ – 72. զոր ունէի յառաջ քան զլինել աշխարհի առ ի քէն»: - 78. և 

զայդ ճշմարտես` թէ ունէի զփառսն. և առ ի քէն ունէի, և յառաջ քան զլինելն աշխարհի 

ունէի: Իսկ մինչ զառ ի նմանէ փառսն ունէիր ի սկզբանէ աշխարհի, այժմ ո՞ր է` զոր 

խնդրեսդ. ունէիր յայնժամ, և այժմ ո՞չ ունիս: - 78. և եթէ առ քեզ ոչ են, ապա և յորմէ 

ունէիրն ի Հօրէ բարձեալ եղեն: - 79. այլ կարծիք մարդկան` զոր ունէին վասն իմ, 

փոփոխեցան: - 79. Իսկ Ողորմեա սաղմոսն ունի զնախամօրն ազատութիւն սրբոյ 

աստուածածնի ծննդեամբն - 86. Իսկ Մեծացուսցեն և Ողորմեացն սաղմոսն ունի 

զնախամօրն ազատութիւն սրբոյ Աստուածածնին ծնընդեամբն: - 87. Արդ 

յառաջասացեալ օրհնութիւնքն  զներկայումս և զարդիս ունի  զդիտաւորութիւն - 87. 
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զի՞նչ խորհուրդ ունի Փառք ի բարձանցն աւուր աւուր այլ այլ երգք առաւօտուն – 87. Եւ 

եթէ զին՞չ խորհուրդ ունի առաւօտին աղօթքն – 92. Եւ եթէ զի՞նչ պորհուրդ ունի 

երրորդ ժամու աղօթքն: - 96. Եւ եթէ զի՞նչ պորհուրդ ունի երրորդ ժամու աղօթիցն 

օրհասակին: - 97. ,,Ի վեցերորդ ժամէ անտի խաւար կալաւ ի վերայ երկրի – 98. Եւ եթէ 

զի՞նչ պորհուրդ ունի իններորդ ժամու աղօթքն: - 99. Եւ եթէ զի՞նչ պորհուրդ ունի 

երրորդ ժամու աղօթքն յաւուր միաշաբաթին: - 104. Արդ նախկին` թէ զի՞նչ խորհուրդ 

ունի ի յերրորդ ժամուն ժողովել ի գաւիթ եկեղեցւոյն - 104. Ազդարարութիւն 

ժամահարին զգաբրիելեան փողոյն ունի զօրինակ – 109. նա տացէ ձեզ միշտ 

ծարաւաբար մերձենալով ճաշակել ի հոգեկանս այս աղբիւրէ, յարաբաց ունելով 

զբերան մտաց - 116. 

 Եւ յաղագս այսորիկ յերեկորեայ շաբաթուն մինչև ի լուսանալ միաշաբաթուն 

սպասել և ակն ունել  արժան է - 16. որք ակն ունիցին տեառն իւրեանց, թէ ե՞րբ 

դառնայցէ ի հարսանեաց...» - 17. Արժան  ... և ակն ունել  ամենայն զուարթութեամբ և 

փութով տեռնագալուստ փողոյն - 27. բազումք վարին ի ներկայումս, ակն ունելով 

առաքելական խոստմանցն - 92.  սթափեալ ի ժամուն յայնմիկ աղօթեն, ակն ունելով 

միանգամ նորոգմանն` յարութեանն մեռելոց - 92. որոյ յուսոյ սպասեալ արդարոցն՝ 

ակն ունէին հասանել անսպառ բարութեանցն: - 96. որ ակն ունէին մխիթարութեանն 

Երուսաղեմի - 100.  Արդ պատշաճ է ամենայն քրիստոնէից ... ակն ունել հանդերձեալ 

գալստեանն: - 102. որ ակն ունիցին տեառն իւրեանց - 102.  ուստի և ակն ունիմք 

զօգնութիւն ընդունել յարարողէն յերկնի և յերկրի – 113. Զոր և հրավիրեալ առաջի 

կալցուք բարձրագոյն և ամենազօր  բազկին – 46. Զկարիս մարմնոյ և ոգւոյ ... կալաւ  

յանձին կենարար - 72.  Զի զոր այլոցն բանիւն հրամայեաց, ինքն արդեամբք յանձին 

կալաւ կատարել - 102. յայնժամ ակնարկէր  մարմնոյն իւրոյ յառաջ ունել զբնականսն - 

72. երթալ ունիս՝ մինչև ուրանօր արժանն իցէ երթալ: - 77. որպէս թէ ունիցի գիտել 

իւրովքն զմերս,,: - 75. 

ՈՒՆԿՆ, ՈՒՆԳՆ - «Խոնարհեցո’ տէր զունկն քո և լո’ւր ինձ, զի աղքատ և տնանկ եմ 

ես»: -  21. ,,Խոնարհեցո, տէր, զունգն քո և լուր ինձ – 95. 

ունկն դիր բանից բերանոյ իմոյ,, - 30. 
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ՈՒՆԿՆ ԴՆԵԼ – տե՛ս ՈՒՆԿՆ – 30. 

ՈՒՇ - ի փապարաց ձորոց առաջնորդեաց աշտիճանօք ի վեր ելանել ի բարձրագոյն 

յիմաստն ... և զուշ և զմիտ ունգնդրութեան կարկառեալ ի տաճար սրբութեան – 97. 

ՈՒՌՃԱՆԱԼ - այնպէս լցեալ ուռճանայր ի նմանէ բանական իմ ոգի - 2. 

ՈՒՍԱՆԵԼ - իսկ զգեղապարելն ուսեալ ներշրջանակացն … զյոլովս անդուստ ի բաց 

յուղարկեցաք զգործնական իմաստութիւնն: - 3. քանզի և հինգ անուանս  ի գրոց ուսաք 

գոլ զտանջարանացն - 14. որպէս և ուսան իսկ առնել  կարկանդակս տիկնոջ երկնից - 

41. 

ՈՒՍՄՈՒՆՔ - Քանզի որոշաբար սատանայականն ուսմունք ի մի իմն տեղի 

հաւաքեալ ծովացան ուղխք ամպարշտութեան նոցա: - 3. այլք յահեկականացն զմի մի 

ինչ ի սատանայական ուսմանցն բարձեալ տարան շահս – 64. 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԷՐ – Եւ պարտ է ուսումնասիրացն և խոհականագունիցն` 

նուագարանօք քնարահարու լինել երաժշտական հոգւոյն - 20. թողացուցանէ 

աստուած փոքր ինչ մասն խորհրդոյ քննել յեկեղեցւոջ, ի հնգից անտի բանիցն 

Պաւղոսի, առ ի յօգուտ ուսումնասիրաց եկեղեցւոյ մանկանց: - 81. զուսումնասիրաց 

անձանց իմով աշխատութեամբ սիրով կամեցայ հանգուցանել զբազմախոյզ խնդիրս: - 

116. 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ - ի յոլովից զպայծառագոյնսն ծաղկաքաղ առնելով 

զշնորհաց, լիացուցանել զագահութեանն իւրոյ ինև ջանայր  զուսումնասիրութիւն - 2. 

Եւ ասէք. աստուածսիրութեան միանգամայն և ուսումնասիրութեան ըմբռնեալ 

ցանկութեամբ - 66. և յուսումնասիրութենէ անտի կանխեալք` ելանէին առ  

յիմարութիւ՞նն - 66. 

ՈՒՍՈՒՑԱՆԵԼ - զայս մեզ ուսուցանէ, թէ պարտ է մեղուցելոցն - 19. ի մէնջ  ընկալաւ 

զսկբնաւորութիւնն, այս ինքն մեղքն, որ զպատուիրանն ուսոյց արհամարհել – 75. Եւ 

զայսց բանից զարմատս ինքն իսկ եկեալ ուսուցանէ մեզ սէր - 78. ուսուցին մեզ գիրք 

սուրբք յոչնչէ լեալ զամենայն: - 85. զոր հարիւր երեսուն և իններորդ սաղմոսն 

ուսուցանէ զչարչարանս փրկչին լինել – 95. 
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ՈՒՍՏԵՔ - Ուրանօր ի միասին ընթացեալ կուտեցան ամենայն ուստեք – 39. այլ 

յիսրայեղեանն ազգ յառ ի նմանէ շինեալն եւեթ ժողովեալք ամենայն ուստեք - 45. Զոր 

օրինակ՝ քար ինչ ի բարձուստ ուստեք հոլովեալ, որ մօտն կացցէ՝ ասասցէ - 77. 

ՈՒՍՏԻ – ճաշակեաց ընդ աշակերտսն. անդ յանմամնութեան, և աստ է 

մարմնաւորութեան. ուստի յայտ է` եթէ այն նմանութիւն գործոյ - 60. Ուստի յայտ 

արար, թէ դու և ոչ զմի յերկոցունց յայդցանէ ոչ ընդունիս - 62. Ուստի յայտ է` թէ 

հաւաստապէս բնականացն թոյլ տուեալ` զանցնիւրսն իրողութիւնս առ իւրն 

անապականապէս ազդել մարմին և հոգի ինքնիշխանական կամօք - 73. խնդրեաց 

յաստուծոյ զսուրբ Հոգւոյն զշնորհսն  յօգնականութիւն, առաջնորդ լինել յերկիր 

բարութեանցն, ուստի ելաքն մախանօք չարին  - 83. նովին ձևովն յառաջադիմանայր. 

ուստի կապեալ իբրև շղթայիւք ի խորս անգիտութեանն անգանէր - 85. զլուսաւորսն ի 

խաւարէն փարատէր ... նոր առաւօտ ծագելով նստելոցն ի խաւարի և յիստուերս 

մահու. ուստի լուսաւորեալ մանկանց եկեղեցւոյ - 88. Ուստի և Պաւղոս խրատեցաւ 

ասել, թէ – 90. Սրովբէքն ... հնչեցուցանէին զօրհներգութեան նուագսն. ուստի 

համարձակահայեաց լինելով մեք ի նոսա … նուագեսցուք ասելով – 90. աղաչեն 

զաստուած առաքել զՀոգւոյն օգնականուրիւնն, առաջնորդ լինել յերկիր բարի, ուստի 

զրկեցաք մախանօք չարին – 97. ուրանօր Ադամ բնակէր հրճուալից ուրախութեամբն 

ուստի ապստամբութեամբ խրատուն խոտորեցաւ ի ճշմարտութենէն – 97. Աստանօր 

փարումն Հոգւոյն սրբոյ օրինակաւ խնկոցն ի Հօրէ բուրեալ, զամենեսեան ի վեր 

առնլովն ուստի անկանն - 105. զմեզ զարթնոյց յօրհնութիւնս անմարմնոցն. ուստի 

հրեշտակագունդ  խառնուածով` տուն առ տուն երգ առեալ ընդ վերին զօրացն 

միաւորին: - 104. Ուստի մարգարէական աւետեօքն զօրացեալ մանգունք եկեղեցւոյ` 

երգ նոր երգեն - 105. Համբարձի. զի պահպանիցիմք տէրունական աջովն աստուծոյ, 

ուստի և ակն ունիմք զօգնութիւն ընդունել յարարողէն յերկնի և յերկրի - 113. 

ՈՒՍՏԻ ԵՒ - Համբարձի. զի պահպանիցիմք տէրունական աջովն աստուծոյ, ուստի և 

ակն ունիմք զօգնութիւն ընդունել յարարողէն յերկնի և յերկրի - 113. 

ՈՒՍՏՐ - ,,Զոհեցին զուստերս և զդստերս իւրեանց դիւաց – 41. 
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ՈՒՏԵԼ - “Կեր մանր մատեանդ զայդ” պատգամատարդ հրաւիրեալ լինել իսրեյելեան 

ազին: - 2. «զկաթնն ուտեն, ասէ, և զասրն զգենուն – 11. «Յամենայն ծառոց ... ուտելով 

կերիցես»: - 68. «Ի պտղոյ ծառոյն ... մի՛ ուտիցես, զի մի՛ մեռանիցիս»: - 68. Սոյնպէս և 

ուտելն որ յորկորստութենէն է դսրովի – 69. «Եթէ ուտիցէք, ասէ, եթէ ըմպիցէք, 

զամենայն ի փառս աստուծոյ արասջիք»: - 69.  զնոյն զնախահարցն էր պահեալ 

զերևութական տեսութիւն. որպէս առ Աբրահամաւն եկեր, և ընս Յակոբայ եղև 

կռուակից: - 71. 

ՈՒՏԻՃ – Քանզի է այս գանձ՝ ոչ զոր ցեց և ուտիճ ապականէ – 116. 

ՈՒՐ - ,,Ուր կարապետն մեր Յիսուս յառաջեալ եմուտ,,: - 6. Այլ առանց ժամու և 

աղօթից ... արտաքոյ մնան` ուր կամք իցեն: - 10. տողել բանս. ուր մարգարէն Եզեկիէղ 

զդսրովականսն և զսպառնալիսն կարգաւ առ սոսա` զոր առ հովիւսն Իսրայէղի 

յաստուծոյ պատգամաւորեալ բարբառի - 11. Պարտ և արժան է զերախայիցն 

ձեռնադրութիւնն և զօծումնն ... առ դրունս մկրտարանին կատարել, և ապա տանել ի 

ներքս` ուր աւազանն  է, և մկրտել: - 27. «Ամբարձ զաչս քո յուղղութիւն և տես, ո՞ւր ոչ 

թաթաւեցար ի ճանապարհս քո» - 64. Ու՞ր տարցուք զառ ի քէն հասեալ ի մեզ աղէտս – 

65. «Հողմ  ուր կամի, ասէ, շնչէ - 81. զուշ և զմիտս ունգնդրութեան կարկառեալ ի 

տաճար սրբութեան, ուր անմարմնոցն տօնքն – 97. ,,Ու՞ր ես Ադամ,, - 99. 

ՈՒՐԱԽ – ուրախ եղև նոր Իսրայէղ յարարիչն իւր – 87. 

ՈՒՐԱԽԱԿԱՆ - Եւ որ ի ժողովի բազմամարդութեամբ զուրախականսն ոչ փափաքէ 

գտանել  - 11. 

ՈՒՐԱՊԱՄԻՏ - ,,Բնակեցուցանէ զամուլն ի տան ուրախամիտ – 91. 

ՈՒՐԱԽԱՆԱԼ - ընդարձակեալ հոգին, յամենայն ժամ ուրախանալ հրամայի ի 

Պաւղոսէ: -  69.   

ՈՒՐԱԽԱՐԱՐ - Այսուիկ ուրախարար զհոգագործութեամբ ապրեցուսցես զիս 

յորոգայթէ յայսմանէ - 21. 

ՈՒՐԱԽԱՑՈՒՑԱՆԵԼ - զուրախացուցանօղն  զմեզ հաւատամք գոլ զերկիր: - 14. 
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ՈՒՐԱԽՈՒԹԻՒՆ - քանզի ուրախութեամբ փոխանորդի տրտմութիւնն, և 

զուրախութիւնն` որ չարութեամբն է շարամանեալ առ սուգ և տրտմութիւն՝ ի բաց 

հալածել սպառնայր մեծն Յակոբոս. ,,Ծաղր ձեր, ասէ, ի սուգ դարձցի, և ուրախութիւն 

ձեր ի տրտմութիւն,,. և նովին այսուիկ ուրախւթեամբս` որ առ աստուած,  սիրովն  

ընդարձակեալ հոգին, յամենայն ժամ ուրախանալ հրամայի ի Պաւղոսէ:-  69. «Առ 

ժամանակն ոչ ուրախութեան թուի, այլ յետոյ պտուղ խաղաղութեան նովաւ կրթելոցն 

հատուցանէ յարդարութիւն»: - 78. ուր անմարմնոցն տօնքն, և անտրտում 

ուրախութիւնքն և ճառագայթք անճառ լուսոյն – 97. ուրանօր Ադամ բնակէր հրճուալից 

ուրախութեամբն - 97. և ուրախութեամբ հանդիպէին ի նաւարկութեան իւրեանց ի 

տիբերական ծովուն – 104. 

ՈՒՐԱՆԱԼ - Ոչ ի միութենէն զերկաքանչիւրոցն ուրանամ զկատարելութիւն, և ոչ 

յաղագս երկաքանչիւրոցն կատարելութեան զմին հրաժարեմ ասել կատարելութիւն - 

52. Ոչ յորժամ ըստ միաւորութեանն ասէ, ուրանայ զհասարակականն – 58. ուրանային 

զանսուտ նորա մարդեղութեանն խորհուրդ: - 59. և յորմէ իցէ մարմինն, զայն ուրանաս: 

- 59. 

ՈՒՐԱՆՕՐ - տէրն ուրանօր զհինն աւարտեալ կնքեաց, անդանօր և իւրումն հիմն 

ձգեաց նորոյ ուխտի: - 5. ուրանօր սրովբէիցն և քրովբէիցն ճոխացեալ պարէ  

բազմութիւն: - 20. Ոչ է պարտ զաւազանն յայլ իմեքէ նիւթոյ պատրաստել, և կամ 

ուրանօր և կամեսցի. այլ - 26. Ուրանօր ի միասին ընթացեալ կուտեցան ամենայն 

ուստեք – 39. Զի ուրանօր աստուած յայտնեալ ամենայն իրօք և զհրեշտակացն 

իմանամք շուրջ կացեալ ի սպասաւորութեան բազմութիւն: - 40. մանուկ մոլորեալ` 

ուրանօր և երթիցէ, զմայրն վերաձայնեալ կարդայ: - 67. և Փրկիչն սոքօք ի 

կենցաղավարելն ընդ մարդկան վարեցաւ, ուրանօր և կամեցաւ - 70. ասասցէ, երթալ 

ունիս` մինչև ուրանօր արժանն իցէ երթալ: - 77. ուրանօր Ադամ բնակէր հրճուալից 

ուրախութեամբն - 97. ուրանօր լուաւն թէ «Հող էիր և ի հող դարձցիս»: - 99. Ուրանօր և 

զիս աստուածային Հոգին վերակարգեաց յաթոռ սրբոյն Գրիգորի  – 115. 

ՈՒՐԲԱԹ - զոր յընդերեկս աւուրն ուրբաթու զանապական մարմինն իւր ի հաճոյս 

Հօրն Որդին միածին պատարագեաց: - 21. Ուրբաթուն, Մտցեն աղօթք իմ առաջի քո 
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տէր: - 29. ,,Էր ժամ վեցերորդ և ուրբաթ զատկին, և հանին զնա ի խաչ,, – 88. Իսկ 

ուրբաթին ըստ տասներորդ ժամու պաշտամանն կարգեալ է – 88. յառաջ մատուցեալ 

յիշեցուցանէ՝ զոր ի վեցերորդ ժամու մեծի աւուր ուրբաթին՝ միածին Որդին աստուծոյ 

զանարատ մարմինն ի հաճոյս Հօր պատարագեաց – 95. 

ՈՒՐԵՄՆ - Ապա ուրեմն զայն` նորագիւտ և դեռահաւակ ժամանակն ստիպէր առնել 

այնպէս - 6. Այլ ուրեմն անտես և անլուր ճշմարտութեանն սիրէ լինել անբան 

յամառութիւն: - 13. Որք և զնոցին դիակունս առ երդովքն ուրեմն ի տանիս զեղչեալս 

բարձրահայեաց և երկնապիշ լինելով, երդնուն այլ ընդ այլոյ ասացեալք - 38. իբրև թէ 

զի ամենայն ուրեք աստուած, ապա ամենայն գոյքս  պաշտելիք. անսուտ ուրեմն 

զարարածս փոխանակ արարչին մեծարօղք: - 45. Ապա ուրեմն ոչ է ըստ բնութեան 

նոյնութեան` մի բնութիւն - 50. Ապա ուրեմն մի բնութիւն և մի դէմ Քրիստոսի ... ոչ է 

ըստ նոյնութեան բնութեան - 52. Ապա ուրեմն` ոչ բնութիւնն աստուածային 

բնաւորեցաւ յարգանդի կուսին, որպէս դու դանդաչես. այլ - 56. Ապա ուրեմն թէ և 

միովն ոչ զգաստացար, առ այլսն մի ըստ միոջէ ընթացեալ հարցջիր - 57. Արդ է ուրեմն 

յաստուածային գրիցեալսն բան` որ ըստ բնութեանն է ասացեալ և իմանի - 62. Դու՞ք 

ուրեմն հովիւն քաջ ի Քրիստոսէ զինքն ասացեալն - 66. ապա ուրեմն ոչ են այսոքիկ 

ապականութիւն - 67. Ապա ուրեմն ըստ օրինի մարմնոյն իւրոյ ... մերն կրէր կիրս - 70. 

ապա յայտ է ուրեմն, թէ ճշմարտութիւն էր և  երևումնն - 71. Արդ որպէս իր էր երևելն ի 

կնոջէ, իր ուրեմն էին և ներգոծեալքն ի նմանէ և կրիցեալքն - 71.  Կոչես, ո՛վ տէր, Հայր  

քեզ աստուած. ապա ուրեմն էութեան նորա ես Որդի – 78. 

ՈՒՐԵՔ - զոր իբրև մաքուր հայելեաւ առ իս զփրկչականն ձգելով դիմի  զնմանութիւն, 

հանգոյն արեգական ի խորս ուրեք - 2. զկնի նորուն մահուանն խուսեալք չոգան 

ղօղեցին յոլորտս ուրեք աշխարհիս մերոյ: - 39. տեսանեմք վարեցեալ զաստուած ... ոչ 

ամենայն տեղի կամ ժամանակ կամ դէմ երկցուն կամ միոյ ի նոցանէ. այլ է երբեք, և 

ուրեք և ումեմն և ոմամբ ի նոցանէ - 44. 

 Եւ ամենայն ուրեք և ամենեսին պարգևաբաշխ Հոգին իւղովս այսուիկ զիւրն 

գտանի կատարեալ խորհուրդ: - 43. իբրև թէ զի ամենայն ուրեք աստուած, ապա 

ամենայն գոյքս պաշտելիք - 45. Եւ եթէ երբէք ուրեք խորհէի արդեւք զհրամանացն 
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խորտակել զլուծ – 2. որ թէպէտ և է ուրեք ... սակայն առ մի և նոյն առեալ իրակութիւն 

զնոյն երկոքին ակնարկեսցեն: – 64. 

ՈՔ - այլում ումեք ակն դնելով կենցաղական տարփանց աստուածային շնորհ անդրէն 

ձգեալ բերէր զիս կապանօք սիրոյ իւրոյ - 2. ձի ոք նորավարժ ոչ կարացեալ յինքենէ 

զվերելակն իւր ի բաց ոստուցանել – 3. առ հարկի ի սկզբանն յումեքէ երագազրաւելի 

ինչ  ցուցեալ եղև գործ: - 5. Այլ  և ոչ ընդ դրունս երկնից  կարողութիւն է ումեք անցանել 

աստստին կենօք ի մարդկանէ - 6. իսկ ի մէնջ եթէ ոք յանդգնեսցի ընդ Հրեայս տօնել ... 

ընդ նովիւք ի հարկէ անկեալ գտանին: - 6.  ասիցէ ոք  ի հարցասիրաց  - 7.  և զնոյն 

նովին ամանօք առ մի ըստ միոջէ մկրտեալսն իւրաքանչիւր ումեք վերստին օրհնել: - 7. 

որոց թագաւորեցուցանել զոք կամեցեալ - 9. Եւ քահանայն ընդ ձեռն ուրեք անդր 

երթողաց հրամայէ տանել զպսակն: - 10. կատարելագործել ումեք հրամայէ Հոգին 

սուրբ: - 12. Եւ ոչ դարձեալ յառգերազանցագոյնն սոցա ումեք վերանալ ելանել – 15. 

Աշխարհական ոք զնոյն առնելով, մի իշխեսցէ առանց զղջման և ապաշխարութեան 

հաղորդել - 24. Իսկ եթէ ոք գտցի զայս արարեալ, պսակն անվաւեր լիցի - 24. Իսկ եթէ 

ոք գտցի զայս  արարեալ, քահանայն զօրն ի բաց փոխեսցէ - 25. Իսկ եթէ ոք 

հակառակեալ ընդդիմասցի մերում հրամանիս ... լուծցի - 25. Իսկ եթէ ոք 

հակառակեսցի ... եպիսկոպոսն լուծեալ եղիցի ի պատուոյն - 26. Իսկ եթէ ոք ոչ այսպէս 

արասցէ ... քահանայն լուծցի յիւրմէ պատուոյն - 27. Իսկ եթէ ոք ոչ այսպէս, այլ յառաջ 

խանծեսցին և պղծեսցին առ իրեարս, զայնպիսիսն ի բաց մեկնեսցեն ի միմեանց - 27. 

Եթէ ոք խաչ արասցէ փայտեայ … և ոչ տացէ քահանային օրհնել և օծանել … ոչ է պարտ 

զնա ի պատիւ ընդունել – 32. Ոչ է պարտ ի չարաղանդ մծղնէիցն տեղիս ... օթել ումեք - 

33. Եթէ ոք իցէ՝ որ յարեսցի ի նոսա … պարտ է զայնպիսին խոշտանկել – 33. մի 

կեղակարծելի ումեք թուիցի իրողութեանն իւրոյ գործ - 43. զի ոչ ասի 

յարարածականացս ոք բնութիւն,  քանզի արարչականն ասի միայն բնութիւն – 52. ,,Զի 

թէ ասիցէ ոք զմարմինն բնութիւն Բանին, և զԲանն բնութիւն մարմնոյն, 

ամպարշտութեամբ լի է այսպէս ասացեալքն - 53. զմի մի ոք ի սոցանէ շարժեալ 

շողացուցանէին ընդդէմ թշնամեաց ճշմարտութեանն – 56. առ որ եթէ խաւարազգած 

ոք ի ներքս յառեալ նայիցի հոգւոյն ակամբ, նոյն ինքն մոլորութեան պատճառ 

ճշմարտոքւթեանն նմա եղանի ասացուած: - 61. Հի՞մ ջանաս փոփոխել 
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զմակագրութիւն անուանն, և դնել զայլոց ուրուք անուն - 61. այլ ոք վրիպեալ 

մոլոչեցաւ – 62. ընդ նմին բարձեալ լինի և իւրաքանչիւր ուրուք նոցա գոյութիւնն – 63. 

Ոչ ծանօթութիւնքն յիւրաքանչիւր ումեքէ բարձեալ լինի, և ոչ առանձնաւորական 

նմանութիւնքն յայլում ումեք երևեալ: - 63. տեսանես զմարդկային ինչ ուրուք ճառեալ 

զՔրիստոսի կրիցն – 66. Չի՛ք այլ ոք բաց լինէն, որ գիտիցէ զվերջինսն – 68. այլ որակք 

ոմանք, և որակութիւնք մարդկայնոյս պատշաճեալ գոյացութեան – 70. նոյնպէս և 

զկիրսն մարդկայինս ըստ մեզ և զմերն ասեմ կրեալ Քրիստսի, և ոչ ըստ 

աստուածայնոյ, և կամ զայլոյ ուրուք: - 71. աղաչէի զհայր` որպէս անարգեալ զոք, զի 

վերստին առ իս դարձուսցէ զփառսն: - 79.  Զոր օրինակ մեռեալ ոք անզգայ յամենայն 

շարժմանէ, սոյն օրինակ և մարդն առաջին, պարփակեալ ի մէջօրէի ... կայր ի 

տարակուսի – 98. Բայց եթէ կամեսցի ոք ի  բազմաց գիտել, եթէ ... այն ծածկեալ եղև ի 

մէնջ - 101. զի մի’ զրկեալք ի սմանէ` զրկեսցին յաստուծոյ. կամ անարգ լինել ի 

Քրիստոսէ, յանարգաց  ուրուք ձեռս արկանելով զսա: - 116. 

  քանզի իւրաքանչիւր ոք սոքա` առ միմեանս բարեփառագունին 

առաջնորդեսցեն մտաց: - 56. Ոչ ծանօթութիւնքն յիւրաքանչիւր ումեքէ բարձեալ լինի - 

63. աղօթեն ... յարութեանն մեռելոց. և զուարթաթռիչ լուսով ճեպեալք ի հանդիպումն 

ամպովք երևեցելոյն, և հատուցանողին իւրաքանչիւր ումեք զարժանն - 92. ընկալցի 

իւրաքանչիւր ոք իւրով մարմնովն – 93. Արդ կամ ե՛կ. խոստովանեա յառաջասացելոցն 

զքեզ մի ոք գոլ ի չարապաշտից - 60. «Ոչ ոք ել յերկինս, եթէ ոչ որ էջն յերկնիցմ որդին 

մարդոյ` որ էն յերկինս» - 62. Իսկ դու յոյժ  ագահելով` և ոչ զմի ոք անտուստ ի կողմանէ 

թողլով տենչացար - 64. ոչ ոք տեսանէք, և ոչ այն որ լսէր: - 66. զի այսմիկ ոչ ոք 

յարարելոց աստի արժանացաւ հասանել գոյից - 68. Զոր դու և ոչ զմի զոք յայդցանէ 

կարես առնուլ յանձն - 71. Ծանի’ր, զի ոք ի նոցանէ ըստ բնութեան է ասացեալ - 61. ո՞վ 

ոք ի բազմացն իցէ կամ գիշերն այն, կամ գիշերոյն այնորիկ ժամ, յորում զմեզն է 

հանդերձեալ նորոգել Քրիստոս, այս ծածկեալ է յամենեցունց - 16. դու զո՞վ ոք ի 

նոցանէ  ասես` զմիդ ասելով, կամ ըստ որու՞մ յեղանակի: - 55. 
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                                                 Չ 

 

Չ - չէր իսկ հնար միով մարդով ըստ միում գործոյ ... զբովանդակն իւր կամս տնօրինել 

աստուծոյ ի մարդիկ: - 12. թերևս չէր իսկ մկրտեալ Քրիստոսի: - 12. չէ իսկ առաջիկայս 

մեզ զստեղծեալն եղծանել հակաճառութեամբ տարօրէն սովորութիւն, այլ - 23. և մեզ ի 

նմին պարտ է յարանալ, և չթողուլ ի բաց, և չառնել նորա ևս ինչ: - 26. Արժան է … 

մարտիրոսաց պաշտել, և ծունր չկրկնել - 27. Ոչ է պարտ … հաղորդութիւնս առնել 

ընդ հերձուածողաց. այլ խորշել ի նոցանէ, և չհաւասարել ընդ նոսա - 32. հրամայեցաք 

… պատուել զօրն … երեկունն ծունր չկրկնել, և յարութեան պաշտել: - 33. և այն չէին 

կարիք մեղաց, այլ բնութեան մարմնոյն ծանուցիչք: - 72. Ապա չեն ինչ զարմանք եթէ 

մեղաւորաց և անարժանից  թողուցանէ աստուած փոքր ինչ մասն խորհրդոյ քննել 

յեկեղեցւոջ - 81. չլինի պէտք բարեխօսութեան Մարիամու: - 91. զի թէ չէր ծնեալ` և 

թաղէր իսկ ոչ - 102. 

ՉԱՐ -  զուարճասցի չարաւն որոգայթադիր թշնամին: - 11. «Մի’ չարի չար 

հատուցանել, այլ յաղթել բարեաւն չարին» - 41. Դարձեալ փախչելով ի սնոտի 

երկիւղէ, ի մեծագոյն անկանիս չար: - 54. Եւ սակայն լիրբ և չար լինելով` 

զամպարշտութեանդ ոչ գիտացեր զյագուրդ – 66. չար մշակքն ի վերայ բարի սերմանն 

որոմնացանուք լինել հանդիսանային - 66. զչարն ընդ բարւոյ փոխանակել – 67. 

արժան իսկ է զառաւելազանցս զայս չար մարդկայինս ազին` յոլովագունիւք 

հրապարակել բանիւք  – 76. Արդ են ծայրքն պարզաբար ասացեալ չար` և անուամբք և  

իրօք - 77. խորհիւր ազատել ի չարին վրդովմանց սուրբ եկեղեցի - 82. ուստի ելաքն 

մախանօք չարին - 83. Աստանօր ի վերայ հասեալ չարին – 85. որ մախանօք չարին ի 

մէջ հնոցի կենցաղիս դատապարտեալ մարմնով, շնչով և հոգւով - 86. զոր մերկացաք 

մախանօք չարին – 96. զհեռացեալն յԱդամայ ի բնութենէս, յաղագս ոչ ի ճաշակման 

պտղոյն գիտութեան բարւոյ և չարի: - 87. զոր յառաջ գործեացն` եթէ բարի և եթէ չար - 

93. գերեալ լինի նախաստեղծն ի  բանսարկուէն տրփական կերակրօքն ի ծառոյն 

մահաբեր և ի չար խորհուրդն - 96. ուստի զրկեցաք մախանօք չարին: - 97. 
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ՉԱՐԱԳՈՅՆ - ոչ միայն զնեռինսն չարագոյնս և բազմապատիկս քան զնոյնս ընդ մեզ 

բերեմք - 34. Եւ զի՞նչ ստել չարագոյն կայցէ քան զոչ խոստովանել զՔրիստոս մարմնով 

եկեալ – 48. ի չարաչար արմատոց անտի ոչ ես չարագոյն ընծիւղեալ շաւիղ - 60. 

ՉԱՐԱՂԱՆԴ - Ոչ է պարտ ի չարաղանդ մծղնէիցն տեղիս ... օթել ումեք  - 33. 

ՉԱՐԱՄԱՀ - զմանուկն ի ձերբաձգութենէ առ իրեարս չարամահ առնելով ... 

յաղանդապետական կարգեալ պատուի մեծարեն: - 38. 

ՉԱՐԱՄԱՀ ԱՌՆԵԼ - զմանուկն ի ձերբաձգութենէ առ իրեարս չարամահ առնելով ... 

յաղանդապետական կարգեալ պատուի մեծարեն: - 38. 

ՉԱՐԱՉԱՐ - ի չարաչար աղանդաց կործանին խորխորատս: - 13. զմարմնականն ի 

ծոց մեր հատուցանէ տանջանս. գերելով և ի հնոց արկանելով չարաչար - 18. Եւ 

նոցուն իսկ չարաչար ասացուածոցն զինուք զնոսին սատակեսցուք - 46. Զմտա՛ւ ած, 

յորքանեաց չարաչար հայհոյութեանց պտոյտս ընկղմիս` զայդ այդպէս ասելովդ: - 55. 

կարի յոյժ չարաչար ըստ բնութեան զմին գտանիս ասացեալ բնութիւն: - 54. ի 

չարաչար արմատոց անտի ոչ ես չարագոյն ընծիւղեալ շառաւիղ - 60. զիա՞րդ դու 

մոլորեցար … չարաչար ասել ընդ Լիբէացւոյն ելանել սուր - 64. և չարաչար յուսովն 

զուարճանայր խաբեբայ և պատրիչն մերոյ նախահօր – 76. 

ՉԱՐԱՊԱՇՏ - Արդ կամ ե՛կ խոստովանեա յառաջասացելոցն զքեզ մի ոք գոլ ի 

չարապաշտից - 60. 

ՉԱՐԱՊԱՇՏՈՒԹԻՒՆ - և սորա խաւար չարապաշտութեանն զբոլոր տիեզերս ընդ 

իւրեաւ կալեալ կուրացոյց:  – 36. ջախջախեսցուք զվեհագոյն և զգերակացեալն ի նոսա 

չարապաշտութեանն անդամ: - 46. Եւ զայդ այդպէս ղաւղակատելովդ` Արիոս եղեալ 

գտանիս չարապաշտութեանն զուգաձայն: - 55. 

ՉԱՐԱՊԷՍ - չարապէս զմին իմացեալ ասէին – 56. 

ՉԱՐԱՍԷՐ - դևն չարասէր և ճշմարտատեաց ի ներքս մտեալ դարանէր – 37. զօրացո՛ 

զընթացս ոտից մերոց կոխել զգլխաւորական չարութիւն չարասիրին: - 113. 
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ՉԱՐԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ - առ իւրեանցս գրգռին պաշտօնեայս յարձակել 

չարարարութեամբ և վնասահարութեամբ: - 41. 

ՉԱՐԱՓԱՌ - զչարափառացն տապաստ արկանելով խումբս ... ուրանային զանսուտ 

նորա մարդեղութեանն խորհուրդ: - 59. 

ՉԱՐԱՓԱՌՈՒԹԻՒՆ -  վասն զի իւրաքանչիւրոցն նոցա չարափառութիւն յոյժ 

աննմանիք են միմեանց - 47. 

ՉԱՐԻՔ - որք չարեաց ի չարիս վերացեալ ելին – 34. ո՞ւմ պատմեսցուք զչարիսնն – 65. 

ՉԱՐՈՒԹԻՒՆ - գտին չարութեանն իւրեանց զէն - 34. դժուարագիտելի է յոգնազան և 

բազմախուռն ի նոսա անտառացեալ չարութիւնն: - 38. որ չարութեամբն է 

շարամանեալ առ սուգ և տրտմութիւն - 69. զինքեամբ ծախեսցէ զչարութիւնն իբրև 

զմոմ հուր - 75.  և մի՛ թողուր ի ձեռաց, եթէ յորպիսի և յո՛րքան չարութիւն ըմբռնեցայ – 

95. զոր … սաղմոսն ուսուցանէ զչարչարանս փրկչին լինել, և յօձնման չարութիւն 

կատարեալ ժողովրդեանն - 95. զօրացո՛ զընթացս ոտից մերոց կոխել զգլխաւորական 

չարութիւն չարասիրին: - 113. 

ՉԱՐՉԱՐԱՆՔ - Սոյնպէս զձայնս զանձնականս, և զչարչարանս զանձնականս,  

տրտմութիւնն և զզոփալն, աստուծոյ Բանին ասեմ - 58. որ զանգիտէս ի չարչարանաց 

– 72. չափէ զամենայն իւրովք չարչարանօքն - 75. «Կցորդ լինելով չարչարանացն` 

եղեն  և փառացն նորա հաղորդք» - 78. լցոյց չարչարանօք մեղաց զոգի իմ, և զկեանս 

իմ – 83. հիւանդութիւն նախահօրն պատմի, և ի նմին ժամու բժշկութիւն վիրացն 

չարչարանօք խաչին տեառն մերայ Յիսուսի Քրիստոսի – 88. ի նմին ժամու բժշկել 

զյանցանսն չարչարանօք խաչին տէրն մեր Յիսուս Քրիտոս – 94. սաղմոսն ուսուցանէ 

զչարչարանս փրկչին լինել - 95. զոր կատարեաց յայսմ ժամու ի կենարար չարչարանս 

իւր - 96. և զտարերց ապականութիւնն ... խաղացուսցէ իւրով մաքրողական 

չարչարանօքն: - 96. կարգեցան աղօթք, իբրև … և յիշատակ տնօրինաբար 

բժշկութեանն չարչարանօք տեառն մերոյ Յիսուս Քրիստոսի: - 98. որով կարասցուք … 

յիշել զերախտիս մարդասիրութեան նորա, և կամաւոր չարչարանսն, զոր կատարեաց 

յայսմ ժամու վասն մերոյ փրկութեան: - 100. յաղագս Քրիստոսի չարչարանացն և 

յարութեանն և մերոյ փրկութեանն - 104. 
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ՉԱՐՉԱՐԵԼ - կամին տեսանել չարչարեալս և նեղեալս  - 41. «Քրիստոսի չարչարելն 

մարմնով» - 49. վասն այնորիկ և չարչարեալ զնա  նշանակէ»: - 56. «Որով ինքն 

չարչարեցաւ - 57. յայլում տեղւոջ մակաձայնէ Աստուած չարչարեալ: - 58. 

Անչարչարելին, ասէ, չարչարի չարչարելեաւն – 71. գործով պատուէ 

զհնազանդութիւնն, և զփորձ առնուլ զնորա ի չարչարելն: - 75. ,,Նա զմեղս մեր 

բառնայ, և վասն մեր չարչարի,, - 91. 

ՉԱՐՉԱՐԵԼԻ - այլ յերկոսին անչարաբարոյական կամօք բարեպաշտեալ մերձենայ. 

զչարչարելին ըստ հասարակականին անչարչարելի ի միաւորութեանն 

խոստովանելով - 58. այլ ոմն զբարձրութիւն աստուածութեանն, և ոմն առ 

նուաստութիւն մարդկութեանս զիջանելն նշանակեն. և թէ Չարչարելի մարմնով, և 

անչարչարելի աստուածութեամբն:   - 58. Անչարչարելին, ասէ, չարչարի 

չարչարելեաւն – 71. 

ՉԱՓ - առանց ամենեցուն հոլանեալ … լցեր զհայհոյութեանն չափ: - 65. իսկ չափով և 

ըստ ժամանակի՝ օգնակաութիւն են բնութեանս: - 72. զոր կատարեաց իւրով մարմնով 

հնազանդ լիեալ Հօր մահու չափ – 75. աճել զաճումն աստուծոյ, և հաւասարել չափոյ 

հասակի կատարմանն Քրիստոսի – 116. 

ՉԱՓԱՒՈՐԱԳՈՅՆ  - միայն թէ զգուշանայցեմք, ի չափաւորագունիցն` ոչ  յանչափիցն 

ելանել սահման: - 14. 

ՉԱՓԵԼ - չափէ զամենայն իւրովք չարչարանօքն - 75. 

ՉԵՒ - զի չև գործեցելոցն ի Քրիստոսէ պատմութիւն առնել անհնար է - 29. Յետ որոյ 

դարձեալ` մինչ չև զաւետարանն ընթերցեալ - 30. Եւ մինչ չև էր նոցա զօրավիգն 

գտեալ զկարապետս դերաքրիստոսին, երկուցեալք և սարսեալք կային յուղիղ և ի 

գերապանձ կրօնից քրիստոսականաց – 39. Բայց չև ևս  կատարումն եօթներեկին - 84. 

Քանզի մինչ չև ևս զաւետարանն կարդացեալ, դեռ ևս ի թաղման վարկանելով զտէրն 

… աղաղակելով ողբերգագին ձայնի, թէ - 103. 

ՉԵՒ ԵՒՍ - Բայց չև ևս  կատարումն եօթներեկին - 84. 

ՉԻՔ - ,,Չիք այլ ոք բաց յինէն – 68. չիք փրկութիւն սորա առ աստուած իւր,,: - 82. 
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ՉՈՐԵՔԻՆ - Արժան է ... նախ զառաջաբանիցն ասել զչորեսին սաղմոսս - 28. 

ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ, ՉՈՐԵՔՇԱԲԱԹԻ -   Չորեքշաբթւոյն,  Ես ասացի տէր ողորմեա ինձ:  - 

28. իսկ չորեքշաբթին ըստ վեցերորդ ժամու պաշտամանն խարհրդեանն կարգեալ է – 

88. 

ՉՈՐՐՈՐԴ - Արժան է … ասել զչորեսին սաղմոսսն … Չորրորդ՝ զհարիւրորդ 

քառասներորդ երկրորդն – 28. 

ՉՈՐՔ - Իսկ չորքն ի նոցանէ` պարզաբար առ ի նուագերգութիւնսն առաքեալք - 20. 

Արդ չորք են ընդ  ամենայն երեկոյին աղօթից սաղմոսք, առանց հանգստեան 

սաղմոսին. թերևս ըստ չորից տարերացդ - 22. և չորք և վեց գումարին ի տասն – 22. Է և 

եռանգիւնի, ի միակէն առ չորսն վերանալով - 23. Պարտ և արժան է ի 

գիշերապաշտաման զկանոնացն զհետ բերել զչորս զայս քարոզութիւն - 31. 
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ՊԱԳԱՆԵԼ - Արեգակն երկիր պագանելով, նորայումն լծակցին երկրպագուաց - 37. 

յՈղոմպիոս լերին գետնաթաւալ և փրփրերախ դիւին խոնարհեալ երկիր պագանեն: - 

38. Տարրատռփութեան դևն ստիպէ զիւրսն հնազանդեալս … երկիր պագանել – 41. 

ՊԱԽԱՐԱԿԵԼ - Այլ և կենդանագրեալ պատկերաւ մարդացելոյ Բանին աստուծոյ, 

պախարակել զմեզ անամօթին - 35. 

ՊԱԿԱՍ - Ոչ ինչ պակաս և առ Սողոմոնիւ գեղեցկակերտեալք ի տեղիս տեղիս 

տաճարք  - 45. 

ՊԱԿՈՒՑԱՆԵԼ - որ և քերովբէիցն է սարսափելի և պատկառելի, զբուժիչն 

հոգեկանաց մերոց և մարմնականաց ախտից, զպակուցանօղ և զզարհուրեցուցիչ 

դիւաց: - 35. 

ՊԱՀ - յո՞րում մասին կամ յո՞րում պահու հանդերձեալ է լինել յարութիւն - 101. 

ՊԱՀԱՆՋԵԼ - յիրաւի ըստ գերակայ իւրում ճոխութեանն` զառաւելագոյնն ի մէնջ 

պահանջէ պատիւ: - 14. Քանզի և զայս ի մէնջ պահանջէ  - 23. Արժան է զհիւանդացն 

զձէթ քահանային օրհնել ըստ իւրում աղօթիցն, և ըստ բաւականութեան պահանջելոյ 

ժամուն պիտոյից: - 26. ամենաչար դևքն … զպաշտելութիւնս պահանջեն: - 40.  ,,Լի են 

փառօք նորա ամենայն եկիր,,. այլ առ ներգործելն այնոքիւք միայն տնօրինել, որովք 

կամեսցի ինքն, և ժամանակին պահանջեն պէտք: - 44. որ ի նոսա միաւորեալն էր, 

ժամանակին  զայն  պահանջեալ: - 45. 

ՊԱՀԱՆՋԻԼ - Եւ դժոխադատելի յոյժ է պահանջիլ համարս այնմիկ` որում ամենայնքն 

յայտնիք են և անմոռանալիք - 12. 

ՊԱՀԵԼ - որք ... հանապազափակ զդուրս խորանին աստուծոյ ընդդէմ եկելոց անդր 

ուխտաւորացն պահէին - 10. յորժամ ոչ  զոգեկանն` որ յառաքինութենէն է` պինդ 
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պահիցեմք զազատութիւն - 18. Այլ վասն պահելոյ և լուծանելոյ զշաբաթ և զկիւրակէ ի 

սուրբ քառասներորդս պահոցն, այս յիւրաքանչիւր կամս թողեալ լիցի - 25. Պարտ է  

զմի աստուածութիւնն պահել, և զերիս դէմսն խոստովանել - 63. գործել զնա և պահել 

զփափկականն զայն դրախտ` զոր տնկեացն: - 68. այլ զնոյն զնախահարցն էր պահեալ 

զերևութական տեսութիւն - 70. աստուածային զօրութիւնն կարօղ է և ի նմանութեան  

զճշմարտութիւնն պահել - 71. որ զհասարակաց բնութեամբս պահեալ է: - 71. միայն 

բռնացեալ պահէր զկենդանական շունչն: - 76. զոր և քարոզն պատուիրէ պահել 

զպատուիրանն – 83. և աղաչէ զի յապագայսն անփորձ պահեսցէ զեկեղեցի իւր - 89. 

,,Պահէ զճշմարտութիւն յաւիտեան, և առնէ իրաւունս զրկելոցս – 103. պահելով զմեզ` 

ի մեղանաց ապրիցիմք – 113. Տէր պահեսցէ զմուտ քո ծննդեամբ յաշխարհ - 113. 

ՊԱՀՊԱՆԵԼ  - քանզի ի նմանէ իսկ և եղեալք և պահպանեալք այնպէս - 41. 

հաւաքեսցուք ի հեղեղագնաց կենցաղոյս՝ զգայութեանցն որ ի մեզ զկարծրութիւն, ի 

հոգեկանումն պահպանելով խորհրդարանի: - 46. որ այսպիսի սքանչելեօք 

բարձրացոյց զազգս մարդկան, անխռով պահպանեալ ի ներկայումս – 89. Համբարձցի. 

զի պահպանիցիմք տէրունական աջովն աստուծոյ, ուստի և ակն ունիմք զօգնութիւն 

ընդունել յարարողէն - 113. 

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹԻՒՆ - և նոքօք մատակարարէ ի մարդիկ զպահպանութիւնս և զշնորհս 

բժշկութեան ախտից հոգւոց և մարմնոց: - 32. ,,Խորհեցան խափանել զգնացս իմ 

պահպանութենէ պատուիրանին – 95. և աստէն յորսողէն փրկել յորոգայթից զինու 

ճշմարիտ պահպանութեան – 113. 

ՊԱՀՔ - իսկ ի մէնջ եթէ ոք յանդգնեսցի … և նախ քան զմիաշաբաթին օր լուծանել 

զպահսն, ընդ նզովիւք ի հարկէ անկեալ գտանին: - 6. Զոր ի սուրբ քառասներորդս 

պահոցն առանձնաբար ... արժանի լինէին ընդունել զլուսաւորութիւն - 9. որք ի սուրբ 

քառասներորդս պահոցն, զշաբաթ և զկիւրակէ օրն ընդ տրտմութեամբ ... արկանեն - 

13. Արժան ի սուրբ քառասներորդս պահոցն` յաւուր շաբաթու և կիւրակէի 

պատարագ մատուցնել - 25. Այլ վասն պահելոյ և լուծանելոյ զշաբաթ և զկիւրակէ ի 

սուրբ քառասներորդս պահոցն, այս յիւրաքանչիւր կամս թողեալ լիցի - 25. 

քառասնօրեայ պահօքն զտարոյ զմեղսն քաւեաց – 102. 
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ՊԱՂԱՏԱՆՔ  - Հայեաց, տէր, յաղօթս մեր և ի պաղատանս - 31. և Աստուած քաւեայն 

զխոնարհութեան պաղատանս` հանապազօր երրեակ միութեանն մատուցանել 

արժան է ամենայն քրիստոնէից: - 86. ի կարգին յարմարի պաղատանաց բան: - 89. 

ՊԱՅԾԱՌ - զամենայն գոլ բարեօք տեսանեմք. ևս առաւել զգերազանց զպայծառ և 

զանեղ լոյսն զսահմանօղ տուընջեան և գիշերի – 84. 

ՊԱՅԾԱՌԱԳՈՅՆ - ի յոլովից զպայծառագոյնսն ծաղկաքաղ առնլով զշնորհաց, 

լիացուցանել զագահութեանն իւրոյ ինև ջանայր  զուսումնասիրութիւն - 2. 

ՊԱՅԾԱՌԱՆԱԼ - արեգակնն լուսով մինչև ցայնժամ լինին պայծառացեալ - 22. 

բարեխառնութեան ղամպարօք փայլեալք պայծառանային - 57. իսկ առ մեզ 

պայծառանայ երեքկին սրբասացութիւնն - 89. 

ՊԱՅԾԱՌԱՑՈՒՑԱՆԵԼ - երանելւոյն Կիւրեղի Երուսաղէմի եպիսկոպոսի 

զերախայիցն կանոն պայծառացուցեալ է - 9. երուսաղեմացիքն տակաւին մինչև 

ցայսօր զօր միաշաբաթին պայծառացուցանեն գիշերապաշտութեամբ – 103. 

ՊԱՅԾԱՌՈՒԹԻՒՆ - Եւ ընդ գիշերոյ շարալծեալս այս մերկանայ ի մէնջ զգալի լոյսս 

արեգական և լուսնի, ի բաց դնելով զղամպարունակ պայծառութիւնն - 13. և 

աստուածազան խոնարհութեամբն իւրոյ պայծառութիւն առնէր իւրոց արարածոց - 

98. 

ՊԱՅՂԱԿԵՆՈՒԹԻՒՆ - Նախկին մծղնէութեան պայղակենութեան խեշերանք. որք 

խրատեալք և ոչ իմաստնացեալք - 39. 

ՊԱՆԴՈՐՈՍ - երկուցեալք յերկուցն ասել բնութեանց ի Պանդորոսին փախուցեալ 

անկանիք յիմարութիւն - 50. որպէս Պանդորոսն ասէ, եթէ – 53.  

ՊԱՆԾԱԼԻ, ՊԱՆՁԱԼԻ - որ զաղջամղջին խաւարի արդարև բերէ զօրինակ, ըստ 

Եսայայ պանծալի բանին, թէ – 30. Այս է քո պանծալի աստուածաբանութիւնդ - 65. Իսկ 

գիշեր ոչ եթէ զժամանակն ասէ, այլ զհրէական անհաւատութիւնն առակէ, ըստ 

Եսայեայ պանձալի մարգարէութեանն - 104. 
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ՊԱՇՏԵԼ - մի’ իշխեսցէ պաշտել զկարգն - 24. Արժան է շաբաթն օր երեկունն 

մարտիրոսաց պաշտել - 27. Արդ զկնի Հարցինն և Ողորմեցւոյն … զՓառս ի 

բարձունսն պաշտել - 28. Յառաջագոյն պաշտել զԽոնարհեցո` վերաձայնութեամբ 

ըստ դասուց - 29. պարտ է նոսա պատուել և պաշտել - 32. հրամայեցաք … պատուել 

զօրն … երեկունն ծունր չկրկնել, և յարութեան պաշտել: - 33. մեք զմիայնոյ միածնի 

Որդւոյն աստուծոյ պաշտեմք զպատկեր և զնշան յաղթութեան - 35. զարական և 

զիգական անդամն նոյնաձևաբար ստեղծեալ պաշտեցին - 35. Կէսք ի նոցանէ 

զընդդիմամարտս այլոց կենդանեաց զկենդանիս ի պատիւ առեալ պաշտեցին - 36. 

վարդապետեաց մեզ պաշտել զկենդանագրեալ մարդկային ձևով զպատկեր - 42. գօտի 

ածեալ պաշտեսցէ զնոսա»: - 102. 

ՊԱՇՏԵԼԻ - ցուցցուք և զայս, թէ և պատուլի և պաշտելի մեզ  այնոքիկ` յորս աստուած 

իցէ: - 45. իբրև թէ զի ամենայն ուրեք աստուած, ապա ամենայն գոյքս պաշտելիք - 45. 

ՊԱՇՏԵԼՈՒԹԻՒՆ - և ի նոցանէ ամենաչար դևքն ըստ իւրաքանչիւր ախտիցն 

վերակացութեան զպաշտելութիւնս պահանջեն: - 40.   

ՊԱՇՏՈՒՄՆ - շնորհեցաւ ի Հոգւոյն սրբոյ կարգեալ խորհուրդ պաշտման եկեղեցւոյ 

օրհնութիւն երից մանկանցն - 86. Զոր թուի ինձ թէ ըստ աւուր ժամուցն պաշտմանցն 

խորհրդեանն կարգեալ են – 87. Երկշաբաթին ըստ առաւօտին պաշտմանն  

խորհրդեանն կարգեալ է - 87. Իսկ չորեքշաբթին ըստ վեցերորդ ժամու պաշտմանն 

խարհրդեանն կարգեալ է – 88. Իսկ ուրբաթին ըստ տասներորդ ժամու պաշտմանն 

կարգեալ է – 88. 

ՊԱՇՏՕՆ - կարգ պաշտաման սրբոց մարտիւրոսաց ի սմա կատարի - 15. Յաղագս 

երեկորին պաշտամանն – 21. Արժան է յերեկորինս և յառաւօտինս զկնի ամենայն 

պաշտամանն` նուագել զՍուրբ աստուածն - 28. ի սկզբունս անդ պաշտամանն յիշել 

զՍուրբ աստուածն - 28. Արժան  է ի գիշերին, յորժամ ժողովին ի պաշտօնն, նախ 

զառաջաբանիցն ասել զչորեսին սաղմոսսն -  28. և վախճան ամենայն պաշտամանն` 

զհանգստեան սաղմոսսն ասել - 29. զի որպէս տօնն հասարակաց է երկոցուն, 

հասարակաբար պարտի լինել կարդացմունքն և պաշտօնն – 33. իսկ զհեթանոսս 

անհուն և անթիւ պաշտամամբք մոլորեցոյց սատանայ: - 35. Եւ են դարձեալ, որք  
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յուժգնութենէ  կենդանեաց … ի պաշտօն նոցին դարձան - 35. Յորմէ գտանէին եղեալ 

դիցն երկրպագուք ոչ միայն տարրապաշտք, այլ և դիւապաշտք. առնլով ի նոցանէ 

դիւացն պաշտօն - 37. ամենայն երեկորին և առաւօտին պաշտամունք մեր` սովաւ 

իբրև զանուշահոտ խնկոց բուրմունս յընդունելութիւն աստուծոյ մատուցանէին - 90. և 

ըստ այսմ խորհրդոյ կարգեալ են երեկորին պաշտօնն - 95. Եւ ապա սկիզբն 

պաշտմանն. ,,Տէր թագաւորեաց վայելչութիւն զգեցաւ,, - 104. 

ՊԱՇՏՕՆԱՄԱՏՈՅՑ - մկնորսակացն լինելով պաշտօնամատոյց, յայնոցիկ մղեալ 

անկանին խորխորատ - 37. 

ՊԱՇՏՕՆԱՐԱՐ - ինքն անձին իւրում երկրպագու և պաշտօնարար լեալ – 36. 

ՊԱՇՏՕՆԵԱՅ - առ իւրեանցս գրգռին պաշտօնեայս - 41. ագահէ այնուհետև բազմաց 

լինել և արարիչ և պաշտօնեայ: - 42.  «Ծագեա’, տէր, զողորմութիւն քո ի 

պաշտօնեայքս և յերկրպագուս ամենասուրբ Երրորդութեանդ: - 88. Եւ ժողովուրդն 

զքահանայն տէր անուանելով` աղաչէ յիշել յաղօթսն պաշտօնեայսն – 114. 

ՊԱՊԱՆԾԵԼ - օրէնսդրացն զպապանծելն օրէնս դնելով, բանսարկուին լինել 

կամակատար - 11. 

ՊԱՊԱՆՁԵՑՈՒՑԱՆԵԼ - Այլ այս այնքան առաջի անկեալ ձգեցաւ բանս, որքան թէ  

զլեզուագարիցն առ ի պապանձեցուցանել զաւելաբանութիւնս - 45. 

ՊԱՍԵՔ - Եւ Առաքեալքն ընդ Հրեայս յիւրեանց ժամանակսն զսրբոյ պասեքին 

տօնախմբեցին զօր - 6. 

ՊԱՏԱՀ - այնպէս լցեալ ուռճանայր ի նմանէ բանական իմ ոգի. մինչ զի կարել ասել 

ինձ զյայն ժամու պատահիցն - 2. 

ՊԱՏԱՀՈՒՄՆ - վասն այլոց այլով իւիք քաջահաճութեանցն պատահմանց ի 

զարմացումն եկեալք` աստուածս անուանեցին - 37. որ ի բնութեան յարմարագոյն էր` 

զպատահումնն ընկալեալ: - 58. նոյնպէս և զարտօսրն իրաւացոյց, զբնական լինել ի 

մարմնի զպատահումնն թուղացոյց,,: – 73. որ ի բնութեանն յարմարագոյն է՝ 

զպատահումնն ընկալաւ – 73. 
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ՊԱՏԱՌԵԼ - գազանաբար խրոխտանան գօշել և պատառել: - 46. Մի զմին ասելով` 

զբնութեանցն խցանել կամակորեսցուք զաղբեւրս, և մի յասելոյ անտի զերկախումբն` 

պատառել կամելով զմիաւորութեան պատմուճան - 52. 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼ – Զսոյն և Հայր ինձ պատասխանեաց  յերկնից – 79. 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ - և լուաւ զապիրատ պատասխանին՝ զկինն բերելով պատճառք: - 99. 

Եւ լսեն աւետեաց պատասխանի ի մարգարէէն, եթէ ,,Թագաւորեսցէ տէր յաւիտեան  - 

103.   

ՊԱՏԱՐԱԳ - Ոչ տան թոյլ զփրկչականն ի նոսա կատարել զպատարագ – 13. արժան է 

ոչ միայն քրիստոսեան պատարագաւն և կերակրափոխութեամբ և անաշխատ 

հանգստեամբ պատուել զօրս զայս – 16. համբարձումն ձեռաց իմոց պատարագ 

երեկորի,,:  - 21. Արժան է ... պատարագ մատուցանել ահիւ և  երկիւղիւ – 25. յորոյ 

վերայ պատարագն Քրիստոսի մատչի – 26. Իսկ յորժամ պատարագ մատչի, ի 

սկզբունս անդ պաշտամանն յիշել զՍուրբ աստուածն - 28. պատուեցին յատուկ 

զպարունակեալսն առ ի նոցանէ` զպատարագն և զոսկին - 45. պատուիրէ … 

մատուցանել նմա զբանաւոր զպատարագս ի հոտ անուշից – 85. խորհրդական 

աւուրսն հրաւիրեն զմեզ առ հոգևոր սեղանն, յանդիման լինել ճշմարիտ պատարագին 

մարմնոյ և արեան միածնին տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի - 91. Իսկ յարձակ 

աւուրսն քրիստոսեանն ոչ մատչի պատարագն, փոխանակ սուրբ և սոսկալի 

պատարագին` զկարող բարեխօսութիւնն Մարիամայ օժանդակ և ջատագով առնումք 

սրբասացութեանն – 91. «Ուղեղ եղիցին աղօթք իմ որպէս խունգ առաջի քո, և 

զհամբարձումն ձեռաց իմոց պատարագ երեկորին,, - 96. զքահանայութեանցն ասեմ, 

զպատարագացն և ի զանազան արեանցն կենդանեացն հեղմանցն - 99. որ խաչեցաւն 

վասն մեր ի ժամուս յայսմիկ ի պատարագ Հօր ընդունելի - 105. և ընդունիցիս զոգիս  

մեր  անխարդախ կանխել առ քեզ ի մէջ գիշերոյ և առաւօտի զկամաւորն  մատուցանել 

քեզ պատարագ բանաւոր: - 114. 

ՊԱՏԱՐԱԳԵԼ - զոր յընդերեկս աւուրն ուրբաթու զանապական մարմինն իւր ի 

հաճոյս Հօրն Որդին միածին պատարագեաց: - 21. միածին Որդին աստուծոյ 

զանարատ մարմինն ի հաճոյս Հօր պատարագեաց  – 95. 
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ՊԱՏԳԱՄ - ամենայն տեսութիւնք մարգարէիցն պատգամացն Որդւով տնօրինեալ 

յօրինին - 90. 

ՊԱՏԳԱՄԱՏԱՐ - «Կե’ր մանր զմատեանդ զայդ» պատգամատարդ հրաւիրեալ լինել 

իսրայելեան ազին: - 2. 

ՄԱՏԳԱՄԱՒՈՐ - Վասն զի ոչ պատգամաւոր բարբառ, և ոչ հրեշտակք, այլ ինքն տէր` 

ասելով եթէ «Ելի ի հօրէ և եկի յսշխարհս» - 106. 

ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐԵԼ - առ եգիպտացիսն պատգամաւորեալ  խօսի - 7. զոր առ հովիւսն 

Իսրայէղի յաստուծոյ պատգամաւորեալ բարբառի - 11. 

ՊԱՏԵԼ - «Գտանիցէք, ասէ, մանուկ պատեալ ի խանձարուրս, և եդեալ ի մսուր - 49. 

Այսպէս սնոտիս զսնոտեօք պատէք - 67. Նոյնպէս և ոգին ունի պատեալ զիւրեաւ 

կարիս յարարչէ բնութեանն ընկալեալ - 72. 

ՊԱՏԵՐԱԶՄԵԼ – մարդիկկ պատերազմին առ միմեանս – 48. 

ՊԱՏԺԵԼ – Իսկ մահուամբն թէպէտ և պատժեաց զմեզ – 76. 

ՊԱՏԻԺ - պսակադիրքն ընդ պատժօք եղիցին, մինչև ապաշխարեսցեն - 24. լուծանէր 

զպատիժս պատուհասի նախնի մարդոյն: - 98.   

ՊԱՏԻՒ - Մինչ զի ըղձալի լինել ինձ այսօր … հանդերձ կատարելութեամբս և 

պատուոյս բարձրութեամբ դառնալ հանդիպել մատաղագունի և անթարշամ ի մեղաց 

եղելոյ հասակին - 3. և միանգամայն  անկեալք տարագրեցան ի կամաց 

հրամանատուին և յիւրեանցն պատուոյ: - 10. յիրաւի ըստ գերակայ իւրում 

ճոխութեանն` զառաւելագոյնն ի մէնջ պահանջէ պատիւ: - 14. Այլ և յերկրաքարշական 

զբօսանաց անտի դատարկանալն մեր, և զուարթագին իրօք ի վերայ ելանել 

ողբալեացն` պատուոյն սորա է առաւելութիւն - 14. Բայց խնդրէ ընդունել զպատիւն 

իւր – 15 զառաջին զիշխանական պատիւն յարմարագոյն է զգենուլ այնմիկ  - 19. 

սկսանի այնուհետև աստիճանաւոր պատուովք զնախապատուելին բարեպաշտել - 

20. եպիսկոպոսն լուծեալ եղիցի ի պատուոյն  - 26. քահանայն լուծցի յիւրմէ պատուոյն 

– 27. քեզ Հօր և սուրբ Հոգւոյդ վայել է փառք իշխանութիւն և պատիւ - 31. ոչ է պարտ 
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զնա ի պատիւ ընդունել  և երկրպագութիւն մատուցանել – 32. Յաղագս նորին 

հրամայեցաք մինչև ցերեկոյն նովին պատուով պատուել զօրն – 33. Կէսք ի նոցանէ 

զընդդիմամարտս այլոց կենդանեաց զկենդանիս ի պատիւ առեալ պաշտեցին - 36. 

զգերամբարձեալն մարմնոյն տրամադրութեամբ` աստուածօրէն իմն պատուով 

պատուեցին - 36. զայն … յաղանդապետական կարգեալ պատուի մեծարեն: -  38. որք 

զթագաւորական գահոյսն պատուոյ արժանի վարկանին լինել - 59. որպիսի՞ 

պատուով յիսկզբանն յաստուծոյ ստեղծաւ բնութիւնս - 76. Իսկ զթագաւորական 

զպատկերն յետոյ ի պատիւ տէրութեանն իւրոյ զարդարէր – 85. 

ՊԱՏԿԱՆԵԼ - Որպէս զի ըստ քեզ` յերկուց մին պատկանեսցի, կամ զարարչին թուել 

ընդ արարածս … և կամ - 65. 

ՊԱՏԿԱՌԵԼ – զի պատկառեսցին և փափաքեսցեն միաբանել ընդ ուղղափառութեանն  

աւանդիչս: - 32. Եւ զի՞նչ զարման են յաստուածազանիցն ոչ պատկառել քեզ արանց – 

63. 

ՊԱՏԿԱՌԵԼԻ - որ և քերովբէիցն է սարսափելի և պատկառելի - 35. 

ՊԱՏԿԵՐ - Քանզի արդարև զարդարի պատկերս առաքինութեանն երանգովք - 2. այլ և 

կենդանագրեալ պատկերաւ մարդացելոյ Բանին աստուծոյ, պախարակել զմեզ 

անամօթին - 35. մեք զմիայնոյ միածնի Որդւոյն աստուծոյ պաշտեմք զպատկեր և 

զնշան յաղթութեան  35. արդարև իսկ  կռեմք և կոփեմք և քանդակեմք և քերեմք ... 

զեկեղեցիս, զսեղանս, զխաչս, զպատկերս: - 39. յաղագս որոյ միանգամայն և ի 

նախատպէն և ի պատկերէն զրկեալ լինէր յուսոյ պատկերագործն: - 40. գթացեալ 

ստեղծողի պատկերին, եղև պատկեր ստեղծուածոյն. և որ ի սկզբանէ արար զմարդն 

ըստ  պատկերի իւրում և ըստ նմանութեան - 42. զի ի ձեռն այսորիկ միւսանգամ 

զարդարեսցի գեղեցկագունութեամբ յօրինեալ պատկերն - 42. վարդապետեաց մեզ 

պաշտել զկենդանագրեալ մարդկային ձևով զպատկեր - 42. տեսանեմ քարեղէն կամ 

ոսկեղէն խաչ յօրինեալ և կամ պատկեր - 42. յորոց վերայ զնմանութիւն պատկերին 

Քրիստոսի և խաչին իւրոյ ձևացուցանիցեմք: - 42. նկատեմք օծեալ իւրովն 

զփրկութեանն գործարանս. զեկեղեցիս, զսեղանս, զխաչս, զպատկերս – 43. պատուէ 

զխաչն Քրիստոսի և զպատկեր նորին - 45. ունելով զպատկեր ծառային` զգեցաք 
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զպատկեր երկնաւորին: - 50. Խոստովանիմ զԲանն աստուած յարգանդի կուսին 

կերպացեալ` տպաւորեալ, ի պատկեր և ի ձև մարդոյ եղեալ - 53. ի բնութենէ 

Մարիամայ էառ զպատկեր ծառայի – 56. և նորին արարածն ի մեղս և 

յապականութեան և ի մահու ցնդեալն` ինքեամբ ժողովեալ նոր պատկերաւ - 74. Ի 

վերայ ամենայն տեղւոյ ել, զի ամենայն մարդոյ փրկութիւն գործեսցէ, զպատկեր մերոյ 

կերպարանիս յինքեան ցուցանելով: - 74. եթէ ոչ զմեզ խնդրէր` ի ձեռն մերոյ 

պատկերիս կենագործելով զմեզ, և յիւր միաբանութիւնն և նմանութիւն կատարեալ 

պատկերին կոչիցէ զմեզ,,: - 74. և զանուանեալն ի  բոլոր գոյացելոցս պատկեր 

արարչին խափանել կարացեալ - 76. որ է ըստ պատկերի և ըստ նմանութեան – 85. 

Իսկ թագաւորական զպատկերն յետոյ ի պատիւ տէրութեանն իւրոյ զարդարէր – 85. 

սակայն ոչ կարաց ժուժկալել իւրում պատկերին - 86. 

ՊԱՏԿԵՐԱԳՈՐԾ – յաղագս որոյ միանգամայն և ի նախատպէն և ի պատկերէն 

զրկեալ լինէր յուսոյ պատկերագործն: - 40. 

ՊԱՏԿԵՐԱԿԵՐՊ - յորոց անուն և զկուռս պատկերակերպս քանդակեալս աստուածս 

անուանեցին: - 37. 

ՊԱՏԿԵՐԱՄԱՐՏ - եկին յարեցան կշտամբեալքն ի կաթողիկոսացն Աղուանից 

պատկերամարտք ոմանք - 39. 

ՄԱՏԿԵՐԱՄԱՐՏՈՒԹԻՒՆ - որք չարեաց ի չարիս վերացեալ ելին. ի 

պատկերամարտութենէ ի խաչամարտութիւն և քրիստոսատեցութիւն - 34. 

ՊԱՏՃԱՌ – Եւ պատճառ ոչ ունիմ ասել – 8. պատճառ այնոցիկ զպատրանս 

բանսարկուն սատանայի գիտէ - 21. արժան է … զՍուրբ աստուածն ... ի վերջն 

անցուցանել, որպէս և յայլ աւուրսն ըստ ասացելում պատճառին: - 30. նորին 

պատճառաւ յարարչութեան աստիճանի զգերազանցեալն հանեալ դնէր – 36. և  

ցանկայ միշտ բանական բնութիւնս գերագունի և առաջնոյ պատճառին հասանել 

տեսութեամբ – 41. առ որ եթէ խաւարագած ոք ի ներքս յառեալ նայիցի հոգւոյն ակամբ, 

նոյն ինքն մոլորութեան պատճառ ճշմարտութեանն նմա եղանի ասացուած: - 61. Ընդ 

ձեռն որոյ ի բաց բառնալով զպատճառն ... ընդ նմին բարձեալ լինի և իւրաքանչիւր 

ուրուք նոցա գոյութիւնն – 63. Արդ է ապականութիւն բոլոր իրի քակտութեան 
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պատճառ - 77. և զպատճառն  յայտնէ յասելն - 82. և եթէ վասն զի՞նչ պատճառի իբրև 

զթերի իմն խորհրդով զայլոց մարգարէիցն ի վերայ բերելով օրհնութիւն ձայնեն - 83.  

Եւ եթէ վասն ի՞նչ պատճառի զընդ երից մանկանցն հանապազ երգեն ի գիշերին - 85. 

Բայց նախադասելոյ պատճառ զօրհնութիւն երից մանկանցն քան զՈղորմեա 

սաղմոսն այս է - 86. և բարձան ամենայն պատճառք մեղաց – 86. պատճառ այնոցիկ 

զպատրանս բանսարկութիւն դնէ – 95. Այս է պատճառ երրորդ ժամու աղօթիցն: - 97. 

Այս է պատճառ վեցերորդ ժամու աղօթիցն: - 99. և լուաւ զապիրատ պատասխանին՝ 

զկինն բերելով պատճառք: - 99. Այս է պատճառք իններորդ ժամու աղօթիցն: - 100. Այս 

է պատճառք աւուր մեծի միաշաբաթուն - 104. գրեցաք ի սմա ոչ միայն զկանոնական 

սահմանեալն նոցա շարակարգութիւնս, այլ և ժամանակն և զպատճառն - 116. 

ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹԻՒՆ - Հի՞մ և զգործեցեալն ի Քրիստոսէ պատմագրութեամբ  մեզ  

ետուն աւետարանագիր սուրբ հարքն: - 13. 

ՊԱՏՄԵԼ - մինչ զի կարել ասել ինձ զյայն ժամու պատահիցն իբրև զայլմէ պատմելով, 

«Մանուկ էի մտավարժ, և ոգւոյ բարւոյ դիպեցայ»: - 2. ո՞ւմ պատմեսցուք զչարիս – 65. 

որ ջանասդ մերժել ի մէնջ զօրէնս աստուծոյ մերոյ, և պատմել մեզ փոխանակ այնոցիկ 

այլ մոլորութիւն - 65. «Դու ընդէ՞ր բնաւ պատմես զարդարութիւն իմ - 81. 

համարձակեալ պատմեաց զնեղչացն դաւաճանութիւնն – 82. և որ զկնի սաղմոսն 

պատմէ զանազան փորձութեամբն վարարկեալ որպէս վարմի: - 83. յորում ժամու 

միւսանգամ գալուստն փրկչին պատմի – 87. յորում ժամու հիւանդութիւն նախահօրն 

պատմի - 88. յորում և մարտիրոսացն հանդիսից յիշատակն պատմի – 89. 

,,Բնակեցուցանէ զամուլմն ի տան ուրախամիտ … պատմել զօրհնութիւնս տեառն ի 

դրունս դստերՍիովնի և ի նոր Երուսաղէմի»: - 91. Վասն զի հարկաւոր համարիմ այնմ 

որ զյարութիւնն Քրիստոսի պատմէ - 103. 

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ - Նոյնպէս և վասն այլ Առաքելոցն` ցուցանէ, ասեն, պատմութիւնն - 5. 

զի չև գործեցելոցն ի Քրիստոսէ պատմութիւն առնել անհնար է - 30. քանզի ըստ 

աւետարանչացն պատմութեանն, և ոչ Քրիստոսի եղև բացայայտեալ յարութեան  

ժամանակն – 102. որպէս գրեալ է ի պատմութեան աւետարանին – 104. 
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ՊԱՏՄՈՒՃԱՆ - զարդարեալ հրճուէի եւթնամասնեայ Հոգւոյն պատմուճանաւ   - 1. Մի 

զմին ասելով` զբնութեանցն խցանել կամակորեսցուք զաղբեւրս, և մի յասելոյ անտի 

զերկախումբն` պատառել կամելով զմիաւորութեան պատմուճան - 52. պատմուճան 

փառաց և մատանի հրամայէ ագուցանել նմա զառաջինն – 86.  

ՊԱՏՇԱՃ - Եւ ամենևին զամենայնն ընդ իս բերէի զհարսնական յօրինուածոյն զգեստ, 

պատշաճ լինելով յերկնայնոյն պարփակիլ փեսայի առագաստ: - 1. Պարտ և արժան է 

յայտնութեանն  աւուր` կատարել զջրոյն օրհնութիւն ի վերայ ջուրց ըստ պատշաճի ի 

տեղիսն հանդիպեալ - 32. Այլ յամենայն իսկ ութօրեայսն խառնել պատշաճ վարկանիմ 

ընդ ծննդեան աւետարանսն զմկրտութեան աւետարանսն - 32. թողլով զպատշաճն 

ըստ իս` յանպատշաճագոյնն իմ ընկղմեցան խորհուրդս – 79. 

ՊԱՏՇԱՃԱԳՈՅՆ – զի և պատշաճագոյն իսկ առ յարմարութիւն խնդրոյս` զնիւթս զայս 

տեսանեմ եղեալ - 7.  համարձակէին և  զբնութեանցն արժանաւոր բարբառել բանս, և 

զմիաւորութեան տնօրինութեանն պատշաճագոյնս - 58.   

ՊԱՏՇԱՃԵԼ - վարժապետ վեհագոյն ունէի ... հայր միանգամայն և հրահանգօղ 

հոգեկան վարժութեանց` զմին Թէոդորոս, ըստ մերումս` աստուածաշնորհ՝ 

պատշաճեալ լեզուի – 2. Այս  յերեխայութեանն կարգի առ դուրս մկրտարանին 

պատշաճեսցի լինել նմա՝ որ մկրտիցին: - 9. զբոլոր զառ ի յեկեղեցւոյ զհետ հրաւիրեալ 

կոչէ զպատշաճեալ իւր անդամսն - 61. Այս՝ ո՞չ ապաքէն ըստ բնութեանն պատշաճեալ 

կերակրողականին առաջի դնէր զպէտս – 67. Արդ զի երևեցոյց բանս` ոչ մեղք և ոչ 

ապականութիւնք հոգեկանացն և մարմնականացն մերոց լինել կրից, այլ որակք 

ոմանք, և  որակութիւն մարդկայնոյս պատշաճեալ գոյացութեան - 70. 

ՊԱՏՇԱՃ Է - Արդ պատշաճ է ամենայն քրիստոնէից յերեկորեայ շաբաթուն մինչև 

ցառաւօտս միաշաբթուն` արթուն և  զուարթուն լինել - 102. 

ՊԱՏՈՒԱԴԻՐ – Զի այսանակ ճոխագունիցն վերջոյ և առաջոյ պատուադիրքն 

յաճախեն զփառս: - 15. 

ՊԱՏՈՒԱԿԱՆ - պարտ է ... զպիտանի և զընտրեալ անօթ լնուլ պատուական գանձու - 

3. Եւ նա յիւրմէ կամակորութենէ փոքրկացուցանել ջանայ զպատուական 
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ամուսնութեանն մեծախորհրդութիւն – 10. զոր պատուական արեամբն իւրով 

փրկեալս ազատեաց - 23. վարդապետեաց մեզ պաշտել զկենդանագրեալ մարդկային 

ձևով զպատկեր, և զպատուականն զայն յաղթութեան նշան: - 42. Բազումք ի 

Բաբեղոնի պատուական անօթք ոսկւոյ և արծաթոյ, այլ միայն յաղագս աստուածային 

անօթոցն կրեալ զպատուհասն Բաղտասար արքայի - 45. զմտաւ ածեալ … եթէ ոչ 

յերկնայնոյ Հօրն գթացեալ փրկեսցէ զմեզ պատուական մարմնով և արեամբ միածնին 

իւրոյ - 95.   

ՊԱՏՈՒԱԿԱՆԱԳՈՅՆ - Քանզի մինն` հիմն ի ներքոյ անկեալ դնի  

պատուականագունիս այսմիկ աւուր - 15. 

ՊԱՏՈՒԵԼ - ի խաւարի և աղօտաճաճանչն  է պատուեալ լոյս - 6. արժան է ոչ միայն 

քրիստոսեան պատարագաւն և կերակրափոխութեամբ և անաշխատ հանգստեամբ 

պատուել զօրս զայս – 16. Նահապետական նախագահութեամբ ձեռնարկեն 

զնախապատուելին պատուել – 22. պարտ է նոսա պատուել և պաշտել, երկրպագել և 

համբուրել - 32. Սովորեցին ոմանք զկիւրակէն օր մինչև ցճաշն պատուել  - 33. 

Յաղագս նորին հրամայեցաք մինչև ցերեկոյն նովին պատուով պատուել զօրն – 33. 

որպէս առ բաբեղոնացիսն վիշապն պատուեցաւ, առ եգիպտացիսն կրոկոդիղոսքն – 

36. հաճոյ թուեցաւ նոցա ի մեռանելն, զմարմինս իւրեանց  գազանաց և թռչնոց ծախել 

տալ` քան թէ ընդ երկրաւ  ծածկել, և  նեխութեամբն անպատուել զյիմարաբար 

պատուեալն: - 36. զգերամբարձեալն մարմնոյն տրամադրութեամբ` աստուածօրէն 

իմն պատուով պատուեցին - 36. ինքեանք կամօք և ծառայեցուցանէ ի ստեղծանելն 

զնիւթն, և տիրացուցանէ ի պատուելն – 42. Իսկ մեք զայն միայն յիւրաքանչիւրոցն 

բացորոշեալ պատուեմք ի նիւթոց - 42. պատուէ զխաչն Քրիստոսի և զպատկեր նորին 

- 45. զնոյն ինքն պատուեալ լինի զՔրիստոս - 45. պատուեցին յատուկ 

զպարունեկեալսն – 45. յանժամ պատուեալ երևի իրն – 60. Վասն այնորիկ գործով 

պատուէ զհնազանդութիւնն - 75. Զիններորդ ժամուս զխորհուրդ տեսանեմք 

բարձրագոյն աւանդութեամբ քան զայլսն պատուեալ յառաքելական դասուցն: - 99. 

ՊԱՏՈՒԵԼԻ - ցուցցուք և զայս, թէ և պատուելի և պաշտելի մեզ այնոքիկ` յորս 

աստուած իցէ: - 45. 
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ՊԱՏՈՒԻՐԱՆ – ի մէնջ ընկալաւ զսկզբնաւորութիւնն, այս ինքն մեղքն, որ 

պատուիրանն ուսոյց արհամարհել – 75. զոր և քարոզն պատուիրէ պահել 

զպատուիրանն - 83. որով  յայտնի է ի նմին ժամու անցանել ընդ սահմանս 

պատուիրանացն - 94. ,,Խորհեցան խափանել զգնացս իմ պահպանութենէ 

պատուիրանին – 95. և ի պատուիրանէն յօրինադրէն ունայնանայր ի վեցերորդ 

ժամուն – 97. յիշատակ տէրունական պատուիրանին  ևս առաւել  խոցոտէր – 98. 

ՊԱՏՈՒԻՐԱՆԱԴՆԵԼ - Որ առ պատուիրանադրեալն ոչ ձգտի հասանել կանոն, նա 

յահեկակողմանն դանդաչէ խոտորել ճանապարհի - 14. 

ՊԱՏՈՒԻՐԱՆԱԶԱՆՑՈՒԹԻՒՆ - զորս ի պատուիրանազանցութենէ եբարձ - 13. առ 

պատուիրանազանցութիւնն ի վայր սողոսկեալ անկաւ - 69. իսկ ի 

պատուիրանազանցութենէն վահանընկէց լինելով մատն եղանին թշամեացն: - 70. 

ՊԱՏՈՒԻՐԱՆԱՊԱՀՈՒԹԻՒՆ - Եւ ցուցանէ՝ թէ ի պատուիրանապահութենէն իմմէ 

զչարեալ, եկն ի խարդախել և ի խաբել զիս – 21. յայտ է … թէ ցորքան 

զպատուիրանապահութեամբնն թևակոխէր  - 69. որք են ոչ այլ ինչ, այլ բնաւորականք 

և բնութիւնք մարդկային կազմածիս, հակառակամարտք զինեալք  

պատուիրանապահութեամբն առ մահն և ապականութիւն - 70. զոր և առ նմին առեալ 

քահանայի զաղօթըս ժողովրդեանն մատուցանէր առ աստուած, հաստատուն կալ և 

մնալ ի կամս  պատուիրանապահութեան նորա - 89. 

ՊԱՏՈՒԻՐԵԼ - և առաքեալն պատուիրէ, թէ «Ամենայն ձեր ըստ կարգի և 

պարկեշտութեամբ եղիցի»: - 27. զոր և քարոզն պատուիրէ պահել զպատուիրանն  - 

83. պատուիրէ ի կենցաղումս արթուն և զուարթուն լինել առաջի նորա - 85. յիրաւի 

յայսմ ժամու աղօթիցս պատուիրէ արթուն լինել - 98. 

ՊԱՏՈՒՀԱՆ - յերրորդ ժամու աւուրն զպատուհան տանն իւրոյ բանալով, ընդ արևելս 

ընդդէմ Երուսաղէմի աղօթէր - 97. 

ՊԱՏՈՒՀԱՍ - պարտ է զայնպիսին խոշտանկել, և ծանր պատուհաս ի վերայ ածել - 

33. որով ձեռամբ և բանիւ պարգևք և պատուհասք ի մարդիկ կարկառին - 43. Բազումք 

ի Բաբեղոնի պատուական անօթ ոսկւոյ և արծաթոյ, այլ միայն յաղագս աստուածային 
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անօթոցն կրեալ զպատուհասն Բաղտասար արքայի - 45. իսկ ոմն յարարչէն 

պատուհաս ընդ յանցանացն ի վերայ եդաւ – 75. և զերկրորդն որ դատէրն զմեզ` 

զպատուհասն ի վերայ ընկեց աստուած զմահն: - 77. իսկ ի պատուհասէ անտի ոչ 

հրաժարէր – 78. զի ոչ էր մեղք և ոչ ապականութիւն պատուհասն, այլ – 78. և 

համախմբելով ընդ փայտին անշնչապէս` զառ ի փայտէն  բառնայր զպատուհասն 

մեղացն Ադամայ. և միանգամայն կարեօք և կամօք յանձն առնլովն լուծանէր 

զպատիժս պատուհասի նախնի մարդոյն: – 98. 

ՊԱՏՐԱՆՔ - պատճառ այնոցիկ զպատրանս բանսարկուն սատանայի գիտէ - 21. 

ինքնակամութիւն ստեղծուածոյն և պատրանք բանսարկուին զմահն և 

զապականութիւնն ի մերումս յարդարեաց բնութեան: - 70. որով յայտնի է ի նմին 

ժամու անցանել ընդ սահմանս պատուիրանացն, և ճաշակել ի պատրանաց պտղոյն - 

94. պատճառ այնոցիկ զպատրանս բանսարկութիւն դնէ - 95. 

ՊԱՏՐԱՍՏ – Քանզի անփոյթ առնել ծանունցն`  համանգամայնցն է ի բաց բարձումն. 

իսկ թեթևագունիցն` ամենայն ժամանակ առ ձեռն պատրաստ կազմութեան - 6. Իսկ 

ալելուն նշանակեաց պատրաստ գտանել առ ի վերուստ ազդեցեալն ձայնին ահարկու 

և հիացուցանող անշարժ - 105.   

ՊԱՏՐԱՍՏԵԼ - յազդմանէ Հոգւոյն` զլինելոցս նախատեսեալ, զառ ի յոքունցն 

հաւաքեալ պատրաստէր լինել բազմաց պիտոյից նիւթ - 2. Ոչ է պարտ զաւազանն յայլ 

իմեքէ նիւթոյ պատրաստել - 26. զոր պատրաստեաց հաւատացելոցն միածին Որդին 

աստուծոյ—85. որ պատրաստեալն է սատանայի և հրեշտակաց նորա: - 88. 

ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹԻՒՆ - խնդրէ … գիշերային անկողնացն պատրաստութեամբ հանգչել 

և զօրանալ: - 21. 

ՊԱՏՐԻԱՐԳ - զօր միաշաբաթին պայծառացուցանեն գիշերապաշտութեամբ իբրև 

Յակոբայ հրամայելով նոցա յառաջին իւրեանց պատրիարգէն -  103. 

ՊԱՏՐԻՉ - չարաչար յուսովն զուարճանայր խաբեբայ և պատրիչն մերոյ նախահօր – 

76. 
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ՊԱՏՐՈՂԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ - իսկ ի մէնջ վրիպանուն պատրողաբանութեամբ 

զանխլանալ կարեն: - 30. 

ՊԱՐ - և ընդ անմարմնոց բնութեանցն պար առեալ, զերգս օրհնութեանն, յասելն, թէ – 

87. 

ՊԱՐԱԲԵՐԵԼ - փոխանորդենն զնոսա հակակայքն` նոյնաձևապէս իմն երբեմն առ 

կեանս, և երբեմն առ մահ պարաբերելով ածանին – 69. 

ՊԱՐԱԿՑՈՒԹԻՒՆ - հանեալ կարգեաց զինքն մտօք ընդ զուարթնոցն 

պարակցութիւնս – 20. 

ՊԱՐԱՆՈՑ - հրճուէի ... և զառաջնորդականին իմոյ կախեալ զպարանոցէ 

զոսկետեսակ քայռամանեկին զգեղեցկութիւն: - 1. 

ՊԱՐ ԱՌՆՈՒԼ - ընդ անմարմնոց բնութեանցն պար առեալ, զերգս օրհնութեանն, 

յասելն, թէ – 87. 

ՊԱՐԳԵՒ - Ապա և աղօթքն և գործառնութիւնն ոչ ամենայն զմիոյ մատուցանէ  մեզ 

փրկութեան պարգև - 8. ի վտանգիցն ապրել, և անճառելեացն հասանել պարգևաց - 

16. որով ձեռամբ և բանիւ պարգևք և պատուհասք ի մարդիկ կարկառին - 43. 

ՊԱՐԳԵՒԱԲԱՇԽ - և ամենայն ուրեք և ամենեսին պարգևաբաշխ Հոգին իւղովս 

այսուիկ զիւրն գտանի կատարեալ խորհուրդ: - 43. 

ՊԱՐԳԵՒԱԿԱՆ - որ սիրէ միշտ բացափայլութեամբ ի վերայ մեր զպարգևականն իւր 

ծագել ձիրս – 11. 

ՊԱՐԳԵՒԵԼ - Քանզի և վարժապետ վեհագոյն ունէի յաստուծոյ պարգևեալ ինձ - 2. 

զոր … արժան էր յիշել իբրև զմեծագոյն և զբազմերախտ ի Քրիստոսէ պարգևեալ մեզ 

աւանդ - 7. ոչ զոգեկանն` որ յառաքինութենէն է` պինդ պահիցեմք զազատութիւն, 

անփոյթ առնելով զառ ի մեղացն պարգևեալ մեզ հանգիստ: - 18. Որպէս և աստանօր և 

ինձ շնորհօքն աստուծոյ պարգևեցաւ համարձակութիւն բանիս: - 82. որ պարգևեաց 

ինձ ի վերայ երկրի տէրւթիւն ընդ ամենազօր իւրոյ տէրութեամբն – 116. 
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ՊԱՐԵԼ - ուրանօր սրովբէիցն և քրովբէիցն ճոխացեալ պարէ բազմութիւն: - 20. և 

երկնայինքն դասակցեալ ի նոսին պարեն զուարթունք: - 40. 

ՊԱՐԶ - հարկ էր և մարմին ասել գոլ զպարզն և զանմարմին զօրութիւնն: - 67. 

«Յաւուրն յայնմիկ ոչ եղիցի լոյս` այլ ցուրտ և պարզ - 100. 

ՊԱՐԶԱԲԱՐ- Իսկ չորքն ի նոցանէ` պարզաբար առ ի նուագերգութիւնսն առաքեալ - 

20. Բայց մի ի վերայ վազեսցեն պարզաբար ասացելոցս բանորսակացն դրժողութիւն - 

45. Արդ են ծայրքն պարզաբար ասացեալ չար` և անուամբք և իրօք. իսկ մէջն ոչ 

պարզաբար և ոչ նոյնպէս, այլ ի միմեանց ընկալեալ - 77. 

ՊԱՐԶԱՄԻՏ - ահա գտաւ որոգայթ ... ըմբռնել զախմարս և զպարզամիտս ի 

մարդկանէ - 34. որ ի պարզամիտ արարածոցն  աստուածք յօրինէին - 98. 

ՊԱՐԸՍՊԵԼ - Իսկ այժմ կանոնական սահմանաւ զմեզ պարսպեալ զգուշացուցին 

նոցին աւանդապահք և ժառանգորդք, ոչ երթալ ի ժողովաբանս - 6. 

ՊԱՐԻՍՊ - Երիքովի ի վայր կործանէին պարիսպքն ի տապանակէն: - 44. Օրինակի 

իմն` շինուածոց զհիմնն ի բաց առեալ, և կամ կործանումն քաղաքի եղեալ` ի 

տապալել զպարիսպն: - 76. զի ծանիցուք զսա հրեղէն պարիսպ եկեղեցւոյ -113. 

ՊԱՐԾԵԼ - ,,Ամաչեսցեն ամենեքեան՝ ոյք երկիրպագեն կռոց, և ոյք պարծին ի 

դրօշեալս իւրեանց,, - 40. ,,Ինձ քաւ լիցի պարծել, բայց միայն ի խաչն տեառն մերոյ 

Յիսուսի Քրիստոսի,, - 90. այլ մեզ յայլ ինչ մի’ լիցի պարծել ըստ Առաքելոյ, բայց միայն 

ի խաչ տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի - 113. 

ՊԱՐԿԵՇՏՈՒԹԻՒՆ - զոր կամեսցի և արասցի հանդերձ պարկեշտութեամբ - 25. այլ 

պարկեշտութեամբ և աղօթիւք արժանի առնել զինքեանս պսակին օրհնութեան և 

աստուածային հաղորդութեան: - 25. և առաքեալն պատուիրէ, թէ «Ամենայն ձեր ըստ 

կարգի և պարկեշտութեամբ եղիցի»: - 27. 

ՊԱՐՈՒՆԱԿԵԼ - այսպէս մեծագոյն է սա և մեծամեծաց իրողութեանց պարունակօղ - 

14. սաստէր այնոցիկ, որ զպարունակօղսն անպատուեալ`  զտաճարն և զսեղանն, 

պատուեցին յատուկ զպարունակեալսն առ ի նոցանէ` զպատարագն և զոսկին - 45. 



817 
 

ՊԱՐՍԱՏԻԿ - դնելով յիմաստութեանցն մերոց պարսատիկս, ուղղաձիգ արարեալ 

ջաղխեսցուք զվեհագոյն և զգերակացեալն ի նոսա չարապաշտութեանն անդամ: - 46. 

ՊԱՐՍԻԿՔ - աստուածացուցին. որպէս Պարսիկք և Մարք զհուր և զջուր և զերկիր – 

35. Ըստ իւրաքանչիւր լեզուաց այլաձևելով զնորա զանուն, քուշացիք Նեբրովթ 

կոչելով, բաբեղացիք Բէղ … պարսիկք Որմըզդ, Հայք Արամազդ: - 35-37. 

ՊԱՐՍԿԱԿԱՆ - Ընդ խաւար զխաւարայինսն կատարելով ծանակութիւնս ի 

պարսկական մայրապականութեանցն վայր վտանգեալ խրին խոհերս: - 38. 

ՊԱՐՏԱԿԱՆ - և գտանիցեմք եղեալ պարտականք արեան անձանց և յանձնեցելոցս: - 

24. 

ՊԱՐՏ Է - պարտ է ըստ առաքելական բանին` զպիտանի և զընտրեալ անօթ լնուլ 

պատուական գանձու - 3. Քանզի պարտ է` նախ ի բաց կալ ի ծառայեցուցանօղ 

տեառնէ, և յապստամբ ծառայէ անտի - 9. զբոլոր նախադասեալն սմա պարտ է 

աղօթիւք  յուղարկել զգիշեր - 16.  Յաղագս որոյ պարտ է մեծաւ զգուշութեամբ այսմիկ 

տանել հոգ - 18. պարտ է մեղուցելոցն` նախկին  արդարանալ ապաշխարութեամբ - 

19. Եւ պարտ է ուսումնասիրացն և խոհականագունիցն` նուագարանօք քնարահարու 

լինել ձայնից տեսակս: - 20. Այլ պարտ և արժան է հանապազօր վարդապետական մեր 

բանիւն ամրացուցանել զառողջսն - 24. յորս պարտ է աղօթել և հսկել - 24. և մեզ ի 

նմին պարտ է յարանալ – 26. Պարտ և արժան է զսուրբ միւռոնն … հայրապետին 

օրհնել – 26. Պարտ և արժան է զմկրտութեանն ձէթ` քահանային օրհնել մի ըստ միոջէ 

ընդ մկրտելն - 26. Ոչ է պարտ զաւազանն յայլ իմեքէ նիւթոյ պատրաստել - 26. Պարտ 

և արժան է զերեխայիցն ձեռնադրութիւնն և զօծումնն և խոստովանելն առ դրունս 

մկրտարանին կատարել - 27. Պարտ և արժան է զայնոսիկ ... քահանային յեկեղեցին 

տանել- 27. զպսակաւորսն վերստին պարտ է պսակել ըստ օրինաց քրիստոնէից – 27. 

Իսկ զերկեակսն նոյնպէս պարտ է ըստ առաջին  կարգին միջնորդօք և խօսնականօք 

հաւանեցուցանել յիրերաց յօժարութիւն - 27. Պարտ և արժան է զխաչեցարն երիցս 

անգամ զհետ  բերել - 28.  Պարտ և արժան է ի գիշերապաշտաման զկանոնացն զհետ 

բերել զչորս զայս  քարոզութիւն - 30. Պարտ և արժան է յայտնութեանն  աւուր` 

կատարել զջրոյն օրհնութիւն - 32. պարտ է զնոսա պատուել և պաշտել – 32. Ոչ է 
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պարտ ամենևին անխտիր լինել և հաղորդութիւնս առնել ընդ  հերձուածողաց  - 32. Ոչ 

է պարտ ի չարաղանդ մծղնէիցն տեղիս ... օթել ումեք  - 33. պարտ է զայնպիսին 

խոշտանկել – 33. եթէ որպէս պարտն է ասել` ըստ ճշմարտութեանն կարգի ոչ ասիցէք 

- 50. եթէ պարտ է համառօտագոյնս ասել – 52. գրեցեր և ասացեր, թէ Զի՞նչ պարտ է 

զճարտարսն Յունց համարել - 62. Պարտ է զմի աստուածութիւնն պահել - 63. որովք և 

ոչ ամենեքումբք այսոքիւք զփրկչականն պարտ և արժան է ասել 

զկիրընդունակութիւնս: - 75. Գիտասցեն այնոքիկ` որոց իմաստութիւնն իւրեանց 

առաջնորդեաց նոցա առ մոլորութիւնն, թէ պարտ է: - 79. և թէ պարտ է սպասաւորաց 

բանին աստուածախօսունակ հարցն բանիւք կնքել բանիս: - 116. յորմէ ապա ոչ է 

պարտ թափուր թողուլ – 116. 

ՊԱՐՏԻ – վասն զի հարկաւորապէս պարտի այն` որ Յարութիւնն Քրիստոսի ճառէ - 

29. ըստ նմին և վկայք պարտին լինել միմեանց  վասն յարուցելոյն - 29. զի որպէս տօնն 

հասարակաց է երկոցուն, հասարակաբար պարտի լինել կարդացմունքն և պաշտօնն 

– 33. 

ՊԱՐՓԱԿԵԼ - սոյն օրինակ մարդն առաջին, պարփակեալ ի միջօրէի իբրև ի մէջ 

գիշերի կայր ի տարակուսի - 98. 

ՊԱՐՓԱԿԻԼ - Եւ ամենևին զամենայնն ընդ իս բերէի զհարսնական յօրինուածոյն 

զգեստ, պատշաճ լինելով յերկնայնոյն պարփակիլ փեսայի առագաստ: - 1. 

ՊԱՒՂԻԿԵԱՆՔ – նորին ընդդէմ Պաւղիկեանց – 34. 

ՊԱՒԿՈՍ - Իսկ վասն թղփատութեան ի Պաւղոսէ ընկալաք հրաման - 6. կարի յոյժ 

աննմանիք միմեանց  են տաճարն աստուծոյ և  մեհեանք կռոցն, որպէս և Պաւղոս ասէ 

– 40. որպէս ի մարդկանէ Պաւղոս յատկացեալ դէմ առկոչի - 64. ընդարձակեալ հոգին, 

յամենայն ժամ ուրախանալ հրամայի ի Պաւղոսէ: - 69. «Պաւղոս ասէ. և եթէ «Տեսանեմ 

այլ օրէնս զինեալ հակառակ օրինաց մտացն - 69. թողացուցանէ աստուած փոքր ինչ 

մասն խորհրդոյ քննել յեկեղեցւոջ, ի հնգից անտի բանիցն Պաւղոսի - 81. Զի թէ 

արտաքնոցն  ասացեալն ի խորհուրդ եկեղեցւոյ վերաբերին, ի  Պաւղոսի յասելն - 82. 

Ուստի և Պաւղոս խրատեցաւ ասել, թէ - 90.   
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ՊԵՂԻՈՍ - Եւ զի մի՛ թուեցայց այսգունիւ բերեալ ցանկութեամբ` զՊեղիայ 

զթետտաղացւոց գոռոզին ախտանալ - 3. 

ՊԵՏՐՈՍ - Քանզի Պետրոս և Յովհաննէս ելանէին ի տաճարն յիններորդ ժամու 

աղօթիցն - 99.   

ՊԵՐՃԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ  - յանօգուտս բազմախօսիցն  հասցէ պերճաբանութիւն: - 12. 

ՊԷՆՏԱԿՈՍՏԷ - Ոչ է արժան ի սուրբ  քառասներորդս զատկին և մինչև ի սուրբ  

պէնտակոստէն հարսանիս առնել - 25. 

ՊԷՏՔ - Իսկ ձեռք  առ հնարագիտութիւնսն հպելով, արարչականք անուանին. բայց 

առաւելագոյն բանին ի պէտս օգտակարութեան ներկազմեալք և յարառոցեալք: - 20. 

յայլ ի պէտս օծման մի խառնեսցէ զնա - 26. Այլք դարձեալ զօգտակարս և զպիտանիս ի 

տարերաց այտի առ կենցաղական պէտս ընտրեալ աստուածացուցին - 35. ,,Լի են 

փառօք նորա ամենայն եկիր,,. այլ առ ներգործելն այնոքիւք միայն տնօրինել, որովք 

կամեսցի ինքն, և ժամանակին պահանջեն պէտք: - 44. կամք եղեն աստուծոյ յանշունչ 

նիւթս լինել, և ի նոցանէ առ մարդիկ օգտութեանն մատակարարել զպէտս - 45. Այս՝ 

ո՞չ ապաքէն ըստ բնութեանն պատշաճեալ կերակրողականին առաջի դնէր զպէտս – 

67. չլինի պէտք բարեխօսութեան Մարիամու: - 91. 

ՊԷՏՔ Է - ոչ ինչ են պէտք  դերանունութեամբ զայնոսիկ, յաղագս որոց բանս 

ընթանայր, նշանակել - 37. Քանզի զի՞նչ պէտք էին աստուծոյ ծնանել ի կնոջէ, աճել 

հասակաւ և ամաց թուով - 74. 

ՊԸՆԴՈՒԹԻՒՆ - Մինն յանդգնաբար յապաշխարութեան հոսելով վտանգս, յառաւել 

պնդութենէն յանյուսութեան ընկղմի խորս: - 15. 

ՊԻՂԾ - և ի պիղծս մի մերձենայք: - 45. 

ՊԻՆԴ - ոչ  զոգեկանն` որ յառաքինութենէն է` պինդ պահիցեմք զազատութիւն  18. Որ 

յոյժ պինդդ ունիս զմիդ ասել բնութիւն – 65. 
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ՊԻՏԱՆԻ - պարտ է ... զպիտանի և զընտրեալ անօթ լնուլ պատուական գանձու - 3. 

Այլք դարձեալ զօգտակարս և զպիտանիս ի տարերաց այտի առ  կենցաղական պէտս 

ընտրեալ աստուածացուցին - 35. 

ՊԻՏԱՌՈՒԹԻՒՆ – հիւանդութիւն նախահօրն պատմի, և ի նմին ժամու զբժշկութիւն 

վիրացն չարչարանօք խաչին տեառն մերայ Յիսուսի Քրիստոսի. ըստ 

պիտառութեանն Յովհաննու աւետարանագրի յասելն - 88. 

ՊԻՏՈՅՔ - զառ ի յոքունցն հաւաքեալ պատրաստէր լինել բազմաց պիտոյից նիւթ - 2. 

այլ զսեղանն  փայտեղէն և շարժուն առնելով, իսկ զաւազանն ըստ պիտոյիցն … 

կատարեն զկարգն: - 5. Պարտ և արժան է զմկրտութեանն ձէթ` քահանային օրհնել մի 

ըստ միոջէ ընդ մկրտելն, ըստ բաւական ի ժամուն պիտոյից - 26. Արժան է 

զհիւանդացն զձէթ քահանային օրհնել ըստ իւրում աղօթիցն, և ըստ բաւականութեան 

պահանջելոյ ժամուն պիտոյից: - 26. սուրբ հարքն ... զէն անվթարելի զերկոսին զսոսա 

ընդ ինքեանս բարձեալ բերէին ըստ պիտոյիցն իրակութեան – 56. Ոչ արտաքուստ ի 

նմա բերելով զքնոյն իրակութիւն, այլ բնաւորականին ըստ պիտոյիցն ի վերայ անկեալ 

կրից: - 68. 

ՊԻՒՂԱՏՈՍ - որ վկայեացն առաջի Պիւղատոսի պոնտացւոց զբարւոք վկայութիւնն»: 

- 90. 

ՊՂԾԱԼԻՑ - Եւ ուղիղ և աստուածաւանդ կրօնիցն մերոց լուսաւորութեամբ նախատել 

զմեզ յանդգնին պղծալիցն – 35. 

ՊՂԾԵԼ - յառաջ խանծեսցին և պղծեսցին առ իրեարս - 27. Զի մի՛ արմատ 

դառնութեան ի վեր երևեալ նեղիցէ, և նովաւ բազումք պղծիցին»: - 33. 

ՊՂԾՈՒԹԻՒՆ - Նախկին թոյղ տալով պղծութեանն յառաջել և յափշտակել 

զօրինաւորն զայն անկողին, և ապա զգիշերայինն … ի լոյս բերել - 11. սոյնպէս և 

ասացեալքս այսոքիկ, տղմասէրք և ժանտագործք, առ միմեանս անպատկառացոյցք 

են պղծութեանն - 38. իսկ պոռնկութիւն և պղծութիւն և հակառակութիւն` այն կարիք 

մեղաց են: - 72. 
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ՊՂՏՈՐ - փոխանակ անխարդախ կաթինն հրապոյրս պղտո՞րս իւրեանցայոցս 

արբուցին համազանց - 66. 

ՊՂՏՈՐԵԼ - ընդէ՞ր զարհուրիս և զայրանաս, և այլանդակ և հայհոյիչ շարադրութեամբ 

զբարեպաշտաց պղտորես զլսելիս: - 53. 

ՊՆԱԿԻՏ - Մի’ թէ  յանշունչ  քարանց կոփեալ պնակի՞տքն զայսոսիկ առնելով, եթէ ո՞չ 

ինքնին աստուած … ժամանակին  զայն  պահանջեալ: - 44. 

ՊՆԴԵԼ - «Եղիցին, ասէ, գօտիք ձեր պընդեալք ընդ մէջ և ճրագունք լուցեալք – 17. 

ՊՈԼԼԻԿԵԱՆՔ - Ոչ է պարտ ի չարաղանդ մծղնէիցն տեղիս, որ կոչին Պոլլիկեանք, 

օթել ումեք - 33. 

ՊՈՆՏԱՑԻ - որ վկայեացն առաջի Պիւղատոսի պոնտացւոյ զբարւոք վկայութիւնն”: - 

90. 

ՊՈՌՆԿՈՒԹԻՒՆ - Զի՞նչ զսոսա անուանեցից հովիւս հօտավատնիչս, եթէ գազանս 

կեղեքիչս խաշանց. զկուսանացն իբրև զերկրոդականացն առնելով`տխուրս և 

անկատարելագործ հարսանիս, իսկ զերկեակսն ի պոռնկութենէ և ոչ յամուսնութենէ 

ածելով առ զուգաւորութիւնն: - 11. մարգարէն ասէ, թէ «Ամենայն կուռք հեթանոսաց, 

դևք են». կամ բարկութեան դևն, կամ ագահութեան, կամ սպանութեան, կամ 

պոռնկութեան: - 40. Որպէս վասն պոռնկութեան դիւին գրեալ է – 40. իսկ 

պոռնկութիւն և պղծութիւն և հակառակութիւն` այն կարիք մեղաց են: - 71. 

ՊՍԱԿ - զարդարեալ հրճուէի եւթնամասնեայ Հոգւոյն պատմուճանաւ, և շնորհացն 

պսակաւ փառաւորեալ գլխոյ իմոյ - 1. նախ քան զմարմնոյն ծածկել մերկութիւն 

զպսակն ի գլուխ կապել յառաջեալք - 9. Եւ քահանայն ընդ ձեռն ուրուք անդր 

երթողաց հրամայէ տանել զպսակն. թշնամանելով միանգամայն զպսակն և 

զպսակեալսն: - 10. այնպէս ըստգիւտ և գաղտագողի զյաղթութեանն առնուցուն ի 

գլուխ  զպսակ - 11. Իսկ եթէ ոք գտցի զայս արարեալ, պսակն անվավեր լիցի - 24. Ոչ է 

արժան, յորժամ առ վաղիւ պսակ ընդունելոց են, յերեկորէն ժողովս առնել և արբենալ 

և զեղխել. այլ պարկեշտութեամբ և աղօթիւք արժանի առնել զինքեանս պսակին 
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օրհնութեան - 25. զի ի միում տեղւոջ վայելէ լինել պսակին, և որ ընդունի զպսակն: – 

27. 

ՊՍԱԿԱԴԻՐ – Իսկ եթէ ոք գտցի զայս արարեալ … պսակադիրքն ընդ պատժօք 

եղիցին – 24. 

 Ոչ է արժան յաւուր շաբաթու …  պսակադիրս առնել - 24. 

ՊՍԱԿԱԴԻՐ ԱՌՆԵԼ - Ոչ է արժան յաւուր շաբաթու …  պսակադիրս առնել - 24. 

ՊՍԱԿԱՒՈՐ - զպսակաւորսն վերստին պարտ է պսակել ըստ օրինաց քրիստոնէից – 

27. Ըստ նմին օրինակի իմ պսակաւորն և հայրապետն սուրբ Գրիգոր … զյարութիւն 

մեռելոց բուսոց և տնկոց օրինակէր ի գարուն բուսաբեր - 92. 

ՊՍԱԿԵԼ - և անդ յարժանաւոր տեղիսն զնոսա պսակեսցեն: - 10. հրամայէ տանել 

զպսակն. թշնամանելով միանգամայն զպսակն և զպսակեալսն - 10. Պարտ և արժան է 

զայնոսիկ` որք պսակելն հանդերձեալ են` քահանային յեկեղեցին տանել … և անդ ի 

սրբութեան տեղիսն պսակել - 27. պսակաւորսն վերստին պարտ է պսակել ըստ 

օրինաց քրիստոնէից – 27. որ պսակելոցն է զկամարարսն իւրով ողորմութեամբն: - 83. 

յորում աւուր և սուրբքն ճգնեալք ի Քրիստոս պսակին: - 84. 

ՊՍԱԿԻԼ - յայլում աւուր հրաման տացէ զգութեամբ (տեքստում այսպես է) և 

արժանաւոր կարգօք պսակիլ և հաղորդիլ օրինացն: - 26. 

ՊՏՂԱԲԵՐ - որով կարասցուք յամենայն ժամ պտղաբեր մտօք կալ առաջի նորա - 100. 

ՊՏՂԱԲԵՐԵԼ – Կամ զանշունչ գաւազանն Ահարովնի պտղաբերեալ ի խորհուրդ 

եկեղեցւոյ: - 81. 

ՊՏՂԱԲԵՐԻՉ - Սա է անմահութեան պտղոյն պտղաբերիչ: - 14. 

ՊՏՈՅՏ - Զմտա՛ւ ած, յորքանեաց չարաչար հայհոյութեանց պտոյտս ընկղմիս` զայդ 

այդպէս ասելովդ: - 55. 

ՊՏՈՒՂ - Սա է անմահութեան պտղոյն պտղաբերիչ: - 14. և պտուղ որովայնի նորա 

գտաւ եղեալ,,: - 56. Ի պտղոյն անտի ծառն ճանաչի – 56. Իսկ զցանկութիւն` յորոց 

ցանկացաւն հրաժարեցուցեալն պտղոյ իմանամ: - 68. «Ի պտղոյ ծառոյն` որ ի մէջ 
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դրախտին, մի ուտիցես - 68. «Առ ժամանակն ոչ ուրախութեան թուի, այլ յետոյ պտուղ 

խաղաղութեան նովաւ կրթելոցն հատուցանէ յարդարութիւն»: - 78. Իսկ 

խաղաղութեան պտուղ զնոյն ինքն ասեմ - 78. “Առէ՛ք  զՀոգի սուրբ”, զհեռացեալն 

յԱդամայ ի բնութենէս, յաղագս ոչ ի ճաշակման պտղոյն գիտութեան բարւոյ և չարի: - 

87. եղև ընդունել Եւայի զհրապուրանս բանսարկուին, և ցանկանալ պտղոյն 

ճաշակմանն:  – 94. որով յայտնի է … անցանել ընդ սահմանս պատուիրանացն, և 

ճաշակել ի պատրանաց պտղոյն - 94. ճաշակեաց Քրիստոս զքացախն ընդ ղեղի 

խառնեալ, ի բժշկութիւն պտղոյն դառնութեան: - 95. և զտարերց ապականութիւնն, որ 

յայնժամ օձաջամբ պտղովն դղրդեաց, խաղաղացուսցէ իւրով մաքրողական 

չարչարանօքն:  – 96. յեկեղեցւոյ աստի մատուցանի խոստովանութիւն սրբոյ անուան 

նորա ի պտղոյ շրթանց – 113. 

ՊՐԱԿ - որպէս և գրեալ է ի պատմութիւն աւետարանին, և ի պրակս Առաքելոցն – 104. 
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ՋԱՆ  - ոչ ինչ արգելու զառաջի արկեալսս ի գլուխ բերել մեզ հոգևորական ջան: - 23. 

կայր ի ջանս ցաւոցն – 98. Եւ ընկալեալ զայս ջան՝ նախկին, վասն հոգեկանաց իմոց 

զարմին – 116. 

ՋԱՂԽԵԼ – դնելով յիմաստութեանցն մերոց պարսատիկս, ուղղաձիգ արարեալ 

ջախջախեսցուք զվեհագոյն և զգերակացեալն ի նոսա չարապաշտութեանն անդամ: - 

46. 

ՋԱՂՋԱԽ - զի թէ և ասեմք` մի բնութիւն Բանին մարմնացելոյ, ոչ այդպէս խելայեղ և 

ջաղջախ մտածութեամբ - 50. Սուտ համարեսջիր լինել զքոյինդ ջաղջախ և 

սխալականդ խորհրդոյ իմաստ - 60. 

ՋԱՆԱԼ - լիացուցանել զագահութեանն իւրոյ ինև ջանայր  զուսումնասիրութիւն - 2. 

Եւ նա յիւրմէ կամակորութենէ փոքրկացուցանել ջանայ զպատուական 

ամուսնութեանն մեծախորհրդութիւն – 10. ոմանք և վայելչագունից սովորութեանց 

ջանան խափանումն ի վերայ բերել – 12. Եւ այս է... մեզ ի նոցանէ վտանգ ... օսոխին 

վիրօք խարել զսիրտն, և ի ծածուկ ընդ ինքեան յարահիւսել  ջանալով - 46. շատ 

ջանացար կուրաշաւիղ իմն արահետիւք ծածկել և թագուցանել զհաւաքեալ ի քեզ 

դառնութեան մաղձ – 53. Հի՞մ ջանաս փոփոխել զմակարդութիւն անուանն  - 6. որ 

ջանասդ մերժել ի մէնջ զօրէնս աստուծոյ մերոյ - 65. 

ՋԱՏԱԳՈՎ - առ երեսս առաքինութեան  կեղծաւորին լինել ջատագովք  - 13. 

փոխանակ սուրբ և սոսկալի պատարագին` զկարող բարեխօսութիւնն Մարիամայ 

օժնդակ և ջատագով առնումք սրբասացութեանն – 91. 

ՋԵՌՈՒՑԱՆԵԼ – եւթնապատիկ սպառնայ ջեռուցանել – 18. 

ՋԵՐՄՆ – կայր իբրև ջերման հիւանդութեամբ – 97. 
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ՋԻՂ - Վաստակեաց յուղևորութեանն` մարմնոյն և ջղացն յուղեգնացութենէն յաւէտ 

ձգեցելոց - 58. վաստակեաց մարմնոյն և ջղացն յուղեգնացութենէն ձգեցելոյ – 73. 

ՋՆՋԵԼ - Արժան է ...  զանցեալ շաբաթուն աւուրց զյանցանս ջնջել - 27. 

 յանդգնիս աներկիւղաբար ի գրեցելոց անտի ... ի բաց  ջնջել զբանն – 66. զնոսա 

ի բնութենէս հալէր և ի բաց ջնջէր - 78. 

ՋՈՒՐ - զոր իբրև մաքուր հայելեաւ առ իս զփրկչականն ձգելով դիմի  զնմանութիւն, 

հանգոյն արեգական ի խորս ուրեք ընդ յստակութիւն ջուրցն առաքելով զիւր 

ճառագայթսն: - 2. “Զի՞ կայ քո և ճանապարհին եգիպտացւոց, ընպել զջուրն Գեհոնի”: - 

2. և Փիլիպպոս զներքինին յոր և իցէ ջուր մկրտեաց: - 5. Զկնի որոց ապա և 

զորդեգրութեանն աստուծոյ անուն ժառանգել` յետ ելանելոյ ի ջրոյ անտի: - 9. ի վերայ 

ջուրց զքսան և զութերորդն նուագելով յաւուրդ յայդմիկ սաղմոս, կցուրդ ասելով 

,,Ձայն տեառն ի վերայ ջուրց,, և զմկրտութեանն ի Մատթէոսէ զաւետարանն 

ընթենլով` օրհնէին զջուրն - 12. Զմէ՞ և Հայր և Հոգին սուրբ ի վերայ  ջուրցն նմա 

վկայեալք` ոմն ձայնիւ և ոմն երևմամբ, զէակցութիւն յայտ  առնելով: - 13. Պարտ և 

արժան է յայտնութեանն աւուր` կատարել զջրոյն օրհնութիւն ի վերայ ջուրց ըստ 

պատշաճի ի տեղիսն հանդիպել - 32. զօգտակարս և զպիտանիս ի տարերաց այտի առ 

կենցաղական պէտս ընտրեալ աստուածացուցին. որպէս Պարսիկք և Մարք զհուր և 

զջուր և զերկիր – 35. ի հեղեղական հեղձուցիչ ջուրցն մասն հասեալ նմա - 39. Ընդէ՞ր 

լինիս իբրև զջուր հոսեալ ընդ առ ի վայր - 60. «Լցցի, ասէ, երկիր գիտութեամբ տեառն 

իբրև զջուրս բազումս - 65. լուսաւորեցան ջրովն կենդանութեան բղխեցելոյն 

յԵրուսաղեմէ – 100. «Յաւուր յայնմիկ բղխեսցէ ջուր կենդանի յԵրուսաղէմէ» ի խաչելոյ 

մարմնոյն արիւն և ջուր - 100. 

ՋՐԿԱՅ - յաշխարհամէջս և ի ժողովրդաբնակս համարձակեցան յարձակել տեղիս. ի 

հեղեղական հեղձուցիչ ջուրցն մասն հասեալ նմա, Ջրկայ անուանելով: - 39. 
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ՌԱՄԻԿ - զթագաւորեցուցանելն ռամկաց հաւատալով ձեռաց, և զմարմնապարար 

սեղանովն զիւրն տարածեսցէ բազուկս: - 11. 

ՌՈՒՆԳՆ - զուգիւք ներգործել բնաւորեաց առաջնորդականն որ ի մեզ միտք. աչօք, 

ականջօք, ռընգամբք, բերանով և ձեռօք: - 23. 
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ՍԱ - Քանզի և արդարև իսկ սովաւ զյաւիտենական կենացն առ մեզ երաշխաւորեալ 

տեսանեմ բարութիւնս: - 7. Սոցա ապաքէն և աղօթքն և քարոզութիւն և օծմունքն` 

բաժանաբար ըստ իւրաքանչիւրոցն վայելէ լինել խորհրդոյ: - 8. Բայց առ սոքօք և զայս 

ևս տեսանեմք յոմանս անկարգութիւն սովորութեամբ հիմնացեալ - 10. Ըստ նմին 

օրինակի և սոքա զհեղգութեանն մեծարելով զախտ, ոչ տան թոյղ ամուսնացելոցն 

զհանդերձեալ կենացն օրինակել յանձինս զխորհուրդ – 11. Զի՞նչ զսոսա անուանեցից 

– 11. մարգարէն Եզեկիէղ զդսրովականսն և զսպառնալիսն կարգաւ առ սոսա` զոր առ 

հովիւսն Իսրայէղի յաստուծոյ պատգամաւորեալ բարբառի - 11. Ի սմա և հասարակաց 

մեր բնութիւն ի բաց դիցէ – 13. Ի սմա և Հոգին սուրբ առաքեալ ի Հօրէ, 

զանմերկանալին մեզ զգեցոյց մխիթարութիւն: - 13. Եւ զի սահմանաւ դուն ինչ ի վերայ 

սորա ասացից, սա է նախագոյակ լուսոյն ծնօղ … Սա է առ երկս զիւրն կոչօղ 

ճարտարապետ և առ հանգիստ: Սա է, որ զլուսոյն արարիչ ի խաւարէ մեզ լոյս 

ծագեաց: Սա է անմահութեան պտղոյն պտղաբերիչ: Եւ զի այսպէս մեծագոյն է սա և 

մեծարեաց իրողութեանց պարունակօղ - 14. Եւ սոցա երկոցուն վախճան խորհրդոց` 

առ հանգիստ և ոչ առ տանջանսն զմեզ հրաւիրեալ ձգէ - 14. առանց որոյ ոչ անուն և ոչ 

փառք առ սա ասասցին - 14. Այլ և յերկրաքարշական զբօսանաց անտի 

դատարկանալն մեր, և զուարթագին իրօք ի վերայ ելանել ողբալեացն` պատուոյն 

սորա է առաւելութիւն - 14. Յորմէ ոչ փոփոխեսցի նախահարցն հաստատեալ 

սահմանք … և ոչ նմանօրէն սմա զծոմականսն դատարկացուցանել և 

փափկացուցանել զաւուրս: - 15. Եւ ոչ դարձեալ յառգերազանցագոյնն սոցա ումեք 

վերանալ ելանել – 15. կարգ պաշտաման սրբոյ մարտիրոսաց ի սմա կատարի - 15. 

Սակս որոյ և երկոցունց մասնաւորաբար և հարազատասցի սա - 16. զբոլոր 

նախադասեալն սմա պարտ է աղօթիւք յուղարկել զգիշեր - 16. Քանզի երկուքս ի 

սոցանէ իմաստասէրք անուանին - 20. Արդ են թանց սորա առաւօտին ասացեալ 

սաղմոսքն թուով վեց – 20. զնոյն սա տարրաբար տեսանելեաց առաջի դնէ: - 21. 
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հանելն ի սմանէ` առ հանդերձեալ աշխարհին կեանս զելանելն ասէ - 22. Բայց և 

բանական մակացութեանն սովաւ բովանդակին հնարք: - 23. զսոցուն խորհուրդն 

յառաջաբանի անդ  հաւաստեաւ յայտնեցաք: - 28. սոքա ամենեքին ... ի յարութեանն 

միաւորեալ բովանդակին: - 30. և սորա խաւար չարապաշտութեանն զբոլոր տիեզերս 

ընդ իւրեաւ կալեալ կուրացոյց: – 36. Եւ զոր օրինակ սորա ընդ բարձրութիւն հասակին 

հիացեալք` խաբեցան - 37. քանզի իւրաքանչիւր ոք սոքա` առ միմեանս 

բարեփառագունին առաջնորդեսցեն մտաց: - 56. Զի սուրբ հարքն ... զէն անվթարելի 

զերկոսին զսոսա ընդ ինքեանս բարձեալ բերէին ըստ պիտոյիցն իրակութեան, զմի մի 

ոք ի սոցանէ շարժեալ շողացուցանէին ընդդէմ թշնամեաց ճշմարտութեանն – 56. Եւ 

համայն սա ... յայլում տեղւոջ մակաձայնէ Աստուած  չարչարեալ: - 58. Արդ ո՞րպէս 

զսոսա իմասցուք – 58. Նմանակի սմա և այլ սուրբ հարքն զիւրեանցն արձանացուցին 

խոստովանական բան: - 58. Ոչ հեռի ի սոցանէ և զքոյդ կարծեմ ասել, մի բնութիւն - 59. 

Եւ նոյն սա է առանձնաւորութիւն – 64. բնութիւն և ոչ ստացուած նմա զսա համբաւել: - 

65. երկիւղ և ցասումն` ևս և անգիտութիւն և որ սոցին նմանք, համանգամայն ընդ 

ներլինելութեանն բանի առեալ լինի մարդումս - 67. ինքեանք սոքա ապականութիւն 

իցեն – 69. և Փրկիչն սոքօք ի կենցաղավարելն ընդ մարդկան վարեցաւ – 70. սա 

անմեղութեամբ մերձեցեալ զմեղսն դատապարտեաց – 75. Բայց մի’ զամենայն 

զմարդկական  կարիսն ի միում շարի հարեալ ընդ մի համարիցիս. իբրու թէ 

նմանապէս ամենեցուն զբնաւորելն սոցա առ մեզ վարկանելով - 75. որ հանդերձեալն 

էր քակել զսա ի մեռանելն իւրում: - 76. ամենայն փութով եկեալ յանձն առնոյր զսա 

տէրն – 76. Եւ սոյն սա` թէպէտ «Առ ժամանակն ոչ ուրախութեան թուի, այլ յետոյ 

պտուղ խաղաղութեան նովաւ կրթելոցն հատուցանէ յարդարութիւն»: - 78. որպես և 

Եսայիաս զսոյն յառաջաձայնեալ վասն իմ ասէր զսոցանէ: - 79. «Բազումք ասէին 

զանձնէ իմէ թէ չիք փրկութիւն սորա առ աստուած իւր»: - 82. զի ամենայն երեկորին և 

առաւօտին պաշտամունք մեր` սովաւ իբրև զանուշահոտ խնկոց բուրմունս 

յընդունելութիւն աստուծոյ մատուցանին - 90. ,,Հայր, թող սոցա, զի ոչ գիտեն զինչ 

գործեն,,: - 95. սա է փրկութեան մերոյ աւարտումն – 100. ծանիցուք զսա հրեղէն 

պարիսպ եկեղեցւոյ – 113. ոմանք առ ոմանս և ոչ ամենեքին առ ամենեսեան սոքա 

սերմանեալք – 115. գրեցաք ի սմա ոչ միայն զկանոնական սահմանեալն նոցա 

շարակարգութիւնս - 116. որում և հաւատաց զսա զսրբարանս. զի մի’ զրկեալք ի 
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սմանէ` զրկեսցին յաստուծոյ. կամ անարգ լինել ի Քրիստոսէ, յանարգաց ուրուք ձեռս 

արկանելով զսա: - 116.  նա տացէ ձեզ միշտ ծարաւաբար մերձենալով ճաշակել ի 

հոգեկանս այս աղբիւրէ, յարաբաց ունելով զբերան մտաց առ ի լնուլ սովաւ զորովայն 

ներքին մարդոյն - 116. 

ՍԱԲԵԼԱՑԻ - և այդպէս ոչ բաժանելով ըստ դիմաց` լինիս սաբելացի - 62. 

ՍԱԿԱՅՆ - Որ թէպէտ և Հոգին մի է, և առհաւատչեայ Հոգւոյն եւղն  նոյն է, սակայն 

բազմազգի մերում ըստ փրկութեանն, բազմօրինակ և խորհուրդ փրկութեանն 

հրաշագործի - 8. Սակայն նոյն խորհուրդ նմանապէս առ նոսա և առ մեզ 

մատակարարի - 10. Եւ սակայն եւթնապատիկ սպառնայ  ջեռուցանել – 18. Եւ սակայն 

գոհութիւն աստուծոյ որ յայտնէ զխորս խաւարի – 53. որ թէպէտ և է ուրեք ,,, սակայն 

առ մի և նոյն առեալ իրակութիւն զնոյն երկոքին ակնարկեսցեն: – 64. Եւ սակայն լիրբ 

և չար լինելով` զամպարշտութեանդ ոչ գիտացեր զյագուրդ – 66. աստուածային 

զօրութիւնն կարօղ է  և ի նմանութեան  զճշմարտութիւնն պահել … սակայն առ 

վերջնովս զառաջինսն յիշեցեալ զերևմունս և զկիրս - 71. Արդ ընդ այս ամենայն կիրս 

փորձութեանց անցեալ եկեղեցւոյ, սակայն ոչ լքանի  յարարչական խնամոցն - 83. Եւ 

այսոցիկ այսպէս եղելոց, սակայն ոչ կարաց ժուժկալել իւրում պատկերին - 85. 

 Այլ սակայն ի ծննդենէն առ յարութիւնն զհետ  երթեալ միաւորին - 29. Այլ 

սակայն և դժուարագիտելի է յոգնազան և բազմախուռն ի նոսա անտառացեալ 

չարութիւնն: - 38. իսկ մահուամբն թէպէտ և պատժեաց զմեզ ... այլ սակայն երեակս ի 

նմին ի մահուն մի ըստ միոջէ զօգտութեանն ծածկեաց զսերմանս - 76. Բայց սակայն և 

զայս լսեմք ի ձէնջ ասացեալ – 52. Բայց սակայն դժուարաշրժ առ մեղսն յայնժամ, և 

դիւրաշարժագոյն առ բարին – 70. 

ՍԱԿԱՒ - Բայց կամիմ սակաւուք ևս ձգտել` որ յաղագս ապականութեան իցէ բանս - 

76. զի  սակաւք են յաստուածահրաշիցդ քոց նշանաց ընտրեալք - 80. 

 սակաւ ինչ ի բազմաց նշանակելով, յոլովիցն ի գիտութիւն ածել կամեցեալ: - 23. 

ՍԱԿԱՒԻԿ - գրեալ է, թէ սակաւիկ մի յառաջ մատուցեալ յաշակերտացն ի ձիթենեաց 

լերինն, եդ ծունր, կայր յաղօթս - 102. 
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ՍԱԿԱՒԻԿ ՄԻ – տես ՍԱԿԱՒ – 102. 

ՍԱԿԱՒ ԻՆՉ - սակաւ ինչ ի բազմաց նշանակելով, յոլովիցն ի գիտութիւն ածել 

կամեցեալ: - 23. 

ՍԱԿԱՒ ՍԱԿԱՒ - վերոտնելով առ սակաւ սակաւ երթալ հասանել մինչև ի 

թագաւորական գահոյսն - 20. 

ՍԱԿԱՒՕՐԵԱՅ – զի երկայնօրեայք լինիցին յերկիրն բարութեանց, որպէս ի 

դրախտին սակաւօրեայք: - 83. 

ՍԱԿՍ - Սակս որոյ և երկոցունց մասնաւորաբար և հարազատասցի սա - 16. 

Զերկուսն ապաշխարութեան և աղօթից, սակս ողբաձայնեալ հոգեկան մասինն  - 20. 

զկենդանիս ի պատիւ առեալ պաշտեցին ... զմին վասն երագաշարժութեան ոտիւքն ...  

զմիւսն` ի գազանացն յափշտակութենէ զտէր իւր  յապահովացուցանելոյն սակս: - 36. 

Եւ զայս այսպէս որպէս յընթացման ըմբռնեալ բանիս` քոյինն սակս բանի - 70. զիա՞րդ 

եղև փոյթ արարչին մերոյ սակս մերոյն փրկութեան մարդ լինել - 77. սակս գիշերային 

ժամու – 109. 

 և լինի զայս է՞ր սակս: - 106. Աստանօր վարումն Հոգւոյն սրբոյ օրինակաւ 

խնկոցն ի Հօրէ բուրեալ … սակս որոյ համարձակութիւն առեալ փարին զարքայական 

սեղանովն - 105. 

ՍԱԿՍ ՈՐՈՅ - Սակս որոյ և երկոցունց մասնաւորաբար և հարազատասցի սա - 16. 

Աստանօր վարումն Հոգւոյն սրբոյ օրինակաւ խնկոցն ի Հօրէ բուրեալ … սակս որոյ 

համարձակութիւն առեալ փարին զարքայական սեղանովն - 105. 

ՍԱՀԱԿ - զոր արարեալ է վասն նորին իրի սրբոյն Սահակայ Հայոց կաթողիկոսի - 31. 

զերկոսին զնոսա ասեմ սուրբս` զՍահակ և զՄաշդոց - 66. 

ՍԱՀՄԱՆ – Իսկ այժմ կանոնական սահմանաւ զմեզ պարսպեալ զգուշացուցին նոցին 

աւանդապահք և ժառանգորդք, ոչ երթալ ի ժողովարանս - 6. Եւ զի սահմանաւ դուն 

ինչ ի վերայ սորա ասացից, սա է  նախագոյակ լուսոյն ծնօղ - 14. միայն թէ 

զգուշանայցեմք, ի չափաւորագունիցն` որ յանչափիցն ելանել սահման: - 14. Յորմէ ոչ 
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փոփոխեսցի նախահարցն հաստատեալ սահմանք - 15. իսկ գիշերն ի նմանէ յառաջ 

հաւեալ, զիւրն աճեցուցանէ սահման: - 15. և զշնացելոց կանոն և սահման ի վերայ 

դիցեն: - 27. Իսկ ի տուընջեանն որոշեալ սահմանք աղօթիցն այս  - 94. որով յայտնի է ի 

նմին ժամու անցանել ընդ սահմանս պատուիրանացն - 94. 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ - չէ իսկ առաջիկայս մեզ զստեղծեալն եղծանել ... այլ 

կանոնական սահմանադրութեամբ … զհիմնացեալ զանկարգութիւնն քակել- 23. 

ՍԱՀՄԱՆԵԼ - Քանզի մի ըստ միոջէ համօրէն տասն թուով սահմանեցին 

զսեռականագոյն զէակացն սեռս: - 23. Արժան է ... պատարգ մատուցանել ... ըստ 

սահմանելոյ սրբոց հարանցն յամենայն ժողովս իւրեանց: - 25. ամենևին արտաքս 

սահմանեալ զինքն ի բարձրութենէ խոնարհեցուցանողին, գոչէ քաջալերաբար և ասէ– 

83. զամենայն գոլ բարեօք տեսանեմք. ևս առաւել զգերազանց պայծառ և զանեղ լոյսն 

զսահմանօղ տուընջեան և գիշերի – 84. կամեցայ զբովանդակ զառ ի նոցանէն 

կանոնական սահմանեալ բան ... արձանացուցանել: - 115. գրեցաք ի սմա ոչ միայն 

զկանոնական սահմանեալն նոցա շարակարգութիւնս  - 116. 

ՍԱՂԱՐԹ - և ընկալաք զսաղարթն ձիթենւոյ աղաւնաբեր ընդ երեկս աւուրն Բանիւն 

կենաց - 100. 

ՍԱՂՄՈՍ - ի վերայ ջուրց զքսան և զութերորդն նուագելով յաւուրդ յայդմիկ սաղմոս 

... օրհնէին զջուրն - 12. Եւ այսպէս ապա զԱրևագալոյն ըստ դասուց վերաձայնելով 

զսաղմոս կատարեն: - 20. Արդ են թանց սորա առաւօտին ասացեալ սաղմոսքն թուով 

վեց - 20. զսոյն և ընդունել հայցէ ի նմանէ, ի յանգումն ածելով զերեկորին զկարգեալ 

սաղմոսն - 22.  Եւ այսպէս հանգստեանն նուագելով զսաղմոս, արձակեն: - 22. Արդ 

չորք են ընդ  ամենայն երեկոյին աղօթից սաղմոսք, առանց հանգստեան սաղմոսին - 

22.  յառաւօտին աղօթիցն յիշեցաք սաղմոսս – 22. Արժան է … զհետ բերել յերեկորինսն 

զհանգստեանն սաղմոս և յառաւոտինսն` զԱրևագալին սաղմոս: - 28. Արժան է ... նախ 

զառաջաբանիցն ասել զչորեսին սաղմոսսն միաբանութեամբ ի թիւ ... Առաջին` 

զերրորդ սաղմոսն:  - 28. զոր առեալ է ի սաղմոսացն: - 29. Ապա զԱրևագալին 

սաղմոսն ասել – 29. Յառաջագոյն պաշտել զԽոնարհեցո ... զոր երանելի Ներսիսի 

Հայոց կաթողիկսոսի յաւելեալ է. որպէս թէ կամելով սկիզբն ամենայն վերերգակ 



832 
 

սաղմոսիցն` յաղօթելոյ առնել - 29. սաղմոսս այս աղօթք Դաւթի են – 29. Յառաջագոյն 

պաշտել զԽոնարհեցո ... Զկնի նորա զԱպրեցո` մի ըստ միոջէ զերեսին սաղմոսսն 

զմիմեանց զհետ - 29. և վախճան ամենայն պաշտամանն` զհանգստեան սաղմոսսն 

ասել - 29. Եւ զկնի ամենեցուն` զԱրևագալին նուագել սաղմոս - 30. ընդէ՞ր ի մէջ 

գիշերին հինգ սաղմոսիւքն նախ երգեն - 82. զկնի սաղմոսն պատմէ զանազան 

փորձութեամբն վարարկեալ որպէս վարմի: - 83. Եւ այսպէս սրբեալ և ամրացեալ և 

զգաստացեալ հինգ սաղմոսիւք, յաղագս հինգ զգայութեանցն մաքրութեանն, 

խնդրեաց յաստուծոյ զսուրբ Հոգւոյն զշնորհսն  յօգնականութիւն - 83. Եւ եթէ ընդէ՞ր 

եօթն գոբաղայիւք կանոնեալ է սաղմոսն Դաւթի - 83. այլ ինձ մերձ թուի գոլ սաղմոսիս 

միտք եօթն գոբաղայիւքն կանոնեալ - 84. իմաստունն Սողովմոն, ի Զգօնութեան 

խրատուն յորդորէ` տալով մասունս եօթանց, այլ և ութից: Կամ ի սաղմոսն Դաւթի՝ որ 

վասն ութերորդացն գրեալ է - 84. վասն ի՞նչ պատճառի զընդ երից մանկանցն 

հանապազ երգեն ի գիշերին. և ապա քարոզ և քահանայական աղօթք և զկնի 

Ողորմեա սաղմոսն  - 85. Բայց նախադասելոյ պատճառ օրհնութիւն երից մանկանցն 

քան Ողորմեա սաղմոսն այս է - 86. Իսկ Ողորմեա սաղմոսն ունի զնախամօրն 

ազատութիւն սրբոյ աստուածածնի ծննդեամբն - 86. Իսկ Մեծացուսցէն և Ողորմեցան 

սաղմոսն ունի զնախամօրն ազատութիւն սրբոյ Աստուածածնին  ծննդեամբն - 86. զոր 

հարիւր երեսուն և իններորդ սաղմոսն ուսուցանէ զչարչարանս փրկչին լինել  ... և որ 

զկնի սաղմոսն, տնօրինաբար աղօթել փրկչին – 95. և ի կատարածի սաղմոսին, եթէ 

,,Տէր, հա՛ն ի բանդէ զանձն իմ,, - 96. 

ՍԱՂՄՈՍԵԼ - Եւ ապա սաղմոսօղքն հասարակ մաղթեն ընդ հովանեաւ  բարձրելոյն 

լինել – 113. 

ՍԱՂՄՈՍՈՂՈԳ - զնոյն կարգ և աստ յառաջ առնելով, ի սաղմոսողոգէն և ի 

հրեշտակական դասուէն սկսեալ` տանին յանգել յեպիսկոպոսսն և ի քրովբէական 

դասն - 22. 

ՍԱՄԱՐԱՑԻՔ - հրաման ընկալաք` զհեթանոսացն ոչ կոխել ճանապարհ, և ի 

քաղաքս Սամարացւոց ոչ մտանել: - 60. 
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ՍԱՄԵՏԷՔ - Եւ եթէ երբէք ուրէք խորհէի արդեւք զհրամանացն  խորտակել զլուծ, և 

խզել զաշխատութեանն սամետէս - 2.   

ՍԱՅԹԱՔԵԼ - և յորպիսի՞ և յո՞րքանս յինքնակամութենէն սայթաքեալ եկն 

յանարգութիւն – 76. 

ՍԱՆՁ - զակամայ սանձիցն բռնադատութիւն դժոխակամութեանն իւրոյ եդեալ` 

գործիցէ քաջ հլութեան ասպարէզ: - 3.   

ՍԱՊԷՍ - սապէս յանեղագոյն էութենէն, Հայր կամ Որդի կամ Հոգի առանձնականի 

յիշեալ` դէմ առասի: - 64. սապէս և ի կրելմ` մերումն նոյնաձևապէս հաւասարեաց 

կրից: - 73. 

ՍԱՍԱՆԵԼ - նեղիչք իմ ցնծասցեն թէ ես սասանեցայց,, ի հուրն յաւիտենից - 88. 

ՍԱՍՏԵԼ - ձգեալ բերէր զիս կապանօք սիրոյ իւրոյ, սաստելով յականջս խորհրդոցն 

իմոց - 2.տէրն յադիմանեալ սաստէր այնոցիկ – 45. 

ՍԱՍՏԿՈՒԹԻՒՆ - զորպիսի և զորքա’նս  զբօսանաց և զբաղմաց սաստկութիւն յայգուէ 

մինչև յերեկոյ միալուծ ձգեալ բերեմ: - 21. 

ՍԱՏԱԿԵԼ - յոյր ձեռս ոգեսպառ եղեալ սատակի -  38. Եւ նոցուն իսկ չարաչար 

ասացուածոցն զինուք զնոսին սատակեսցուք - 46. Այլ և կենդանականն որ ի մեզ 

հաւատ, սրեալ իբրև օձի խօսարանացն իւրեանց սրով սատակել սպառնացեալ - 46. 

ՍԱՏԱՆԱՅ - ոմանք զառ ի մկրտութիւնն գալ հանդերձելոցն` զհրաժարելոյն ի 

սատանայէ` նոցա հարցմամբ ի վերայ ոչ բերեն զերդմունս - 8. իսկ զխանտացօղն 

բարեվայելչականաց մերոց իրաց  խնդացուցանելով զսատանայ ... յանշնորհակալուս 

բազմերախտութեանն աստուծոյ ներհորդեսցի - 11. պատճառ այնոցիկ զպատրանս 

բանսարկուն սատանայի գիտէ - 21. Զերծո’ մեզ յամենայն որոգայթից սատանայի - 31. 

որդիք սատանայի են և յուծկիք յաւիտենական հրոյն – 33. իսկ զհեթանոսս անհուն և 

անթիւ պաշտամամբք մոլորեցոյց սատանայ: - 35. Զոր և տեսանեմք ի ծառայութիւն 

զեկեալսն սատանայի խեղանդամս և ոգեհաշմս – 41. ընդէ՞ր զստութիւն, և ոչ հաւատս 

ի բանս և ի գործս առփորձիս ցուցանել, կամելով լինել որդի անդրանիկ ի հօրէ 
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սատանայէ: - 61. որ պատրաստեալն է սատանայի և հրեշտակաց նորա: - 88. ի 

գերեզման ասի իջեալ  տէրն ... ազատեալ ի դժոխոց և ի գերութենէ սատանայի – 89. 

ՍԱՏԱՆԱՅԱԿԱՆ - Քանզի որոշաբար սատանայականն ուսմունք ի մի իմն տեղի 

հաւաքեալ ծովացան ուղխք ամպարշտութեան նոցա: - 39. այլք յահեկականացն զմի 

մի ինչ ի սատանայական ուսմանցն բարձեալ տարան շահս – 64. 

ՍԱՐԿԱՒԱԳ - սկսանի ... զնախապատուելին բարեպաշտել յառաջ մատուցանելով  

նախկին զփսաղտն, և զկնի նորա հետևեալ ըստ կարգի սարկաւագն - 20. Եպիսկոպոս 

կամ քահանայ կամ սարկաւագ կամ ո՛վ և իցէ յուխտէ եկեղեցւոյն, յարբեցութեան 

գտեալ` մի՛ իշխեսցէ պաշտել զկարգն - 24. 

ՍԱՐՍԱՓԵԼԻ – որ և քերովբէիցն է սարսափելի և պատկառելի – 35. 

ՍԱՐՍԵԼ - երկուցեալք և սարսեալք կային յուղիղ և գերապանձ կրօնից 

քրիստոսականաց – 39. Եւ նշանակ հաւատարմութեանն այս է մերումս բանի… դիւաց  

սարսել և փախստեայ լինել: - 44. 

ՍԵՂԱՆ - այլ  զսեղանն փայտեղէն և շարժուն առնելով ... կատարեն զկարգն: - 5. 

Որպէս Քրիստոսի սովորական սեղանաւն ի  վերնատանն կատարել զխորհուրդ 

մարմնոյ և արեան իւրոյ - 5. Եւ սուրբն մեր Լուսաւորիչ փայտեղէն ընդ ինքեան 

շրջեցուցանէր, ասեն, սեղան - 5. Այլ այժմ բազում ժամս ի միջի կատարեմք ընդ 

մարմնաւորականն և ընդ հոգևորական սեղանն - 6. հարկ է ... և սեղան և աւազան 

քարեղէն  անշարժաբար  յամենայն եկեղեցիս արձանացուցանել: - 6. է՞ր աղագաւ 

քարեղէն և ոչ փայտեղէն հրամայեցաւ կանգնել մեզ սեղան: - 7. Յաւուր յայնմիկ եղիցի, 

ասէ, սեղան տեառն արձան կանգնեալ յերկրին եգիպտացւոց - 7. որպէս և այժմ ի 

սեղանոյ աստի օրինակաբար, վայելիցեմք: - 7. օծանէին զմկրտեալսն և զերախայսն, 

այլ և զհիւանդս և զեկեղեցի և զսեղանս և զխաչս: - 8. սեղանն կերակրէ զմեզ, և ոչ 

ծնանի - 8. զմարմնապարար սեղանովն զիւրն տարածեսցէ բազուկս: - 11. Արժան է և 

զհացն` անխմոր, և զգինին` անապակ հանել ի սուրբ սեղանն – 25. Եւ քահանայիցն ի 

նոցանէ ընդունել, և օծանել նովաւ զսեղան և զեկեղեցիս և զխաչս – 26. Ոչ է արժան 

զսեղանն ... փայտեղէն կանգնել  և շարժուն. այլ  քարեղէն և անշարժ հիմնացուցանել: - 

28. եպիսկոպոսն լուծեալ եղիցի ի պատուոյն, և սեղանն արհամարհեալ և անգործ 
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մնասցէ: - 27. Ոչ է պարտ ամենևին անխտիր լինել …այլ խորշել ի նոցանէ, և 

չհաւատալ ընդ նոսա ի հոգեկան և ի մարմնական սեղանս - 32. արդարև իսկ կռեմք և 

կոփեմք և քանդակեմք և քերեմք ... զեկեղեցիս, զսեղանս, զխաչս, զպատկերս: - 39. 

նկատեմք օծեալ իւրովն զփրկութեանն գործարանս. զեկեղեցիս, զսեղանս, զխաչս, 

զպատկերս – 43. զպարունակօղսն անպատուեալ`  զտաճարն և զսեղանն, պատուեցին 

յատուկ զպարունակեալսն - 45. իսկ այն որ աստուածային փառացն է լրումն՝ սեղանն, 

բարեբանեալ լինի -  69.  հրաւիրեն զմեզ առ հոգևոր սեղանն – 91. սակս որոյ 

համարձակութիւն առեալ փարին զարքայական սեղանովն - 105. 

ՍԵՊՀԱԿԱՆԵԼ - սուրբ Լուսաւորիչն ... հրաման ետ կատարել իւրոց վիճակելոցն. 

որպէս և զաղն օրհնութեան յագապացն զենմուն խառնել, և ըստ կարգի ղևտացւոցն՝ 

ազգաւ սեպհականել զեկեղեցւոյ շնորհ – 25. ի ձեռագործ արուեստէն զառաջիկայ 

յուսոյն խորհուրդ երաշխաւորեալ, սեպհականէ անձինն և իւրայոցն: - 40. 

ՍԵՌ - Քանզի մի ըստ միոջէ համօրէն տասն թուով սահմանեցին զսեռականագոյն 

զէակացն սեռս: - 23. 

ՍԵՌԱԿԱՆԱԳՈՅՆ - Քանզի մի ըստ միոջէ համօրէն տասն թուով սահմանեցին 

զսեռականագոյն զէակացն սեռս: - 23. 

ՍԵՐՄԱՆԵԼ – Որոմնացան մշակացն է զայդ սերմանեալ: - 66. այլ ի ձեռն առնլով 

առաջնորդականին, որպէս երկրագործն զսերմանսն` սերմանելով նոքօք առ մարմին` 

ի մարմնոյ անտի հնձեսցէ զապականութիւն. և սերմանելով ի հոգին՝ ի հոգւոյ անտի 

հնձեսցէ զկեանսն յաւիտենից: - 69. Եւ վասն զի ոմանք առ ոմանս և ոչ ամենեքին առ 

ամենեսեան սոքա սերմանեալք, կամեցայ զբովանդակ … բան ... արձանացուցանել: – 

115. 

ՍԵՐՄՆ - չար մշակքն ի վերայ բարի սերմանն որոմնացանուք լինել հանդիսանային - 

66. այլ ի ձեռն առնլով առաջնորդականին, որպէս երկրագործն զսերմանսն` 

սերմանելով նոքօք առ մարմին` ի մարմնոյ անտի հնձեսցէ զապականութիւն - 69. 

երկեակս ի նմին ի մահուն մի ըստ միոջէ զօգտութեանն ծածկեաց զսերմանս - 76. 
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ՍԵՒԵՐԻԱՆՈՍ - Զորմէ առաւելաշնորհն Սևերիանոս ասէր գաբաղացւոց 

եպիսկոպոսն ի տնօրէնութեան Փրկչին բանի – 71. 

ՍԵՐ - աստուածայինն շնորհ անդրէն ձգեալ բերէր զիս կապանօք սիրոյ իւրոյ  - 2. որք 

միանգամ հաղորդք եմք միմեանց առ աստուած խոստովանութեամբն և 

նախագահութեամբ, այլ և սիրով առ իրեարս եռացեալք - 23. օտարացեալ են ի սիրոյ 

կամաց արարչին: - 33. Յոյժ տենչալի էր ինձ և փափաքելի … զբարեաց զհետ երթալ … 

Որպէս զի նովին և զաստուածն սիրոյ և խաղաղութեան ի մեզ  հաւանեցուցանել 

հնարէաք բնակել տալ: - 48. և նովին այսուիկ ուրախւթեամբս` որ առ աստուած,  

սիրովն  ընդարձակեալ հոգին, յամենայն ժամ ուրախանալ հրամայի ի Պաւղոսէ:-  69.  

Վասն զի ոչ էր բաւական սէրն – 75. քանզի գործքն ցոյցք էին սիրոյն: - 75. 

զուսումնասիրաց անձանց իմով աշխատութեամբ սիրով կամեցայ հանգուցանել 

զբազմախոյզ խնդիրս: - 116. 

ՍԻՐՏ - Յետ այնորիկ ապա հաւատալ սրտիւ, և խոստովանել բերանով … զՀայր և 

զՈրդի և զսուրբ  Հոգին: - 9. առ երեսս առաքինութեան կեղծաւորին լինել ջատագով, և 

սրտիւք ի չարաչար  աղանդաց կործանէին խորխորատս: - 13. իմանալի լուսոյն  

ճառագայթիւք  զսրտին խնդրեն լուսաւորել զաչս: - 22. Վասն զի անունն և 

նմանութիւնն զերկոսին հարկեցուցանէ, Քրիստոսի բնակել ի նոսա, և մեզ 

աներկբայելի սրտիւ մեծարել: - 42. որում աշխարհ ոչ կամեցաւ զաչացն տեսութիւն 

սրտին կազմել տեսութեան ճանապարհ: - 43. Եւ այս է... մեզ ի նոցանէ վտանգ. բանիւ 

առ ընկերն մղել ... օսոխին վիրօք խարել զսիրտն  - 46. Յոյժ տենչալի էր ինձ և 

փափաքելի ... զբարեաց զհետ երթալ … ի բոլոր սրտէ առ համօրէն մարդիկ 

զխաղաղութիւնն ունել խնդրելով: - 48. զի զորոյ ի սիրտն ընկալաւ փափաքանօք 

զխրատն – 85. զլոյս աստուածգիտութեանն և ի սիրտ ամենայն մարդկան տնգէր՝ 

ճանաչել ճշմարիտն աստուած - 98.  որ ընդ ինքեան յերկնայինն ի վեր տանի գանձ 

զտնանկ ստացողին զսիրտ - 116. 

ՍԼԱՆԱԼ - Եւ վասն զի ընդ ձեռն բանից` յանմարմնականացն մտօք սլացեալ ելանեն ի 

բնակութիւնս  – 22. 
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ՍԽԱԼԱԿԱՆ - Սուտ համարեսջիր լինել զքոյինդ ջաղջախ և սխալականդ խորհրդոյ  

իմաստ  - 60. 

ՍԽԱԼԱՆՔ - Բերելով տարացոյց իւրեանցն սխալանաց տղայապէս և անփորձաբար - 

5. նոյնպէս յայսմ յաստուածային գիշերի զբոլոր շաբաթուն սխալանսն մաքրէ - 102. 

ՍԿԶԲՆԱՉԱՐ - Քանզի սկզբնաչար դևքն և մարդատեացք, ոչ միայն թէ զնոսա … 

կամին տեսանել չարչարեալս և նեղեալս - 41. 

ԿԶԲՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ - յորոց մին ի նոցանէ` ի մէնջ ընկալաւ զսկզբնաւորութիւնն, 

այս ինքն մեղքն – 75. 

ՍԿԻԶԲՆ - առ հարկի ի սկզբանն յումեքէ երագազրաւելի ինչ  ցուցեալ եղև գործ: - 5. սա 

է նախագոյակ լուսոյն ծնօղ, և սկիզբն զէակսս գոյացուցանողացն աւուրց: - 14. Զսկիզբն 

և զվախճան ի ներքս ածելով, զբովանդակ զնորայն նշանակէ մասունս լինել 

արթնութեանն: - 16. իսկ այն` որ զգիշերոյն սկիզբն ընտրեաց առնել արբեցութեանն 

սկիզբն, հարկաւորաբար այնպիսի հանգուցանիցէ քնով զաւելորդն իւր տքնութիւն ի 

հասարակ գիշերի - 17. որ է առաջին կատարեալ թիւ ի միակէն սկսեալ, և 

կատարելագունից թուոց սկիզբն  - 23. Արժան է … ի սկզբունս անդ պաշտամանն յիշել 

զՍուրբ աստուածն - 28. Յառաջագոյն պաշտել զԽոնարհեցո ... որպէս թէ կամելով 

սկիզբն ամենայն վերերգակ սաղմոսիցն` յաղօթելոյ առնել - 29. Եթէ ի սկզբան անդ 

մարմնանալոյն Քրիստոսի դէպ եղև ասել աւետարանչին Յովհաննու յիւրումն 

կաթողիկէի - 34. Դարձեալ` նոցա ձեռագործն յախտէ իմեքէ սկիզբն ընկալեալ` 

դրօշեցան - 40. մարմնաւոր տեսլեամբ ի սկզբանն ի վերայ ազգակցին իւրոյ իջեալ 

հանգչիւր – 43. զոր ի սկզբանն ի բաց հրամայեցաք դնել զսպանութեանն գործիս – 48. 

ոչ եկի զտուեալն ի բաց բառնալ ի սկզբանն զգոյացութեանն շնորհ - 51. յորմէ 

վտանգեալ լինիմք` ի վախճան հասանել մեղացն, և անլուծականի կենդանութեան 

լինել սկիզբն: - 76. և որ կենացն է վախճան, սկիզբն է կենաց: - 77. և ինքն սկիզբն 

լինելութեան աշխարհի: - 84. յորմէ զրկեալ ի սկզբանն ի գերակայ բարեացն, 

մարդկային բնութիւնս` յերկիր կործանեցան: - 85. Այլ նա է առաւօտ և սկիզբն ծագման 

արեգականն արդարութեան - 92. և ընդ իւր յուսով յարոյց զսկզբանէ զմեռեալսն - 101. 

Եւ ապա սկիզբն պաշտմանն. ,,Տէր թագաւորեաց վայելչութիւն զգեցաւ,, - 104. ընդ 
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նմին և զգլուխս անցնիւրոց համառօտեալ բանիւք ի սկզբան անդ նախակարգեցաք – 

116. 

 որ զգիշերոյն սկիզբն ընտրեաց առնել արբեցութեանն սկիզբն - 17. և ոչ 

աստուածն Բան ի Մարիամայ առեալ սկիզբն, որպէս Փոտինոսի  թուեցաւ ասել - 50. 

որ ի սկզբանէ արար զմարդն – 42. Իսկ մինչ զառ ի նմանէ փառսն ունէր ի սկզբանէ 

աշխարհի, այժմ ո՞ր է` զոր խնդրեսդ - 78. Ի սկզբանէ կենաց իմոց թշնամիք ի 

դրախտին հակառակամարտ զօրութիւնքն – 82. Հիմենոս և Փիղետոս այսմիկ սկիզբն 

արարին ամբարշտութեան բանից: - 6. ի տասներորդ ժամէ աւուրն սկիզբն արարեալ 

աղօթիցն - 22. և եթէ զի՞նչ այսոքիկ յայտնեն խորհուրդքն` շնորհօքն աստուծոյ սկիզբն 

արասցուք յայտնութեան: - 85. յարգանդէ կուսին սկիզբն էառ լինել մի բնութիւն ընդ 

Հօր - 55. 

ՍԿԻԶԲՆ ԱՌՆԵԼ - Հիմենոս և Փիղետոս այսմիկ սկիզբն արարին ամբարշտութեան 

բանից: - 6. ի տասներորդ ժամէ աւուրն սկիզբն արարեալ աղօթիցն - 22. շնորհօքն 

աստուծոյ սկիզբն արասցուք յայտնութեան: - 85. 

ՍԴԿԻԶԲՆ ԱՌՆՈՒԼ - յարգանդէ կուսին սկիզբն էառ լինել մի բնութիւն ընդ Հօր - 55. 

ՍԿՍԱՆԵԼ - սկսանի այնուհետև աստիճանաւոր պատուովք զնախապատուելին 

բարեպաշտել - 20. զերեքսրբեանն խառն ընդ նոսա միաբանական ձայնիւ սկսանի 

նուագել: - 20. ի սաղմոսողոգէն և ի հրեշտակական դասուէն սկսեալ` տանին յանգել 

յեպիսկոպոսսն և ի քրովբէական դասն - 22. որ է առաջին կատարեալ թիւ  ի միակէն 

սկսեալ - 22. զոր Եղիցի անուն տեառն ասել սկսեալ են ի ժամանակացն Եզրի  

կաթողիկոսի: - 30. ,,Սկսաւ տրտմել և հոգալ,, - 72. 

ՍՆՈՏԻ - Դարձեալ փախչելով ի սնոտի երկիւղէ, ի մեծագոյն անկանիս չար: - 54. 

Այսպէս սնոտիս զսնոտեօք պատէք - 67. 

ՍՈՂԱԼ - յայնժամ ի դարանամտութեանն իւրեանց սողեալ յորջից` յաշխարհամէջս և 

ի ժողովրդաբնակս համարձակեցան յարձակել տեղիս – 39.  

ՍՈՂՈՄՈՆ, ՍՈՂՈՎՄՈՆ - «Տիրեսցէ, որպէս Սողոմոն ասէ, ծառայն իմաստուն` 

տերանց անմտաց»: - 9. Ոչ ինչ պակաս և առ Սողոմոնիւ գեղեցկակերտեալք ի տեղիս 
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տեղիս տաճարք  - 45. ըստ որում իմաստունն Սողոմոն, ի Զգօնութեան խրատուն 

յորդորէ՝ տալով մասունս եօթանց - 84. 

ՍՈՂՈՍԿԵԼ - առ պատուիրանազանցութիւնն ի վայր սողոսկեալ անկաւ - 69. 

ՍՈՅՆ - Ի սմին աւուր և զերկրորդն իւր խոստացեալ է առնել Քրիստոսի յաշխարհ 

զգալուստն - 13. Թուի թէ ի սմին իսկ ի գիշերիս յայսմիկ յօրինակ մեզ վարդապետելով  

զայս առնէր - 17. զսոյն և ընդունել հայցէ ի նմանէ  - 22. զի և աշխարհիս մերոյ 

մարդկան, և ամենայն քրիստոնէից աւանդութեամբ կալեալ է զսոյն: - 32. Այսք և որ 

սոցին նման` սիրելիք մեզ լինել հրամայեալ յաստուծոյ - 41. Զսոյն և մեծահանճար 

Կիւրեղ աւանդէ Ալեքսանդրի հայրապետ - 51. Զսոյն և երանելին Հուղիոս ասէ 

Հռովմայ հայրապետ - 52. զսորին հակառակն՝ զմին խոստովանելով յամառէին 

յերկուցն գալ խոտովանութիւն – 57. Սորին աղագաւ ոչ տուեալ թոյլ  

ապականութեանն առ իւրն մերձենալ մարմին - 76. Եւ սոյն սա` թէպէտ «Առ 

ժամանակն ոչ ուրախութեան թուի, այլ յետոյ պտուղ խաղաղութեան նովաւ կրթելոցն 

հատուցանէ յարդարութիւն»: - 78. որպէս և Եսայիաս զսոյն յառաջաձայնեալ վասն  իմ 

ասէր զսոցանէ: - 79. Զսոյն և Հայր ինձ պատասխանեաց յերկնից - 79. Զոր օրինակ 

մեռեալ ոք անզգայ յամենայն շարժմանէ,  սոյն օրինակ և մարդն առաջին, 

պարփակեալ ի մէջօրէի ... կայր ի տարակուսի - 98. Սոյնպէս և ի սմին տեղւոջ լուաւ – 

99. խոստացեալ է ի սմին գիշերի առնել համաշխարհական յարութիւն: - 101. Եւ թուի 

ինձ ի սմին միաշաբաթոջ զայն կատարել - 102. այլ և զժամանակն և զպատճառն ի սոյն 

յայս ի ներքս  ածեալ յաւելաք – 116. 

ՍՈՅՆՊԷՍ - Սոյնպէս զձայնս զանձնականս, և զչարչարանս զանձնականս ... 

աստուծոյ Բանին ասեմ - 58. 

սոյնպէս և վասն գործոցն հողմով համբաւուցն զյոլովից բախեալ զեկուցանէ զլսելիս: - 

38. սոյնպէս և ասացեալքս այսոքիկ, տղմասէրք և ժանտագործք առ միմեանս 

անպատկառացոյցք են պղծութեանն - 38. Սոյնպէս և ուտելն որ յորկորստութենէն է 

դսրովի – 69. Սոյնպէս և ի սմին տեղւոջ լուաւ ի ձեռն աւազակին, եթէ – 99. 

ՍՈՅՆՊԷՍ ԵՒ - սոյնպէս և վասն գործոցն հողմով համբաւուցն զյոլովից բախեալ 

զեկուցանէ զլսելիս: - 38. սոյնպէս և ասացեալքս այսոքիկ, տղմասէրք և ժանտագործք 
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առ միմեանս անպատկառացոյցք են պղծութեանն - 38. Սոյնպէս և ուտելն որ 

յորկորստութենէն է դսրովի – 69. Սոյնպէս և ի սմին տեղւոջ լուաւ ի ձեռն աւազակին, 

եթէ – 99. 

ՍՈՅՆՊԻՍԻ - և որ այլ ինչ սոյնպիսիք յայլոցն ասացեալ եղեն: - 57. 

ՍՈՍԿ - զի այս սոսկ մարդոյ է` բնականացն ի հարկի կալ ծառայութեան կարեաց: - 72. 

Ոչ էր սոսկ մարդ, այլ և ոչ աստուած մերկ - 73. 

ՍՈՍԿԱԼԻ - փոխանակ սուրբ և սոսկալի պատարագին` զկարող բարեխօսութիւնն 

Մարիամայ օժանդակ և ջատագով առնումք սրբասացութեանն – 91. 

ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ - ցուցեալ եղև գործ: Որպէս Քրիստոսի սովորական սեղանաւն ի  

վերնատանն կատարել զխորհուրդ մարմնոյ և արեան իւրոյ - 5. 

ՍՈՎՈՐԵԼ - Սովորեցին ոմանք զկիւրակէն օր մինչև ցճաշն պատուել - 33. 

ՍՈՎՈՐ Է -  և զաստուածայայտնութեանն և զծննդեանն նորին  զօր, զոր ի վեցն 

յունուարի ի միասին տոնել սովոր է աշխարհս մեր - 12. 

ՍՈՎՈՐՈՒԹԻՒՆ - Եւ պատճառ ոչ ունիմ ասել, զանփո՞յթն առնելոյ զառաջնոցն 

զայսպիսի խառնաբնդոր և եղծագործ սովորութեանց, եթէ ժամանակի կարճութիւն - 8. 

Բայց առ սոքօք և զայս ևս տեսանեմք յոմանս անկարգութիւն սովորութեամբ 

հիմնացեալ - 10. Այլ զոր ասեմ, այս նախնական սովորութիւն ի վաղնջուց հետէ 

նախահաւեալ ... օրհնէին զջուրն - 12. ոմանք և վայելչագունից սովորութեանց ջանան 

խափանումն ի վերայ բերել – 12. չէ իսկ առաջիկայս մեզ զստեղծեալն եղծանել 

հակաճառութեամբ տարօրէն սովորութիւն - 23. 

ՍՈՑԱՅ - երկատեսակ իմն սոցայն կարծեսցի գոլ տրամադրութիւն - 68. 

ՍՈՒԳ - որ չարութեամբն է շարամանեալ առ սուգ և տրտմութիւն - 69. «Ծաղր ձեր, 

ասէ, ի սուգ դարձցի - 69. 

ՍՈՒԶԱՆԵԼ - զանդամս  մարմնոց իւրեանց ի լիճսն սուզանելով, զձայնն ևեթ 

բերանովքն ի դուրս առաքեն: - 38.   
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ՍՈՒՂ - Բայց է և սուղ ինչ և զոր առ միմեանս ունիցին նոքա զթշնամութիւն - 47. 

ՍՈՒՏ - «Մի’ կեցջիք, փոխանակ զի սուտ խօսեցայք յանուն տեառն» - 48. Սուտ 

համարեսջիր  լինել զքոյինդ ջաղջախ և սխալականդ խորհրդոյ  իմաստ - 60. Եւ սուտ 

լինի ըստ ձեզ ի կնոջէ մարդ զնա լինել գրեալն - 67. արտաքնոցն ասացեալն ի 

խորհուրդ եկեղեցւոյ վերաբերին … և կրետացւոց սուտ մարգարէին վկայութիւնն առ 

Տիտոս զարմանալի - 82. 

ՍՈՒՐ/ գոյ. / - Յայսմ աւուր բանան ի նախահօրն մերմէ աղխեալ դրունք դրախտին, 

բոցայինն ի բաց երթալ ի նմանէ սուր - 13. Այլ և կենդանականն որ ի մեզ հաւատ, 

սրեալ իբրև օձի խօսարանացն իւրեանց սրով սատակել սպառնացեալ - 46. որք ի 

սրոյն զարհուրանաց փախչելով` գահավէժք եղեալ մեռանին: - 50. 

 Արդ զիա՞րդ դու մոլորեցար` կամ ոչ ինչ ասել դէմ ... և կամ թէ ասել`  չարաչար 

ասել ընդ Լիբէացւոյն ելանել սուր - 64. 

ՍՈՒՐ/ ած. / - աղօթիւք ձերովք բուռն հարցուք զբանէն գիտութեան, սուր և սուրբ  

տեսլեամբ – 104. 

ՍՈՒՐԲ – զիւղոյն սրբոյ ասեմ – 7. արժանի լինէին ընդունել զլուսաւորութիւն սրբոյ 

աւազանին - 9. սուրբ առաքեալն ասէ – 10. Հի՞մ և զգործեցեալն ի Քրիստոսէ 

պատմագրութեամբ  մեզ  ետուն աւետարանագիր սուրբ հարքն: - 13. կարգ 

պաշտաման սրբոց մարտիրոսաց ի սմա կատարի – 15. սուրբ աւուրք յարութեանն 

առաջի կան, յորս պարտ է աղօթել և հըսկել ... և ոչ մարմնական  զեղխութեամբ զսուրբ 

աւուրցն խորհուրդ արհամարհել - 24. Արժան է  ... պատարգ մատուցանել ահիւ և 

երկիւղիւ, ըստ սահմանելոյ սրբոց հարանցն յամենայն ժողովս իւրեանց: - 25. Արժան է 

և զհացն` անխմոր, և զգինին` անապակ հանել ի սուրբ սեղանն – 25. Պարտ և արժան է 

սուրբ միւռոնն ... հայրապետին օրհնել – 26. Արժան է ... զճրագացն օրհնութիւն ասել` 

Լոյս զուարթ սուրբ: - 27. գրեալ է զսրբոց առաքելոցն՝ թէ ,,Էին ամենեքեան միաբան 

յաղօթս,, - 28. Պարտի ... ընդ նմին և զգերեզմանն յիշել, և զսուրբ կոյսն - 29. իսկ զսուրբ 

կոյսն՝ ի Մեծացուսցեն ասելոյ յիշեմք: - 29. ոչ տացէ քահանային օրհնել և օծանել զնա 

միւռոնովն սրբով – 32. պախարակել զմեզ անամօթին … զսրբոց մարգարէիցն զբանս 

ընդդէմ մեր բերելով – 35. զիւղոյն սրբոյ ասեմ զհեղումն – 43. Որպէս սուրբն Բասիլիոս 
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ասէ – 53. որ ի Հօրէ գոյացեալ անձնն էր, նոյն անձնաւորեալ ի սուրբ կուսէն – 53. 

որպէս սուրբն Բասիլիոս ասէ. «Երկուց գոյացութեանց կատարեցելոց միաւորութիւն» 

- 55. որ ի Հօրէ բնութիւնն է` նոյն բնաւորեալ է ի սուրբ կուսէն: - 55. Սուրբ հարքն ի 

Նիկիա ժողովեալքն ասացին` զնոյն բնութիւն Հօր վասն  մերոյ փրկութեան ծնաւ 

մարդացեալ ի Մարիամայ սրբոյ կուսէն Հոգւով սրբով: - 55. «Զգոյութիւն մարմնոյն` 

միաւորութեամբ բանին ծանեայ, ասաց ոմն ի սրբոցն – 55. Զի և սուրբ հարքն ... զէն 

անվթարելի զերկոսին զսոսա ընդ ինքեանս բարձեալ բերէին ըստ պիտոյիցն 

իրակութեան – 56. Որպէս սուրբն Բասիլիոս ասէ. «Ծնեալն է ի Մարիամայ էութիւնն ի 

նորա բնութենէն` ոչ էր աստուած բնաբար - 56. Այսորիկ աղագաւ անպատկառացոյցք 

սուրբ հարքն երկուց բնութեանց Քրիստոսի աստուածայնոյն և մարդկայնոյն լիեալք - 

57. Նմանակի սմա և այլ սուրբ հարքն զիւրեանցն արձանացուցին խոստովանական 

բան: - 58. այլ միայն յորոց էինն` ազդեալ նշանակէին, ասելով սրբոյն Բարսղի. 

Վաստակեաց յուղևորութեանն` մարմնոյն և ջղացն  յուղեգնացութենէն յաւէտ ձգեցելոց 

- 58. ուղղապաշտութեան շաւղօք առ խորհուրդ մարմնաւորութեան Բանին վերերթալ 

գիտացեալք սուրբ հարքն` համարձակէին և զբնութեանցն արժանաւոր բարբառել 

բանս - 59. և զկուրութիւն մտաց քոց զսրբովքն արկանես հարամբք - 63. Այս ի սրբանց 

հարանցն ասացեալ եղև - 63. թէ որ  ի Հօրէ անձնն էր` նոյն անձնաւորեցաւ ի սուրբ 

կուսին: - 64. զերկոսին զնոսա ասեմ սուրբս՝ զՍահակ և զՄաշդոց - 66. Ահաւասօկ 

յայտնի բանիւ երևեցոյց սուրբ հայրս – 72. Որպէս սուրբն Բասիլիոս ասէ յառ 

գոհութեանն ճառի – 73. Այսպէս ի սուրբս հայրն: - 73. խորհիւր ազատել ի չարին 

վրդովմանց սուրբ եկեղեցի – 82. «Օրհնեա’ անձն իմ զտէր, և ամենայն ոսկերք իմ 

զանուն սուրբ նորա» - 83. յորում աւուր և սուրբքն ճգնեալք ի Քրիստոս պսակին: - 84. 

վասն զի լուծաւ դատապարտութիւն սուրբ և աստուածածին ծննդեամբն - 86. օրհնեն 

զտէր յօրհնութիւն նոր, օրհնութիւն նմա յեկեղեցւոյ սրբոյ - 87. հանցեն զիս ի լեառն 

սուրբ և ի յարկս քո  - 89. զոր և առ նմին առեալ քահանային զաղօթըս ժողովրդեանն 

մատուցանէր առ աստուած ... և արժանաւոր  ձայնիւ և սուրբ խորհրդով փառաւորել 

զմիածին Որդին  աստուծոյ - 89. փոխանակ սուրբ և սոսկալի պատարագին` զկարող 

բարեխօսութիւնն Մարիամայ օժանդակ և ջատագով առնումք սրբասացութեանն - 91. 

աղօթիւք ձերովք բուռն հարցուք զբանէն գիտութեան, սուր և սուրբ տեսլեամբ – 104. 

որ հաճեցաւն բնակիլ յորովայնի նորա, և խաչին իւրով սրբով փրկել զմեզ: - 113. 
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մատուցանի խոստովանութիւն սրբոյ անուան նորա ի պտղոյ շրթանց – 113. 

Լուսաշաւիղ ճանապարհ առ աստուած հնազանդութիւն ընդհանուր  հաւատացելոց 

Քրիստոսի կազմեցին սուրբ հարքն զկանոնական բանից դիտաւորութիւն - 115.   

 ուսուցին մեզ գիրք սուրբք յոչընչէ լեալ զամենայն: - 85. զՀոգին սուրբ ի մեզ 

ձգեմք ի Քրիստոս միանալովն: - 7. Այլ ոչ եթէ Հոգին սուրբ փոփոխեալ գտանի յիւրմէն 

խորհըրդոյ - 10. ԶՀոգին սուրբ տրտմեցուցանեն – 11. օրէնսազանցութիւն կարծելով 

զայս … կատարելագործել ումեք հրամայէ Հոգին սուրբ: - 12. Զմէ՞ և Հայր և Հոգին սուրբ 

ի վերայ  ջուրցն նմա վկայեալք` ոմն ձայնիւ և ոմն երևմամբ, զէակցութիւն յայտ  

առնելով: - 13. Ի սմա և Հոգին սուրբ առաքեալ ի Հօրէ, զանմերկանալին մեզ զգեցոյց 

մխիթարութիւն: - 13. զի ի նոսա բնակէ Հոգին սուրբ  - 32. որ և զի նոյն ինքն Հոգւոյն 

սրբոյ առհաւատչեայն վստահացուցանէ զմեզ  - 43. զնոյն բնութիւն Հօր վասն մերոյ 

փրկութեան ծնաւ մարդացեալ ի Մարիամայ սրբոյ կուսէն Հոգւով սրբով: - 55. զորս ի 

մէնջից աստի Հոգին սուրբ զարթոյց - 66. Զաստուածային և զկենդանարար Հոգւոյն 

սրբոյ զօրութիւնն յայտնելով երբեմն ... ,,Հողմ ուր կամի, ասէ, շնչէ - 81. զոր ոչ օտար 

քան թէ Հոգւոյն սրբոյ իմաստիւքն վարկանիմ երանելի հարցն մերոց  – 84. շնորհեցաւ 

ի Հոգւոյն սրբոյ կարգեալ խորհուրդ պաշտման եկեղեցւոյ օրհնութիւն երից մանկանցն 

- 86.  ,,Առէք զՀոգին սուրբ,, - 87. տեսանեմք յերրորդ ժամու զշնորհս Հոգւոյն սրբոյ 

հեղեալ յառաքեալսն - 97. Աստանօր վստահանալով  ի շնորհս Հոգւոյն սրբոյ, աղօթիւք 

ձերովք բուռն հարցուք զբանէն գիտութեան - 104. Աստանօր փարումն Հոգւոյն սրբոյ 

օրինակաւ խնկոցն ի Հօրէ բուրեալ - 105. Արժան է յերեկորինս և յառաւօտինս զկնի 

ամենայն պաշտամանն` նուագել զՍուրբ աստուածն - 28. Իսկ յորժամ պատարագ 

մատչի, ի սկզբունս անդ պաշտամանն յիշել զՍուրբ աստուածն - 28.   արժան է ... զկնի 

ամենայն պաշտամանն՝  նուագել զՍուրբ աստուածն - 28. արժան է. .. յարութիւն 

ասել. իսկ զՍուրբ աստուածն` հանդերձ սրբոյ աստուածածնին կցըրդիւն ի վերջն 

անցուցանել - 30. ,,Սուրբ աստուած, սուրբ և հզօր, սուրբ և անմահ ... ողորմեա մեզ,,: - 

89. զերեքսրբեանն երգել զփառաբանութիւն հանդերձ սրբոյ աստուածածին կցըրդիւն: 

- 29. արժան է ... զսուրբ աստուածն` հանդերձ սրբոյ աստուածածնին կցըրդիւն ի վերջն 

անցուցանել - 30. իսկ Ողորմեա սաղմսն ունի զնախամօրն ազատութիւնն սրբոյ 

աստուածածնի ծննդեամբն - 86.  Իսկ Մեծացուսցէն և Ողորմեացն սաղմոսն ունի 
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զնախամօրն ազատութիւն սրբոյ Աստուածածնին  ծննդեամբն - 87. Արժան է և զհացն` 

անխմոր, և զգինին`  անապակ հանել ի սուրբ սեղանն, ըստ աւանդելոյն մեզ սրբոյն 

Գրիգորի - 25. որպէս սուրբն Գրիգոր ասէ. «Թէպէտ և վասն մեր էջ յանարգութիւն, այլ 

կայ յիւրում բնութեանն - 50. Որպէս սուրբն Գրիգոր ասէ. «Միացաւ ի մարմնի 

բնութեամբ - 52. Որպէս սուրբն Գրիգոր, ասէ, Նիւսացի - 70 իմ պսակաւորն և 

հայրապետն սուրբն Գրիգոր ... զյարութիւն մեռելոց  բուսոց և տնկոց օրինակ էր ի 

գարուն բուսաբեր – 92. Ուրանոր և զիս աստուածային Հոգին վերակարգեաց յաթոռ 

սրբոյն Գրիգորի և կաթուղիկոսութիւն աշխարհիս Հայոց – 115. ասաց ոմն ի սրբոցն 

մերն Գրիգորիոս – 71. նոցա հարցմամբ ի վերայ ոչ բերեն զերդմունս, և ոչ զսրբոյ 

Երրորդութեանն խոստովանութիւն  – 8. Եւ ոչ միայն այս, այլ և քահանայական ձեռնն 

և բանն զԵրրորդութեանն սրբոյ ի նոսա կոչեալ բնակեցուցանէ զօրութիւնն - 43. զոր և 

առ նմին առեալ քահանային զաղօթըս ժողովրդեանն մատուցանէր առ աստուած ... 

խաղաղական քարզոութեամբն վարիլ ի կենցաղումս, առ ի լինել տաճար մաքրութեան 

սրբոյ Երրորդութեանն - 89. զառ ի նոցանէ ասացեալն զաղօտաբար հնչումն առեալ 

մարդկան` շարակապեցին ընդ աստուծոյ հզօրի և անմահի. ոմանք միասնական 

սուրբ Երրորդութեանն - 90. Եւ սուրբն մեր Լուսաւորիչ փայտեղէն ընդ ինքեան 

շրջեցուցանէր, ասեն, սեղան - 5. Զի սուրբ Լուսաւորիչն` յօրինականէն բերեալ զայս, 

առաքելաբար հրաման ետ կատարել իւրոց վիճակելոցն - 25. Յետ այնորիկ ապա 

հաւատալ սրտիւ, և խոստովանել բերանով, յորմէ կեալն հասցէ, զՀայր և զՈրդի և 

զսուրբ Հոգի: - 9. ընդ որում քեզ Հօր և սուրբ Հոգւոյդ վայելէ փառք իշխանութիւն և 

պատիւ – 31. երկպատկաբար  և նորոգօղ սուրբ Հոգին առ մեզ մերձենայ - 43. առ նոյն 

ինքն վեհագոյն բնութիւնն անամօթեցար զհայհոյութեանդ քո ձգել բան, ոչ 

խոստովանելով ի միում անեղ բնութեան զերիս դէմսն և զերիս առանձնաւորութիւնսն, 

զՀայր և զՈրդի և զսուրբ Հոգին: - 63. խնդրեաց յաստուծոյ զսուրբ Հոգւոյն զշնորհսն  

յօգնականութիւն - 83. որոց սուրբ Հոգւոյն շնորհքն յայտնեն զծածկեալ  զխորհուրդն: - 

96. ,,Ծնաւ ի Մարիամայ սրբոյ կուսէն,,: - 49. զի որ ի Հօրէ անմարմին բանն էր, ի 

Մարիամայ սրբոյ կուսէն` այս ինքն ի մարդկային բնութենէս` մարմին զգեցաւ - 51. Եւ 

Առաքեալքն ընդ Հրեայս յիւրեանց ժամանակսն զսրբոյ պասեքին տօնախմբեցին զօր - 

6. Զոր ի սուրբ քառասներորդս պահոցն ... արժանի լինէին ընդունել զլուսաւորութիւն 

սրբոյ աւազանին - 9. որք ի սուրբ քառասներորդ պահոցն, զշաբաթ և զկիրակէ օրն ընդ 
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տրտմութեամբ և ընդ ապաշխարութեամբ արկանեն - 13. Արժան ի սուրբ 

քառասներորդս պահոցն՝ յաւուր շաբաթու և կիւրակէի պատարագ մատուցնել - 25. 

Այլ վասն պահելոյ և լուծանելոյ զշաբաթ և զկիւրակէ ի սուրբ քառասներորդս պահոցն, 

այս յիւրաքանչիւր կամս թողեալ լիցի - 25. Ոչ է արժան ի սուրբ քառասներորդս 

զատկին և մինչև ի սուրբ պէնտակոստէն հարսանիս առնել - 25. զոր արարեալ է վասն 

նորին  իրի սրբոյն Սահակայ Հայոց կաթողիկոսի - 31. 

ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾ - Իսկ յորժամ պատարագ մատչի, ի սկզբունս անդ պաշտամանն 

յիշել զՍուրբ աստուածն - 28. Արժան է ... զկնի ամենայն պաշտամանն` նուագել 

զՍուրբ աստուածն - 28. արժան է ... յարութիւն ասել. իսկ զՍուրբ աստուածն` հանդերձ 

սրբոյ աստուածածնին կցըրդիւն ի վերջն անցուցանել - 30. «Սուրբ աստուած, սուրբ և 

հզօր, սուրբ և անմահ ...  ողորմեա’ մեզ»: - 89.   

ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ – Արժան է ... զերեքսրբեանն երգել զփառաբանութիւն 

հանդերձ սրբոյ աստուածածին  կցըրդիւն: - 29. արժան է ... զՍուրբ աստուածն` 

հանդերձ սրբոյ աստուածածնին կցըրդիւն ի վերջն անցուցանել - 30. Իսկ Ողորմեա 

սաղմոսն ունի զնախամօրն ազատութիւնն սրբոյ աստուածածնի ծնընդեամբն - 86. Իսկ 

Մեծացուսցէն և Ողորմեացն սաղմոսն ունի զնախամօրն ազատութիւն սրբոյ 

Աստուածածնին ծնընդեամբն: - 87. Իսկ քահանայն միջնորդէ աղօթիւք առ կենացն 

անմահից յոյսն Քրիստոսի, կատարել ի բարի զաղօթսն բարեխօսութեամբ սրբոյ 

աստուածածնին - 114. 

ՍՈՒՐԲ  ԳՐԻԳՈՐԻ - Արժան է և զհացն` անխմոր, և զգինին` անապակ հանել ի սուրբ 

սեղանն, ըստ աւանդելոյն մեզ սրբոյն Գրիգորի - 25. Որպէս սուրբն Գրիգոր ասէ. 

,,Թէպէտ և վասն մեր էջ յանարգութիւն, այլ կայ յիւրում բնութեանն - 50. Որպէս և 

սուրբն Գրիգոր, ասէ. ,,Միացաւ ի մարմնի բնութեամբ – 52. Որպէս սուրբն Գրիգոր, 

ասէ, Նիւսացի - 70. իմ պսակաւորն և հայրապետն սուրբ Գրիգոր ... զյարութիւն 

մեռելոց բուսոց և տնկոց օրինակէր ի գարուն բուսաբեր - 92. Ուրանօր և զիս 

աստուածային Հոգին վերակարգեաց յաթոռ սրբոյն Գրիգորի ի կաթողիկոսութիւն 

աշխարհիս Հայոց – 115. 
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ՍՈՒՐԲ ԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆ - նոցա հարցմամբ ի վերայ ոչ բերեն զերդմունս, և ոչ զսրբոյ 

Երրորդութեանն խոստովանութիւն  – 8. Եւ ոչ միայն այս, այլ և քահանայական ձեռնն 

և բանն զԵրրորդութեանն սրբոյ ի նոսա կոչեալ բնակեցուցանէ զօրութիւնն - 43. զոր և 

առ նմին առեալ քահանային զաղօթըս ժողովրդեանն մատուցանէր առ աստուած, 

հաստատուն կալ … խաղաղական քարոզութեամբն վարիչ ի կենցաղումս, առ ի լինել 

տաճար մաքրութեան սրբոյ Երրորդութեանն - 89. զառ ի նոցանէ ասացեալն 

զաղօտաբար հնչումն առեալ մարդկան՝ շարակապեցին ընդ աստուծոյ հզօրի և 

անմահի. ոմանք միասնական սուրբ Երրորդութեանն - 90. 

ՍՈՒՐԲ  ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ - Եւ սուրբն մեր Լուսաւորիչ փայտեղէն ընդ ինքեան 

շրջեցուցանէր, ասեն, սեղան - 5. Զի սուրբ Լուսաւորիչն ... հրաման ետ կատարել իւրոց 

վիճակելոցն – 25. 

ՍՈՒՐԲ ՀՈԳԻ – Յետ այնորիկ ապա հաւատալ սրտիւ, և խոստովանել բերանով, յորմէ 

կեալն հասցէ, զՀայր և զՈրդի և զսուրբ Հոգի: - 9. ընդ ուրում քեզ Հօր և սուրբ Հոգւոյդ 

վայելէ փառք իշխանութիւն և պատիւ  - 31. երկպատկաբար  և նորոգօղ սուրբ Հոգին 

առ մեզ մերձենայ - 43. առ նոյն ինքն վեհագոյն բնութիւնն անամօթեցար 

զհայհոյութեանդ քո ձգել բան, ոչ  խոստովանելով ի միում անեղ բնութեան զերիս 

դէմսն  և զերիս  առանձնաւորութիւնսն, զՀայր և զՈրդի և զսուրբ Հոգին: - 63. խնդրեաց 

յաստուծոյ զսուրբ Հոգւոյն զշնորհսն յօգնականութիւն - 83. որոց սուրբ Հոգւոյն շնորհքն 

յայտնեն զծածկեալ  զխորհուրդն: - 96. 

ՍՈՒՐԲ ՊԱՀՔ - Եւ Առաքեալքն ընդ Հրեայս յիւրեանց ժամանակսն զսրբոյ պասեքին 

տօնախմբեցին զօր - 6. Զոր ի սուրբ քառասներորդս պահոցն ... արժանի լինէին 

ընդունել զլուսաւորութիւն սրբոյ աւազանին - 9. որք ի սուրբ քառասներորդս պահոցն, 

զշաբաթ և զկիւրակէ օրն ընդ տրտմութեամբ և ընդ ապաշխարութեամբ արկանեն - 13. 

արժան է ի սուրբ քառասներորդ պահոցն՝ յաւուր շաբաթու և կիւրակէի պատարագ 

մատուցնել - 25. Այլ վասն պահելոյ և լուծանելոյ զշաբաթ և զկիւրակէ ի սուրբ 

քառասներորդս պահոցն, այս յիւրաքանչիւր կամս թողեալ լիցի - 25. 

ՍՈՒՐԲ  ՊԷՆՏԱԿՈՍՏԷ - Ոչ է արժան ... մինչև ի սուրբ պէնտակոստէն հարսանիս 

առնել  - 25. 
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ՍՈՒՐԲ  ՍԱՀԱԿ - զոր արարեալ է վասն նորին իրի սրբոյն Սահակայ Հայոց 

կաթողիկոսի - 31. 

ՍՈՓՐՈՆԻՈՍ - յիշել ... զԱպողինար և զՍոփրոնիոս և զՅուղիանէ, որ  կիսաբաժ և ոչ 

կատարեալ զմերս ասացին բնութիւն առեալ Բանին ի  կուսէն - 59. 

ՍՊԱՆԴ - Եւ գառն անմեղ վարեալ ի սպանդ, ծանեաք զնոյն ինքն զտէր մեր Յիսուս 

բարձօղ մեղաց ամենայն աշխարհի - 91. 

ՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆ - «Ամենայն կուռք հեթանոսաց, դևք են». կամ բարկութեան դևն, կամ 

ագահութեան, կամ սպանութեան - 40. Յաղագս սպանութեան դիւին   - 41. զոր ի 

սկզբանն ի բաց հրամայեցաք դնել զսպանութեանն գործիս - 48. 

ՍՊԱՌ - Մի’ թողուր տէր զժողովուրդս քո, և մի’ մատներ ի սպառ վասն  անուան  քո - 

31.   

ՍՊԱՌԱԶԻՆՈՒԹԻՒՆ - Յաղագս նոցուն ապա և մեր աստուածայնովն զինազարդեալ 

սպառազինութեամբ, հաւաքեսցուք ի հեղեղագնաց կենցաղոյս - 46.   

ՍՊԱՌԵԼ - և ի սպառելն նորա, ընդ նմին  և նա անցեալ ի բաց գնայ մղեղեալ և 

լուծեալ: - 18. Պարտ և արժան է … և նոյն ժամայն առ մկրտեալսն մերձեցուցանելով` 

զօրհնեալն սպառել - 26. 

ՍՊԱՌՆԱԼ - Եւ սակայն եւթնապատիկ սպառնայ  ջեռուցանել – 18. Այլ և 

կենդանականն որ ի մեզ հաւատ, սրեալ իբրև օձի խօսարանացն իւրեանց սրով 

սատակել սպառնացեալ - 46. ի բաց հալածել սպառնայր մեծն Յակոբոս – 69. և 

յիշատակ տէրունական պատուիրանին ևս առաւել խոցոտէր, և մահուն երկիւղն` որ 

սպառնացեալն էր – 98. 

ՍՊԱՌՆԱԼԻՔ - մարգարէն Եզեկիէղ զդսրովականսն և զսպառնալիսն կարգաւ առ 

սոսա` զոր առ հովիւսն Իսրայէղի յաստուծոյ պատգամաւորեալ բարբառի - 11. պարտ 

է մեծաւ զգուշութեամբ այսմիկ տանել հոգ, զի մի ըստ բանիցն սպառնալեաց՝ և 

գործոցն ընդունիցիմք զփորձ - 18. 
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ՍՊԱՍ - վասն այնորիկ անշունչ և լռութեամբ կան ի սպասու բանից տէրունականացն: 

- 106. 

ՍՊԱՍԱՒՈՐ - իսկ զմինս` արբանեակ բանի և սպասաւոր ի խոհականութեան կոչէր 

Հերակղիտոս, զլեզու: - 20. Վասն որոյ դիւաբնակք և դիւաշունչք կռոցն լինէին 

սպասաւորք – 37. որք արբանեակք և սպասաւորք եղեն Բանին աստուծոյ - 63. պարտ է 

սպասաւորաց բանին աստուածախօսունակ հարցն բանիւք կնքել բանիս: - 116. 

ՍՊԱՍԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ - զինքն ի սպասաւորութեանն աստուծոյ արձակեալ ի բաց 

տանի ի լծոյ - 10. որոց յաղթահարելն զմիմեանս` օգնականութեան սպասաւորութիւն 

առնել է իւրեանց ստացողաց: - 36. Զի ուրանօր աստուած յայտնեալ ամենայն իրօք և 

հրեշտակացն իմանամք շուրջ կացեալ ի սպասաւորութեան բազմութիւն: - 40. 

ՍՊԱՍԵԼ - սպասել և ակն ունել արժան է - 16. որոյ յուսոյ սպասեալ ակն ունէին 

հասանել անսպառ բարութեանցն: - 96. 

ՍՊԵՂԱՆԻ - պարտ և արժան է ... վիրաւորեցելոցն զբարեգործութեանն հրաման 

տալով ի վերայ բերել սպեղանիս  - 24. 

ՍՊՈՒՆԳ - և որպէս ի ծաղկահոտ գինի` սպունգ ինչ թացեալ, այնպէս լցեալ 

ուռճանայր ի նմանէ բանական իմ ոգի - 2.   

ՍՏԱՆԱԼ - որոց յաղթահարելն զմիմեանս` օգնականութեան սպասաւորութիւն առնել 

է իւրեանց ստացողաց: - 36. պարտ է ... ի մահուանէս  զոր ճաշակեմ, ստանալ  

զանմահութիւն – 79. որ ընդ ինքեան յերկնայինն ի վեր տանի գանձ զտնանկ 

ստացողին զսիրտ - 116. 

ՍՏԱՑԱԿԱՆ - մարմին ստացական յարգանդէ կուսին զգեցաւ: - 50. 

ՍՏԱՑՈՒԱԾ – Այս է … յիմարութեանդ ցոյցք … բնութիւն, և ոչ ստացուած նմա զսա 

համբաւել: - 65. 

ՍՏԳՏԱՆՔ - և մի’ զքոյդ արդարացուցաներ ի բազմաց կրեալ ստգտանս և 

ապաբանութիւն: - 61. 
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ՍՏԵԼ - զայս միայն գտեալ  անձին յաղթութիւն, զստելն և նախատինս զմեօք արկանել 

զօտարոտւոցն լուտանս»: - 46. Եւ զի՞նչ ստել չարագոյն կայցէ քան զոչ խոստովանել 

զՔրիստոս մարմնով եկեալ – 48. զի թէ և դու կամիցիս ստել ... յանուանէ մեզ 

զասացօղս բանիցդ այդոցիկ ցուցանէ: - 63. 

ՍՏԵՂԾԱՆԵԼ - Վասն զի և չէ իսկ առաջիկայս մեզ զստեղծեալն եղծանել  

հակաճառութեամբ տարօրէն սովորութիւն - 23. զարական և զիգական անդամն 

նոյնաձևաբար ստեղծեալ պաշտեցին - 35. գթացեալ ստեղծողի պատկերին, եղև 

պատկեր ստեղծուածոյն - 42. ինքեան կամօք և ծառայեցուցանէ ի ստեղծեալն զնիւթն – 

42. Քանզի ոչ եկն յեղծանել ստեղծօղն զստեղծեալն յինքենէ ստեղծուած - 51. Գոյ հնար 

թուել զխիճս հեղեղատի, և զաւազ  ծովու, և զշիթս անձրևի, և ոչ զստեղծեալն առ ի քէն 

նորագիւտ բանս և իրս: -  65. Եւ այսպէս ոչ ստեղծիչն, և ոչ ստեղծեալն ի նմանէ, այլ 

ինքնակամութիւն ստեղծուածոյն և ... զմահն և զապականութիւնն ի մերումս 

յարդարեաց բնութեան: - 70. որպիսի՞ պատուով յիսկզբանն յաստուծոյ ստեղծաւ 

բնութիւնս - 76. Իսկ զթագաւորական զպատկերն յետոյ ի պատիւ տէրութեանն իւրոյ 

զարդարէր, ինքեան ստեղծանելով զձեռամբն` առաւել մեծարեալ – 85. յայնմ ժամու 

վարկանիմ ստեղծեալ զմարդն առաջին - 92. 

ՍՏԵՂԾԻՉ - ոչ ստեղծիչն, և ոչ ստեղծեալն ի նմանէ, այլ ինքնակամութիւն 

ստեղծուածոյն և ... զմահն և զապականութիւնն ի մերումս յարդարեաց բնութեան: - 69. 

ասաց ստեղծիչն հողածնիցելոյն, «Հող էիր և ի հող դարձցիս» - 77.   

ՍՏԵՂԾՈՒԱԾ - գթացեալ ստեղծողի պատկերին, եղև պատկեր ստեղծուածոյն - 42. 

Քանզի ոչ եկն յեղծանել ստեղծօղն զստեղծեալն յինքենէ ստեղծուած - 51. 

ինքնակամութիւն ստեղծուածոյն և պատրանք բանսարկուին զմահն և 

զապականութիւնն ի մերումս յարդարեաց բնութեան: - 70. 

ՍՏԷՊ ՍՏԷՊ - Եւ նախ նորին ստէպ ստէպ Հոգւոյն ուղխից վտակօք ոռոգանէր 

զարգաւանդ երկիր մտաց իմոց – 2. 

ՍՏԻՆ - ու՞մ գոյժ տացուք զանջատելոյդ ի կաթանէ, զհատուցելոյդ ի ստենէ - 65. 
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ՍՏԻՊԵԼ - Ապա ուրեմն զայն` նորագիւտ և դեռահաւակ ժամանակն ստիպէր առնել 

այնպէս - 6. Տարրատռփութեան դևն ստիպէ զիւրսն հնազանդեալս ... երկիր պագանել 

– 41. 

ՍՏՈՐԻՆ - Եւ յետ այնորիկ ի ստորինս բանն ածէ յասելն, եթէ- 87. հանցեն զիս ի լեառն 

սուրբ և ի յարկս քո, զանապատացեալ ի գերակայ բնութենէն ի ստորին 

նուաստութիւնս: - 89. 

ՍՏՈՐՈՒՍՏ - Որպէս թէ ի ստորուստ ի հրեշտակական դասուէ առ երիս երիս դասս 

անմարմնոցն զմի մի կշռեալ յեկեղեցականացն - 20. 

ՍՏՈՒԳԱՊԷՍ - ստուգապէս վերջնումս աւասիկ եկեալ հանդիպեցաք ժամանակի - 34. 

Մեռաւ ըստ մեզ` թաղման տալով զիւրն մարմին, և ստուգապէս մարդկային շնչովն առ 

դժոխականսն ժամանեալ - 74. 

ՍՏՈՒԵՐ - հանէ ի լոյս զստուերս մահու – 53. և ամենայնքս մեր ըստ քեզ, ստուեր և 

երևութիւնք առ ի յոյսն ակնկալութիւնք: - 61. և Փրկիչն սոքօք ի կենցաղավարելն ընդ 

մարդկան վարեցաւ … ոչ օտար յեղանակաւ և կամ  ստուերաւ  իւիք, այլ - 70. 

զլուսաւորսն ի խաւարին փարատէր … նոր  առաւօտ ծագելով նստելոցն ի խաւարի  և 

ի յիստուերս մահու - 88. նստէին ի խաւարի և ի ստուերս մահու: - 99.  

ՍՏՈՒԵՐԱԳԻՐ - և ի հմտութիւն ածեալ նոցուն ստուերագիր առասպելապատում 

մատենիցն զհամբակացն իւրեանց  խմբաւորութիւն: - 34. 

ՍՏՈՒԵՐԱԿԱՆ - ընկալցի ճշմարտութիւնն տեղի ի հնոցն և ի ստուերականացն – 99. 

ՍՏՈՒԹԻՒՆ – քանզի անհնար է անսուտն աստուծոյ ստութեամբ իւիք կեղծաւորել ի 

գործս իւր - 54. ընդէ՞ր զստութիւն, և ոչ զհաւատս ի բանս և ի գործս առփորձիս 

ցուցանել - 61. «Կորուսանես, ասէ,  մարգարէն  զստութեան խօսօղսն» - 61.  և դնելով 

ստութիւն ի յոյսն ձեր` ընդ ստութեամբն և մտեալ ծածկիք ըստ Եսայայ բանին: - 67.  

ՍՐԲԱՍԱՑ - փառաւորել զմիածին Որդին աստուծոյ, սրովբէիցն երեքկին սրբասաց 

ձայնիւն - 89. 
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ՍՐԲԱՍԱՑՈՒԹԻՒՆ – ընդ որս և զերեքսրբեանն զուգաձայնեալ` երգակցեն 

զսրբասացութիւն: - 22. Պարտ և արժան է զԽաչեցարն երիցս անգամ զհետ բերել, ըստ 

երիցս անգամ կրկնելոյ  սրբասացութեանն - 28. իսկ առ մեզ պայծառանայ երեքկին 

սրբասացութիւնն - 89. առ Որդի վերաբերի եկեղեցւոյ սրբասացութիւնն - 90. 

փոխանակ սուրբ և սոսկալի պատարագին` զկարող բարեխօսութիւնն Մարիամայ 

օժնդակ և ջատագով առնումք սրբասացութեանն – 91. Յետ որոյ երեքկին 

սրբասացութեամբն ընդ վերնոցն միաբանեալ – 104. որ կոչեաց երեքկին 

սրբասացութեամբն ի մի լոյս կենդանի – 105. 

ՍՐԲԱՐԱՆ – որում և հաւատաց զսա զսրբարանս – 116. 

ՍՐԲԵԼ - մինչև աւուրս ընդ մէջ արարեալ, սրբեսցէ զինքն  ապաշխարութեամբ   - 24. 

Եւ այսպէս սրբեալ և ամրացեալ և զգաստացեալ հինգ սաղմոսիւք ... խնդրեաց 

յաստուծոյ զսուրբ Հոգւոյն զշնորհսն  յօգնականութիւն - 83. 

ՍՐԲՈՒԹԻՒՆ - Պարտ և արժան է զայնոսիկ ... և անդ ի սրբութեան տեղիսն պսակել - 

27. ,,Ի գիշերի համբարձէք զձեռս ձեր ի սրբութիւն – 30. ի փապարաց ձորոց 

առաջնորդեաց աշտիճանօք (տեքստում չկա) ի վեր ելանել ի բարձրագոյն յիմաստն ... 

զուշ և զմիտ ունգնդրութեան կարկառեալ ի տաճար սրբութեան – 97. “Ի գիշերի 

համբարձե՛ք զձեռս ձեր ի սրբութիւն և օրհնեցէ՛ք զտէր - 103. 

ՍՐԵԼ - Այլ և կենդանականն որ ի մեզ հաւատ, սրեալ իբրև օձի խօսարանացն իւրեանց 

սրով սատակել սպառնացեալ - 46. 

ՍՐՈՎԲԷ - ուրանօր սրովբէիցն և քրովբէիցն ճոխացեալ պարէ  բազմութիւն: - 20. 

արժանաւոր ձայնիւ և սուրբ խորհրդով փառաւորել զմիածին Որդին  սրովբէիցն 

երեքկին սրբասաց ձայնիւն, յասելն՝ թէ - 89. որ քարոզեցաւ ի սրովբէից ձայնէ ի մէջ 

մարդկան – 89. որով սրովբէքն շուրջ կալով զաղօտաբարն նուագէին զհնչումն - 90. 

Սրովբէքն ակնակառոյց եկեղեցւոյ մանգանց  հիացեալ հնչեցուցանէին 

զօրհներգութեան նուագսն -  90. 

ՍՐՈՒՆՔ - զայլազգիսն հարկանէր յերաստանս և ի սրունս - 44. 
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ՍՓՈՓԱՆՔ - զոր և անմարմին զուարթութիւնն ի գերեզմանին ի սփոփանս 

մխիթարութեան տրտմեցելոց կանանցն աւետաւորէ, ասելով, եթէ - 90.   

ՍՔԱՆՉԵԼԻ - Իսկ ի գերազանց և ի սքանչելի միաւորութենէն ոչ ինչ է արգել 

միութեան` զամենայնսն խոստովանել ի Քրիստոս - 51. զօրութեամբ սքանչելեաց քոց 

ոմանք ապրեցան մարդիկ - 79. ի բժշկութեանցն սքանչելիս վայելէին  - 79. և մի’ 

մոռանար զամենայն սքանչելիսն նորա» - 83. որ այսպիսի սքանչելեօք բարձրացոյց 

զագս մարդկան - 89. 
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ՎԱԶԵԼ - Բայց մի ի վերայ վազեսցեն պարզաբար ասացելոցս բանորսակացն 

դրժողութիւնք - 45. յայլմէ առ այլ վազեալ անցանես տարապարտ մտածութիւնս: - 56. 

ՎԱԹՍՆԱԿԱՆԳՆԵԱՆ - քաղդեացւոցն տեսեալ զտիտանեանն զայն վիթխարի և 

աշխոյժ, վաթսնականգնեան գոլով ըստ երկայնութեան հասակին - 36. 

ՎԱԽՃԱՆ - Եւ սոցա երկոցուն վախճան խորհրդոց` առ հանգիստ և ոչ առ տանջանսն 

զմեզ հրաւիրեալ ձգէ - 14. Զսկիզբն և զվախճանն ի ներքս ածելով, զբովանդակ զնորայն 

նշանակէ մասունս լինել արթնութեանն: - 16. և վախճան ամենայն պաշտամանն` 

զհանգստեան սաղմոսսն ասել - 29. ինքն եկն, և ի վախճան ժամանակացս այսոցիկ 

զկերպարանս ծառայի էառ - 42. որ խռովի և տրտմի ընդ վախճան կենաց: - 72. յորմէ 

վտանգեալ լինիմք` ի վախճան հասանել մեղացն - 76. որ կենացն է վախճան, սկիզբն է 

կենաց: - 77. որ ի վախճան ժամանակացս և ի կատարման ժամանակիս՝ մարդ եղեալ 

յերկրի երևեցաւ – 81. Աստուած յաւիտենական, ի վախճան ժամանակիս հաճեցար 

լինել ի նմանութիւն արարածոց - 90. 

ՎԱԽՃԱՆԵԱԼ - «Օրհնեալ ես տէր  աստուած հարցն մերոց»: Հարս` ըստ հաւատոյն որ 

առ աստուած` զվախճանեալսն անուանելով - 19. 

ՎԱՀԱՆԸՆԿԷՑ - իսկ ի պատուիրանազանցութենէն վահանընկէց լինելով մատն 

եղանին թշամեացն: - 70. 

ՎԱՀԱՆԸՆԿԷՑ  ԼԻՆԵԼ – տես  ՎԱՀԱՆԸՆԿԷՑ 

ՎԱՂԵՆՏԻԱՆՈՍ – յիշել ... զՎաղենտիանոս և զՄանի, որ կարծեաւք ասացին 

զերևումն Քրիստոսի – 59. 

ՎԱՂԵՆՏԻՆԵԱՅՔ - և ասելոյդ քո խորհուրդ ի վաղենտինեայցն և ի  մանիքեցւոցն հայի 

աղճատանս: - 65. 

ՎԱՂԻՒ – առ վաղիւ պսակ ընդունելոց են – 25. 
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ՎԱՂՆՋՈՒՑ - Այլ զոր ասեմս, այս նախնական սովորութիւն ի վաղնջուց հետէ 

նախահաւեալ - 12. 

ՎԱՂՎԱՂԱԿԻ – վաղվաղակի բանայցեն նմա: - 17. 

ՎԱՂՎԱՂԵԼ - այլ միայն առ մկրտութիւն աւազանին վաղվաղեալ` ի ներքս արկանեն: 

- 8. 

ՎԱՅԱՍԱՑՈՒԹԻՒՆ - բառնալ բերել զմարգարէականն ի գլուխս իւրեանց 

վայասացութիւն: - 67. 

ՎԱՅԵԼԵԼ - ի Քրիստոսէ զնոյն ճշմարտապէս, որպէս և այժմ ի սեղանոյ աստի 

օրինակաբար, վայելիցեմք: - 7. Սոցա ապաքէն և աղօթքն և քարոզութիւն և օծմունքն` 

բաժանաբար ըստ իւրաքանչիւրոցն վայելէ լինել խորհրդոյ: - 8. Եւ իբրև զբուժիչ 

ախտից հոգւոյ և մարմնոյ` ամենեքեան անդուստ վայելեալք, ցնծալից լինէին: - 12. զի 

զորս ծուղութիւն զրկեաց յառաջնումն, յերկարելովն վայելեսցեն յերկրորդումն: - 19. ի 

միում տեղւոջ վայելէ լինել պսակին – 27. զի այսպէս վայելէ քրիստոսասիրաց - 28. ընդ 

որում քեզ Հօր և սուրբ Հոգւոյդ վայելէ փառք իշխանութիւն և պատիւ - 31. և ի նմին 

դնելով զմարդն` հրամայեալ անդուստ վայելել նմա: - 68. Յորժամ ի բժշկութեանցն 

սքանչելիս վայելէին՝ զարմանային հաւատային բարեբանէին ըստ արժանի իմոց 

փառացն - 79. որոյ բարեգթութեամբ և ի հանդերձեալսն ի նոյն վստահանամ վայելել ի 

փառս - 116. 

ՎԱՅԵԼ Է – Որպէս վայել է աստուծոյ քաղցնուլ – 67. 

ՎԱՅԵԼՉԱԳՈՅՆ - ոմանք և վայելչագունից սովորութեանց ջանան խափանումն ի 

վերայ բերել – 12. 

ՎԱՅԵԼՉԱՆԱԼ - զայլս ի կենդանեացն զուգակենակցաբար ըստ ազգի տեսանելով 

վայելչացեալս, յաղագս նորին տրտմէր - 68. 

ՎԱՅԵԼՉՈՒԹԻՒՆ - ,,Տէր թագաւորեաց վայելչութիւն զգեցաւ,, - 104. 
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ՎԱՅՐ/ գոյ. / - Եւ այս մինչև ցայս վայր այսպէս և այսքան: - 10. Եւ այս մինչև ցայս վայր: 

- 20. Եւ այս մինչև ցայս վայր եղիցի: - 47. զոր յայսմ վայրի զօրհնութիւն զայլոց 

մարգարէիցն ի վերայ բերելով - 84. որ յերկնայինսն բերէր զմեզ ի վայրսն: - 84. 

ՎԱՅՐ/ մակբայ / - որ զժողովրդեանն աստուծոյ ի վայր թողու զծառայութիւն, 

աստուծոյ ոչ ծառայէ: - 10. Ընդ խաւար զխաւարայինսն կատարելով ծանակութիւնս ի 

պարսկական մայրապականութեանցն վայր վտանգեալ խրին խոհերս: - 38. Եւ մի՛ 

համառեսցիս` անհաւատութեան խորհրդովք ի վայր անկեալ - 44. Երիքովի ի վայր 

կործանէին պարիսպքն ի տապանակէն: - 44. Ընդէ՞ր լինիս իբրև զջուր հոսեալ ընդ 

զառ ի վայր՝ անդրէն ոչ կարացեալ դառնալ  - 60. առ պատուիրանազանցութիւնն ի 

վայր սողոսկեալ անկաւ - 69. այլ ի վայր քարշեալ` անցնիւրցն մատուցանէ զնա  յորոց 

բաղկացաւն տարերց – 77. 

ՎԱՅՐԱՊԱՐ – Քանզի աւելորդ և վայրապար վարկանէր – 78. 

ՎԱՍՆ / նախադր. / - Նոյնպէս և վասն այլ Առաքելոցն` ցուցանէ, ասեն, պատմութիւնն 

– 5. Իսկ վասն թղփատութեան ի Պաւղոսէ ընկալաք հրաման - 6. վասն իմ ոչ 

փութացուցանես հատուցանել զխոստացեալ քո զարքայութիւնն - 22. Այլ վասն 

պահելոյ և լուծանելոյ զշաբաթ և զկիւրակէ ի սուրբ քառասներորդս պահոցն, այս 

յիւրաքանչիւր կամս թողեալ լիցի - 25. ըստ նմին և վկայք պարտին լինել միմեանց 

վասն յարուցելոյն - 29. Պարտ և արժան է ի գիշերապաշտաման զկանոնացն զհետ 

բերել զչորս զայս քարոզութիւն. Վասն ի վերուստ խաղաղութեան, Վասն ի գիշերի և ի 

տուընջեան, Վասն ուղղելոյ զգնացս մեր, Վասն գտանելոյ մեզ շնորհ զոր արարեալ է 

վասն նորին սրբոյն Սահակայ - 30-31. Մի՛թողուր տէր զժողովուրդս քո, և մի՛ մատներ 

ի սպառ վասն անուան քո - 31. ի ձեռն այնորիկ յիշատակել զառ ի փրկչէն վասն մեր 

Յորդանան զմկրտութիւն: - 32. կէսք ի նոցանէ ... զկենդանիս ի պատիւ առեալ 

պաշտեցին ... Որպէս հիւսիսայինքդ զձի և զշուն. զմին վասն երագաշարժութեան 

ոտիւքն - 36. վասն այլոց այլով իւիք քաջահաճութեանցն պատահմանց ի զարմացումն 

եկեալք` աստուածս անուանեցին. զԿռոնոս վասն յոխորտաբար առ 

կռուարարութիւնսն յարձակելոյ. զԱրէս՝ վասն արին գոլոյ. զՀերմէս՝ վասն 

քաջախօսնակ ճոռոմաբանութեանն. զԶևս վասն անընդդիմամարտ ներհակացն 
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զուգախառնութեան. զայլս վասն այլ իրիք քաջաբաստիկ զբնականսն ունելոյ 

որակութիւնս - 37. սոյնպէս և վասն գործոցն հողմով համբաւուցն զյոլովից բախեալ 

զեկուցանէ զլսելիս: - 38. Որպէս վասն պոռնկութեան դիւին գրեալ է – 40. վասն նորա 

գիր հանեմք - 48. Քանզի այնքան նրբեն նուաղեցուցանեն նոքա՝ զորոց բանս է, որ 

վասն Քրիստոի մարմնոյն մտածութիւնք և ճառք – 48. «Թէպէտ և վասն մեր էջ 

յանարգութիւն, այլ կայ յիւրում բնութեանն - 50. զնոյն բնութիւն Հօր վասն մերոյ 

փրկութեան ծնաւ մարդացեալ ի Մարիամայ - 55. Ի մահուանէ նորա վասն մեր. 

,,Քրիստոս մեռաւ վասն մեր ըստ գրոց,,: - 57. և այնու ոչ եթէ զաստուածութիւնն ինչ 

թշնամանեաց, այլ վասն զմարմնոյն բնութիւն  ճշմարտութեամբ յայտ առնելոյ: - 59. 

«Գոնէ վասն գործոցն, ասէ, հաւատացէք»: - 60. Արդ յայտ է յասացելոց անտի` և վասն 

նախաստեղծին ասել, թէ - 69. և այնու ոչ եթէ զաստուածութիւնն ինչ թշնամանեաց, այլ 

վասն զմարմնոյն բնութիւն ճշմարտութեամբ յայտնելոյ: - 72. Զի՞նչ ասես և զմեռանելն 

վասն մեր զՔրիստոս. եթէ ըստ քեզ է - 73. Եւ յաղագս այսորիկ եղեալն վասն մեր մարդ` 

և անուանեալն երկրորդ Ադամ մեղս ոչ արար - 77. Իսկ յորժամ անարգեալ զիս տեսին, 

գայթակղեցան վասն իմ - 79. որպէս և Եսայիաս զսոյն յառաջաձայնեալ վասն իմ ասէր 

զսոցանէ: - 79. այլ կարծիք մարդկան` զոր ունէին վասն իմ, փոփոխեցան: - 79. 

յանարժանսն ցուցանէ զիւր բարերարութիւնն վասն բազմաց օգտի: - 81. և եթէ վասն 

ի՞նչ պատճառի իբրև զթերի իմն խորհրդով զայլոց մարգարէիցն ի վերայ բերելով 

օրհնութիւն ձայնեն - 83. որ վասն ութերորդացն գրեալ է - 84. Եւ եթէ վասն ի՞նչ 

պատճառի զընդ երից մանկանցն հանապազ երգեն ի գիշերին – 85. «Սուրբ աստուած 

... որ խաչեցեր վասն մեր, ողորմեա’ մեզ»: - 89. անմահացու բնութիւնդ հաճեցար վասն 

մեր համբերել մահու խաչի - 90. ,,Նա զմեղս մեր բառնայ, և վասն մեր չարչարի,, - 91. 

իսկ յիններորդ ժամուն կարգեալ զաղօթսն, այս վասն անդարձ խոստովանութեանն 

մեղանացն Ադամայ - 95. և զկնի սաղմոմն, զտնօրինաբար աղօթել փրկչին, վասն 

յանդգնութեան ժաղավրդեանն - 95. ընդ արևելս ընդդեմ Երուսաղէմի աղօթէր վասն 

դարձի գերութեանն - 97. Վասն այս ամենայնի ասեմք յերրորդ ժամու գլորեալ զմարդն 

առաջին - 97. “Հեռի եղեր ի փրկութենէ իմմէ վասն բանից յանցանաց իմոց”: - 99. զոր 

կատարեաց յայսմ ժամու վասն մերոյ փրկութեան:  - 100. Վասն մեծի աւուր 

միաշաբաթին – 101. փրկեա՛ զմեզ վասն անուանդ քո - 103. որ խաչեցաւն վասն մեր ի 
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ժամուս յայսմիկ ի պատարագ Հօր ընդունելի - 105. Եւ ընկալեալ զայս ջան՝ նախկին, 

վասն հոգեկանաց իմոց զարմին – 116. 

ՎԱՍՆ / մակբայի մասնիկ / - «Վասն զի բնութիւն մարդկութեանս էր` որ ծնանելոց էր, 

վասն այնորիկ և չարչարեալ զնա նշանակէ»: - 56. և ես հաղորդեցայց նորայոցն 

յաղագս խառնմանն. վասն այնորիկ գործով  պատուէ զհնազանդութիւնն - 75. 

վերստին միւսանգամ գոյանալ վստահանայր. և վասն այնորիկ անշունչ և անշարժ 

նիւթոյն անփոյթ արարեալ` միայն բռնացեալ պահէր զկենդանական շունչն: - 76. երգք 

երից մանկանցն յաղագս նախահօրն փրկութեան ձևանայ … վասն այնորիկ նախ 

զարուին  զփրկւթիւնն յառաջ բերէ: - 86. Երկշաբաթին ըստ առաւօտին պաշտամանն 

խորհրդեան կարգեալ է, յորում ժամու միւսանգամ գալուստն փրկչին պատմի. վասն 

այնորիկ առաւօտին աղաղակեն ողբերգագին ձայնիւ - 87.  Վասն այնորիկ սթափեալ ի 

ժամուն յայնմիկ աղօթեն - 92. Վասն այնորիկ կարգեցան ի  ժամուն յայնմիկ աղօթք - 

92. ոչ պատգամաւոր բարբառ, և ոչ հրեշտակք, այլ ինքն տէր` ասելով եթէ «Ելի ի հօրէ և 

եկի յսշխարհս». վասն այնորիկ անշունչ և լռութեամբ կան ի սպասու բանից 

տէրունականացն: - 106. Վասն այսորիկ ի վեցերորդ ժամուն կարգեցան աղօթքն - 98. 

Եւ եթէ վասն է՞ր յայնր ժամու գայր ի խաչ ելանել – 96. Բանտ` զկեանս աշխարհի 

անուանէ. և հանելն ի սմանէ` առ հանդերձեալ աշխարհին կեանս զելանելն ասէ. վասն 

որոյ և ի վերայ բերէ, թէ – 22. քաղդէացւոցն տեսեալ զտիտանեանն զայն վիթխարի և 

աշխոյժ … վասն որոյ զգերամբարձեալն մարմնոյն տրամադրութեամբ՝ աստուածօրէն 

իմն պատուով պատուեցին – 36. յորմէ գտանէին եղեալ դիցն երկրպագուք ոչ միայն 

տարրապաշտք, այլ և դիւապաշտք … վասն որոյ դիւաբնակք և դիւաշունչք կռոցն 

լինէին սպասաւորք - 37. և զնորին արարածն ի մեղս և յապականութեան և ի մահու 

ցնդեալն` ինքեամբ ժողովեալ նոր պատկերաւ. վասն որոյ զմեղացն 

դատապարտութիւն յերկրի արար - 74. Վասն որոյ աղաչէ` օգնական լինել 

տկարութեան բնութեանս - 82. և ի պատուիրանէն յօրինադրէն ունայնանայր ի 

վեցերորդ ժամուն, վասն որոյ զեօթանեսնեկին եօթն ժառանգէր զտրտմութիւնն – 97. 

Վասն որոյ փրկութեանն միածինն Հօր ի վեցերորդ ժամու ի վեցերորդ աւուր ի 

վեցերորդ դարուն կայր ի ջանս ցաւոցն – 98. Վասն որոյ յիրաւի յայսմ ժամու աղօթիցս 

պատուիրէ արթուն լինել - 98. և լուաւ զապիրատ պատասխանին՝ զկինն բերելով 
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պատճառք: Վասն որոյ բանից արտաքս ընկեցաւ  ի կենաց տեղւոյն ինքնակամ 

ընտրութեամբ - 99. յայսմ գիշերիս … եղև Քրիստոսի յարուցողին մերոյ յարութեան 

ժամանակ. վանս որոյ խոստացեալ է ի սմին գիշերի առնել համաշխարհական 

յարութիւն: - 101. Վասն որոյ և յայսմ գիշերի առ քեզ համբառնամք  զմտաւորական աչս 

իբր ծառայ առ տէր - 113. 

ՎԱՍՆ / շաղկապի մասնիկ / - Որ թէպէտ և այն խափանեցաւ. վասն զի յայնմ 

ժամանակի առ կատարելահասակս ոմանս կատարիւր երախայութեանն կարգ - 9. 

թուի թէ ի սմին ի գիշերիս յայսմիկ յօրինակ մեզ վարդապետելով զայս առնէր. վասն զի 

ոչ ասի յաղօթելն` թէ եդ ծունր - 17. վասն զի վերստին զառաջին զիշխանական 

պատիւն յարմարագոյն է զգենուլ այնմիկ … Յաղագս այնորիկ ապա և հանրականացդ 

համարձակի հրաման տալով երկնայնոց և երկրայնոց արարածոց ի փառաբանութիւն 

կանխել արարչին - 19. Եւ վասն զի հանեալ կարգեաց զինքն մտօք ընդ զուարթնոցն 

պարակցութիւնս, ապա  … սկսանի այնուհետև աստիճանաւոր պատուովք 

զնախապատուելին բարեպաշտել – 20. Իսկ երեկորին աղօթիցն հաւաքումն … 

զեկուցանէ մեզ միտս. Վասն զի ի զանազան տուընջենային տաժանմանց անտի 

աշխատեալ և խոնջեալ լինի  մարդկայինս կազմած - 21. Եւ վասն զի պատճառ 

այնոցիկ զպատրանս բանսարկուն սատանայի գիտէ. «Աստուած, ասէ, անօրէնք 

յարեան ի վերայ իմ - 21. Եւ վասն զի գիտէ, թէ ներկայ ամանակի գիշերային 

հանգիստս` զապականութեանս ոչ կարէ յինէն մերկանալ զբռնութիւն … զսոյն և 

ընդունել հայցէ ի նմանէ - 21. Եւ վասն զի ընդ ձեռն բանից` յանմարմնականացն մտօք 

սլացեալ ելանեն ի բնակութիւնս, ընդ նմին և բարեձևանալ ցանկասիրեն: – 22. Բայց 

արդ այսոցիկ այսքան բաւական լիցի … յոլովիցն ի գիտութիւն ածել կամեցեալ: Վասն 

զի և չէ իսկ առաջիկայս մեզ զստեղծեալն եղծանել  հակաճառութեամբ տարօրէն 

սովորութիւն - 23. Զկնի Հարցինն` Մեծացուսցէ ասել, վասն զի հարկաւորապէս 

պարտի այն` որ Յարութիւնն Քրիստոսի ճառէ - 29. “Ի գիշերի համբարձե՛ք զձեռս ձեր 

ի սրբութիւն և օրհնեցէ՛ք զտէր,,: Վասն զի լուեալ աղօթիցն մերոց, յարեաւ օգնեաց մեզ 

- 30. Եւ վասն զի յաղծապղծից անուն և ի վատթարագործաց կուռքն կանգնեալ լինէին, 

դևն չարասէր և ճշմարտատեաց ի ներքս մտեալ դարանէր – 37. Եւ արդ վասն զի  

բացայայտակի քողախնդրեալ  զկռապաշտիցն հոլանեցաք զյիմարութիւն, ոչ ինչ են 
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պէտք դերանվանութեամբ զայնոսիկ, յաղագս որոց բանս ընթանայր, նշանակել - 37. 

յորոց վերայ զնմանութիւն պատկերին Քրիստոսի և խաչին իւրոյ ձևացուցանիցեմք. 

Վասն զի անունն և նմանութիւնն զերկոսին հարկեցուցանէ, Քրիստոսի բնակել ի 

նոսա - 42. Բայց է և ոչ սուղ ինչ և զոր առ միմեանս ունիցին նոքա զթշնամութիւն, 

վասն զի իւրաքանչիւրոցն նոցա չարափառութիւն յոյժ աննմանիք են միմեանց և 

տարանջատականք: - 47. Բայց վասն զի զոր ի սկզբանն ի բաց հրամայեցաք դնել 

զսպասնութեանն գործիս, վերստին այժմ աւասիկ ի ձեռն առնլով մարդիկ 

պատերազմին առ միմեանս – 48. վասն զի որ ի բնութենէ Հօր էր աստուած Բանն, ի 

բնութենէ Մարիամայ էառ զպատկեր ծառայի - 56. Աթանաս ասէ. «Վասն զի բնութիւն 

մարդկութեանս էր` որ ծնանելոց էր, վասն այնորիկ և չարչարեալ զնա  նշանակէ»: - 

56. Այսորիկ աղագաւ անպատկառացոյցք սուրբ հարքն երկուց բնութեանց Քրիստոսի 

աստուածայնոյն և մարդկայնոյն լիեալք. Բնութիւնք երկու ասելով. վասն զի աստուած 

և մարդ – 57. և ծանիցուք որ յոյժդ ես մարդատեաց` զլանալով զաստուծոյ 

մարդասիրութիւնն. վասն զի առնլով յինքն մեծարեաց զբնութիւնս - 60. Բայց վասն զի 

մի և նոյն անիշխանութիւն առաջնորդականիս` յերկուս կողմանս հակամիտեսցի 

յարձակմամբ ցանկութեանն, երկատեսակ իմն սոցայն կարծեսցի գոլ տրամադրւթիւն 

– 68. Վասն զի ոչ էր բաւական սէրն, որպէս և ոչ մեզ, եթէ ոչ և գործովք կատարեալ էր 

մեր. քանզի գործքն ցոյցք էին սիրոյն: - 75. «Վասն զի ոչ գտաւ նենգութիւն ի բերան 

նորա - 77. «Վասն զի դու ատեցեր զխրատ իմ, մերժեցեր և յետս ընկեցեր զամենայն 

բանս բերանոյ իմոյ» - 82. Բայց նախադասելոյն պատճառ զօրհնութիւն երից 

մանկանցն քան Ողորմեա սաղմոսն այս է. վասն զի երգք երից մանկանցն յաղագս 

նախահօրն փրկութեան ձևանայ - 86. Իսկ Ողորմեա սաղմոսն ունի զնախամօրն 

ազատութիւն սրբոյ աստուածածնի ծննդեամբն, ոչ ևս անօրէնութեամբ յղանալ և 

որդիս ծնանել յանէծս. վասն զի լուծաւ դատապարտութիւն սուրբ և աստուածածին 

ծննդեամբն - 86. Իսկ շաբաթուն ըստ հանգստեան աղօթից խորհրդոյն կարգեալ է. 

վասն զի շաբաթ՝ հանգիստ ըստ եբրայեցւոց ձայնին է, և կատարումն յաւիտենից – 89. 

Եւ վասն զի առ Որդի վերաբերի եկեղեցւոյ սրբասացութիւնն, և յայտնի աստուստ եղև, 

զի ամենայն … պաշտամունք մեր … յընդունելութիւն աստուծոյ մատուցանին. և 

յաւէտ յիրաւի. Վասն զի զխաչի Քրիստոսի ճառս յինքեանս բերէ – 90. Վասն զի 

խորհրդական աւուրսն հրաւիրեն զմեզ առ հոգևոր սեղանն - 91. Այս աղօթքս 
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զմիւսանգամ զգալուստն Քրիստոսի նշանակէ, և յարութիւն մարդկան ի 

գերեզմանացն, յաւուր միաշաբաթու յառաջին ժամուն, վասն զի յայնմ ժամու լինելոց է 

յարութիւն ամենայն մարդկային բնութեանց - 92. և լինելոց է այն յառաջին ժամուն 

մեծի աւուրն. վասն զի յայնմ ժամու վարկանիմ ստեղծեալ զմարդն առաջին – 92.  Այսր 

խորհրդոց յիշատակք յամենայն ժամու կատարին. վասն զի է փրկութեան մերոյ 

աւարտումն - 100. Յետ այսորիկ զփառաւորագունիս այսորիկ և զհրաշալոյս 

ասասցուք զխորհուրդս … Վասն զի յայսմ աւուր Քրիստոս յարուցեալ ի մեռելոց` 

զմահ խափանեաց - 101. և ուժընդի հնչեցեալ լինի հրեշտակական բարբառքն … 

Վասն զի յայսմ գիշերիս … եղև Քրիստոսի յարուցանողին մերոյ յարութեան 

ժամանակ- 101. զկնի Հարցինն Մեծացուսցէ ասեն: Վասն զի հարկաւոր համարիմ 

այնմ որ զյարութիւնն Քրիստոսի պատմէ - 103. և լինի այս է՞ր սակս: Վասն զի ոչ 

պատգամաւոր բարբառ, և ոչ հրեշտակք, այլ ինքն տէր` ասելով եթէ ,,Ելի ի Հօրէ և եկի 

յաշխարհս,, - 106. Եւ վասն զի ոմանք առ ոմանս և ոչ ամենեքին առ ամենեսեան սոքա 

սերմանեալք բան ... ի հայրապետանոցի աստ արձանացուցանել: – 115. 

ՎԱՍՆ ԱՅՆՈՐԻԿ - «Վասն զի բնութիւն մարդկութեանս էր` որ ծնանելոց էր, վասն 

այնորիկ և չարչարեալ զնա  նշանակէ»: - 56. և ես հաղորդեցայց նորայոցն յաղագս 

խառնմանն. վասն այնորիկ գործով պատուէ զհնազանդութիւնն - 75. վերստին 

միւսանգամ գոյանալ վստահանայր. և վասն այնորիկ անշունչ և անշարժ նիւթոյն 

անփոյթ արարեալ` միայն բռնացեալ պահէր զկենդանական շունչն: - 76. երգք երից 

մանկանցն յաղագս նախահօրն փրկութեան ձևանայ …  վասն այնորիկ նախ զարուին  

զփրկւթիւնն յառաջ բերէ: - 86. երկշաբթին ըստ առաւօտին պաշտամանն 

խորհրդեանն կարգեալէ, յորում ժամու միւսանգամ գալուստն փրկչին պատմի. վասն 

այնորիկ առաւօտին աղաղակեն ողբերգագին ձայնիւ - 87. Վասն այնորիկ սթափեալ ի 

ժամուն յայնմիկ աղօթեն - 92.  Վասն այնորիկ կարգեցան ի  ժամուն յայնմիկ աղօթք - 

92. ոչ պատգամաւոր բարբառ, և ոչ հրեշտակք, այլ ինքն տէր` ասելով եթէ «Ելի ի հօրէ 

և եկի յսշխարհս».  վասն այնորիկ անշունչ և լռութեամբ կան ի սպասու բանից 

տէրունականացն: - 106. 

ՎԱՍՆ ԱՅՍՈՐԻԿ - Վասն այսորիկ ի վեցերորդ ժամուն կարգեցան աղօթքն - 98. 
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ՎԱՍՆ ԶԻ- Որ թէպէտ և այն խափանեցաւ. վասն զի յայնմ ժամանակի առ 

կատարելահասակս ոմանս կատարիւր երախայութեանն կարգ - 9. Թուի թէ ի սմին 

իսկ գիշերիս յայսմիկ օրինակ մեզ վարդապետելով զայս առնէր. վասն զի ոչ ասի 

յաղօթելն` թէ եդ ծունր - 17. վասն զի վերստին զառաջին զիշխանական պատիւն 

յարմարագոյն է զգենուլ այնմիկ … յաղագս այնորիկ ապա և հանրականացդ 

համարձակի հրաման տալով երկնայնոց և երկրայնոց արարածոց ի փառաբանութիւն 

կանխել արարչին - 19. Եւ վասն զի հանեալ կարգեաց զինքն մտօք ընդ զուարթնոցն 

պարակցութիւնս, ապա … սկսանի այնուհետև աստիճանաւոր պատուովք 

զնախապատուելին բարեպաշտել – 20. Իսկ  երեկորին աղօթիցն հաւաքումն … 

զեկուցանէ մեզ միտս. Վասն զի ի զանազան տուընջենային տաժանմանց անտի 

աշխատեալ և խոնջեալ լինի  մարդկայինս կազմած - 21. Եւ վասն զի պատճառ 

այնոցիկ զպատրանս բանսարկուն սատանայի գիտէ. «Աստուած, ասէ, անօրէնք 

յարեան ի վերայ իմ - 21. Եւ վասն զի գիտէ, թէ ներկայ ամանակիս գիշերային 

հանգիստս` զապականութեանս ոչ կարէ յինէն մերկանալ զբռնութիւն … զսոյն և 

ընդունել հայցէ ի նմանէ - 21. Եւ վասն զի ընդ ձեռն բանից` յանմարմնականացն մտօք 

սլացեալ ելանեն ի բնակութիւնս, ընդ նմին և բարեձևանալ ցանկասիրեն: – 22. Բայց 

արդ այսոցիկ այսքան բաւական լիցի … յոլովիցն ի գիտութիւն ածել կամեցեալ: Վասն 

զի և չէ իսկ առաջիկայս մեզ զստեղծեալն եղծանել  հակաճառութեամբ տարօրէն 

սովորութիւն - 23. Զկնի Հարցինն` Մեծացուսցէ ասել, վասն զի հարկաւորապէս 

պարտի այն` որ Յարութիւնն Քրիստոսի ճառէ - 29. “Ի գիշերի համբարձե՛ք զձեռս ձեր 

ի սրբութիւն և օրհնեցէ՛ք զտէր,,: Վասն զի լուեալ աղօթիցն մերոց, յարեաւ օգնեաց մեզ 

- 30. Եւ վասն զի յաղծապղծից անուն և ի վատթարագործաց կուռքն կանգնեալ լինէին, 

դևն չարասէր և ճշմարտատեաց ի ներքս մտեալ դարանէր – 37. Եւ արդ վասն զի  

բացայայտակի քողախնդրեալ  զկռապաշտիցն հոլանեցաք զյիմարութիւն, ոչ ինչ են 

պէտք դերանվանութեամբ զայնոսիկ, յաղագս որոց բանս ընթանայր, նշանակել - 37. 

յորոց վերայ զնմանութիւն պատկերին Քրիստոսի և խաչին իւրոյ ձևացուցանիցեմք. 

Վասն զի անունն և նմանութիւնն զերկոսին հարկեցուցանէ, Քրիստոսի բնակել ի 

նոսա - 42. Բայց է և ոչ սուղ ինչ և զոր առ միմեանս ունիցին նոքա զթշնամութիւն, 

վասն զի իւրաքանչիւրոցն նոցա չարափառութիւն յոյժ աննմանիք են միմեանց և 

տարանջատականք: - 47. Բայց վասն զի զոր ի սկզբանն ի բաց հրամայեցաք դնել 



862 
 

զսպասնութեանն գործիս, վերստին այժմ աւասիկ ի ձեռն առնլով մարդիկ 

պատերազմին առ միմեանս – 48. «Ծնեալն ի Մարիամայ էութիւնն ի նորա բնութենէն` 

ոչ էր աստուած բնաբար, այլ միաւորութեամբ տնօրէնութեանն. վասն զի որ ի 

բնութենէ Հօր էր աստուած Բանն, ի բնութենէ Մարիամայ էառ զպատկեր ծառայի - 56. 

Աթանաս ասէ. «Վասն զի բնութիւն մարդկութեանս էր` որ ծնանելոց էր, վասն 

այնորիկ և չարչարեալ զնա  նշանակէ»: - 56. Այսորիկ աղագաւ անպատկառացոյցք 

սուրբ հարքն երկուց բնութեանց Քրիստոսի աստուածայնոյն և մարդկայնոյն լիեալք. 

Բնութիւնք երկու ասելով. վասն զի աստուած և մարդ – 57. և ծանիցուք որ յոյժդ ես 

մարդատեաց` զլանալով զաստուծոյ մարդասիրութիւնն. վասն զի առնլով յինքն 

մեծարեաց զբնութիւնս - 60. Բայց վասն զի մի և նոյն անիշխանութիւն 

առաջնորդականիս` յերկուս կողմանս հակամիտեսցի յարձակմամբ ցանկութեանն, 

երկատեսակ իմն սոցայն կարծեսցի գոլ տրամադրւթիւն – 68. Վասն զի ոչ էր բաւական 

սէրն, որպէս և ոչ մեզ, եթէ ոչ և գործովք կատարեալ էր մեր. քանզի գործքն ցոյցք էին 

սիրոյն: - 75. «Վասն զի ոչ գտաւ նենգութիւն ի բերան նորա - 77. «Վասն զի դու ատեցեր 

զխրատ իմ, մերժեցեր և յետս ընկեցեր զամենայն բանս բերանոյ իմոյ» - 82. Բայց 

նախադասելոյն պատճառ զօրհնութիւն երից մանկանցն քան Ողորմեա սաղմոսն այս 

է. վասն զի երգք երից մանկանցն յաղագս նախահօրն փրկութեան ձևանայ - 86. Իսկ 

Ողորմեա սաղմոսն ունի զնախամօրն ազատութիւն սրբոյ աստուածածնի ծննդեամբն, 

ոչ ևս անօրէնութեամբ յղանալ և որդիս ծնանել յանէծս. վասն զի լուծաւ 

դատապարտութիւն սուրբ և աստուածածին ծննդեամբն - 86. Իսկ շաբաթուն ըստ 

հանգստեան աղօթից խորհրդոյն կարգեալ է. վասն զի շաբաթ՝ հանգիստ ըստ 

եբրայեցւոց ձայնին է, և կատարումն յաւիտենից – 89. Եւ վասն զի առ Որդի վերաբերի 

եկեղեցւոյ սրբասացութիւնն, և յայտնի աստուստ եղև, զի ամենայն … պաշտամունք … 

յընդունելութիւն աստուծոյ մատուցանին. և յաւէտ յիրաւի. Վասն զի զխաչի Քրիստոսի 

ճառս յինքեանս բերէ – 90. Վասն զի խորհրդական աւուրսն հրաւիրեն զմեզ առ 

հոգևոր սեղանն - 91. Այս աղօթքս զմիւսանգամ զգալուստն Քրիստոսի նշանակէ, և 

յարութիւն մարդկան ի գերեզմանացն, յաւուր միաշաբաթու յառաջին ժամուն, վասն 

զի յայնմ ժամու լինելոց է յարութիւն ամենայն մարդկային բնութեանց - 92. և լինելոց է 

այն յառաջին ժամուն մեծի աւուրն. վասն զի յայնմ ժամու վարկանիմ ստեղծեալ 

զմարդն առաջին – 92.  այսր խորհրդոց յիշատակք յամենայն ժամու կատարին. վասն 
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զի է փրկութեան մերոյ աւարտումն - 100. Յետ այսորիկ զփառաւորագունիս այսորիկ 

և զհրաշալոյս ասասցուք զխորհուրդս … Վասն զի յայսմ աւուր Քրիստոս յարուցեալ ի 

մեռելոց` զմահ խափանեաց - 101. և ուժընդի հնչեցեալ լինի հրեշտակական 

բարբառքն … Վասն զի յայսմ գիշերիս … եղև Քրիստոսի յարուցանողին մերոյ 

յարութեան ժամանակ- 101. զկնի Հարցինն Մեծացուսցէ ասեն: Վասն զի հարկաւոր 

համարիմ այնմ որ զյարութիւնն Քրիստոսի պատմէ - 103. և լինի այս է՞ր սակս: Վասն 

զի ոչ պատգամաւոր բարբառ, և ոչ հրեշտակք, այլ ինքն տէր` ասելով եթէ ,,Ելի ի Հօրէ 

և եկի յաշխարհս,, - 106. Եւ վասն զի ոմանք առ ոմանս և ոչ ամենեքին առ ամենեսեան 

սոքա սերմանեալք բան ... ի հայրապետանոցի աստ արձանացուցանել: – 115. 

ՎԱՍՆ Է՞Ր - վասն է՞ր յայնմ ժամու գայր ի խաչ ելանել - 96. 

ՎԱՍՆ ՈՐՈՅ - հանդերձեալ աշխարհին կեանս զելանելն ասէ. վասն որոյ և ի վերայ 

բերէ, թէ – 22. քաղդէացւոցն տեսեալ զտիտանեանն զայն վիթխարի և աշխոյժ … վասն 

որոյ զգերամբարձեալն մարմնոյն տրամադրութեամբ՝ աստուածօրէն իմն պատուով 

պատուեցին – 36. յորմէ գտանէին եղեալ դիցն երկրպագուք ոչ միայն տարրապաշտք, 

այլ և դիւապաշտք … վասն որոյ դիւաբնակք և դիւաշունչք կռոցն լինէին սպասաւորք - 

37. և զնորին արարածն ի մեղս և յապականութեան և ի մահու ցնդեալն` ինքեամբ 

ժողովեալ նոր պատկերաւ. վասն որոյ զմեղացն դատապարտութիւն յերկրի արար - 

74. Վասն որոյ աղաչէ` օգնական լինել տկարութեան բնութեանս - 82. և ի 

պատուիրանէն յօրինադրէն ունայնանայր ի վեցերորդ ժամուն, վասն որոյ 

զեօթանեսնեկին եօթն ժառանգէր զտրտմութիւնն – 97. Վասն որոյ փրկութեանն 

միածինն Հօր ի վեցերորդ ժամու ի վեցերորդ աւուր ի վեցերորդ դարուն կայր ի ջանս 

ցաւոցն – 98. Վասն որոյ յիրաւի յայսմ ժամու աղօթիցս պատուիրէ արթուն լինել - 98. և 

լուաւ զապիրատ պատասխանին՝ զկինն բերելով պատճառք: Վասն որոյ բանից 

արտաքս ընկեցաւ ի կենաց տեղւոյն ինքնակամ ընտրութեամբ - 99. յայսմ գիշերիս … 

եղև Քրիստոսի յարուցողին մերոյ յարութեան ժամանակ. վանս որոյ խոստացեալ է ի 

սմին գիշերի առնել համաշխարհական յարութիւն: - 101. Վասն որոյ և յայսմ գիշերի 

առ քեզ համբառնամք  զմտաւորական աչս իբր ծառայ առ տէր - 113. 
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ՎԱՍՏԱԿԵԼ - Վաստակեաց յուղևորութեանն` մարմնոյն և ջղացն  յուղեգնացութենէն 

յաւէտ ձգեցելոյ - 58. Քաղցեաւ ըստ մարմնոյն, ծարաւեցաւ վաստակեաց  ննջեաց - 59. 

Կրկին էր` ըստ որում վաստակեցաւն, և երկեաւն, և   արտասուեցան, և քաղցեաւ, և 

ծարաւեցաւ օրինօք մարմնոյն: - 71. քաղցնուլն և ծարաւելն, և վաստակելն և ննջելն` 

մարմնոյն կարիք են  - 71. քաղցեաւ ըստ մարմնոյ, ծարաւեցաւ վաստակեցաւ ննջեաց 

– 72. և վաստակեաց մարմնոյն և ջղացն յուղեգնացութենէն ձգեցելոյ - 73. 

ՎԱՏԹԱՐԱԳՈՅՆ - Բայց գեր զասացեալսս վատթարագոյն ևս այս է մեղադրանաց 

փաստաւոր - 11. այլ և վատթարագունի իմն նմանեցուցանես տարացուցի - 65. Ոչ ինչ է 

վատթարագոյն թերևս և զնայն զմտաւ ածել - 75. 

ՎԱՏԹԱՐԱԳՈՐԾ - Եւ վասն զի յաղծապղծից անուն և ի վատթարագործաց կուռքն 

կանգնեալ լինէին, դևն չարասէր և ճշմարտատեաց ի ներքս մտեալ դարանէր – 37. 

ՎԱՏԹԱՐԱՆԱԼ - ըստ նմին օրինակի լոյս եղելոյ՝ և դուզնաքեայ խաւարն 

վատթարանայ: - 7. 

ՎԱՏԹԱՐԵԼ - նա առնլով յինքն մեծարեաց զբնութիւնս, և դու ոչ խոստովանելովդ 

վատթարես: - 60. 

ՎԱՐԱՐԿԱՆԵԼ - որ զկնի սաղմոսն պատմէ զանազան փորձութեամբն վարարկեալ 

որպէս վարմի: - 83. 

ՎԱՐԴԱՊԵՏ - է՞ր աղագաւ և կցուրդս գեղեցկանուագս մկրտութեանն բանից 

յօրինեցին երանելիքն մեր վարդապետք: - 13. միթէ մարտնչիցի՞ ինքն ընդ իւր 

վարդապետս  - 58. 

ՎԱՐԴԱՊԵՏԱԿԱՆ - պարտ և արժան է հանապազօր վարդապետական մեր բանիւն 

ամրացուցանել զառողջսն - 24. 

ՎԱՐԴԱՊԵՏԵԼ - զփոքումբքն զանց առնել և անտեսել վարդապետէ: - 6. թուի թէ ի 

սմին ի գիշերիս յայսմիկ յօրինակ մեզ վարդապետելով  զայս առնէր - 17. Նոյնպէս 

յերկրի առ փայտն աղաղակել վարդապետէր - 41. Եւ այս է, որ զմարմնացելոյ Բանին 

աստուծոյ վարդապետեաց մեզ պաշտել զկենդանագրեալ մարդկային ձևով զպատկեր 
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- 42. արդեւք վարդապետեցար ի քում արուեստարանիդ` այլ գոլ զանձն, և այլ զդէմս - 

64. 

ՎԱՐԴԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆ - ի փապարաց ձորոց առաջնորդեաց աշտիճանօք ի վեր ելանել 

ի բարձրագոյն յիմաստն, ի ձիթաստանեաց յաստուածային վարդապետութեան լեառն 

- 97. հանէր զգիշերն ի գլուխ յաղօթս աստուծոյ, առ ի մեր  վարդապետութիւն զայն 

առնելով: - 102. 

ՎԱՐԵԼ - յոյժ օտարաբար նովաւ և այլապէս ի միմեանց վարիմք - 7. հասարակաբար 

երկոքումբք տեսանեմք վարեցեալ զաստուած` երկայնմտութեամբնն և 

վրէժխնդրութեամբ - 44. և Փրկիչն սոքօք ի կենցաղավարելն ընդ մարդկան վարեցաւ, 

ուրանօր և կամեցաւ, և յորժամ և որքան - 70. որով վարին ժամանակաց շրջմունք 

եւթնօրեայք շաբաթարեալք: - 84. Եւ գառն անմեղ վարեալ ի սպանդ, ծանեաք զնոյն 

ինքն զտէր մեր Յիսուս- 91. այսմ խորհրդով բազումք վարին ի ներկայումս - 92. 

 Արդ զայսոսիկ այսպէս և այսու օրինակաւ յառաջ վարելով զկարգն, արժան է ... 

յարութիւն ասել - 30. 

ՎԱՐԺԱՊԵՏ – վարժապետ վեհագոյն ունէի յաստուծոյ պարգևեալ ինձ – 2. 

ՎԱՐԺՈՒԹԻՒՆ - վարժապետ վեհագոյն ունէի ... հայր միանգամայն և հրահանգօղ 

հոգեկան վարժութեանց - 83. 

ՎԱՐԻԼ - զոր և առ նմին առեալ քահանային զաղօթըս ժողովրդեանն մատուցանէր առ 

աստուած ... առաքելական խաղաղական քարոզութեամբն վարիլ ի կենցաղումս  - 89. 

ՎԱՐԿԱՆԵԼ - Յետ որոյ դարձեալ ... որպէս թէ տակաւին ևս ի թաղման վարկանելով  

զտէրն, արտաքուստ ի գերեզմանն առ նա աղաղակիցեմք ասելով - 30. Այլ յամենայն 

իսկ ութօրեայսն խառնել պատշաճ վարկանիմ ընդ ծննդեան աւետարանսն 

զմկրտութեան աւետարանսն - 33. Ոչ նուաստանամ որով նախատել վարկուցեալք 

անուամբս, բարեպաշտաբար լուեալ - 39. որք զթագաւորական գահոյսն պատուոյ 

արժանի վարկանին լինել - 59. ելանէին առ յիմարութի՞ւնն, զդառն քաղցր վարկանելով 

- 67. զի եթէ ոչ այս այսպէս, աւելորդ վարկանիմ զամենապտուղն զայն տնկագործողին 

տնկեալ զդրախտն - 67. Բայց մի’ զամենայն զմարդկական կարիսն ի միում շարի 
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հարեալ ընդ մի համարիցիս. իբրու թէ նմանապէս ամենեցուն զբնաւորելն սոցա առ 

մեզ վարկանելով - 75. Քանզի  աւելորդ և վայրապար վարկանէր` յորոց ազատելն զմեզ 

խորհեցեալ` զնոյնս ինքեան մատուցանել - 78. Մերձ յասացեալսն վարկանիմ և 

զղևտացւոցն օրէնսն  – 84. զոր ոչ օտար քան թէ Հոգւոյն սրբոյ իմաստիւքն վարկանիմ 

երանելի հարցն մերոց զեօթն գողաբայսն կանոն անուանեալ  – 84. շարակապեցին ընդ 

աստուծոյ հզօրի և անմահի. ոմանք միասնական սուրբ Երրորդութեանն, և այլք ի 

վերայ Որդւոյ միայն զայն վարկանելով - 90. վասն զի յայնմ ժամու վարկանիմ 

ստեղծեալ զմարդն առաջին  - 92. Բայց ես ոչ փոքր ինչ վարկանիմ վկայութիւն առնուլ 

ասացելոցս ի մէնջ - 103. դեռ ևս ի թաղման վարկանելով զսէրն, արտաքուստ ի ներքս ի 

գերեզմանն աղաղակելով ողբերգագին  ձայնիւ, թէ ,,Արի՛ տէր, օգնեա՛ մեզ - 103. Իսկ 

առաջի բռնարկեալս ի վեր է քան զմեր կարողութիւնս, յաղագս տգիտութեա և խոշոր 

բանից, ի բաց թողուլ՝ վարկանիմ անհաւատ հեղգութիւնս: - 104. որք և  ամօթ ևս 

վարկանին զփրկութեան մերոյ անօթ - 113. 

ՎԱՐՁԿԱՆ - վարձկանք և ոչ  հովիւք լինելով` անփո՞յթ արարին զոչխարացն: - 66. 

ՎԱՐՄ - ահա գտաւ որոգայթ իբրև զվարմ հաւորսաց ձգեալ ի մէջ ժողովրդեան ազգի 

իւրոյ - 34. և որ զկնի սաղմոսն պատմէ զանազան փորձութեամբն վարարկեալ որպէս 

վարմի: - 83. 

ՎԱՐՍԱՒՈՐ – ի վերայ լերանց և բլրոց հրամայէր զոհել, ի ներքոյ կաղնեաց և 

կաղամախեաց և վարսաւոր ծառոց: – 41. 

ՎԱՐՔ – Արժան է ... և յօրինել զվարս ուղիղս – 28. որք ի վերայ երկրի զերկնայնոցն 

հանդիսանան կատարել վարս – 39. մատուցանի խոստովանութիւն սրբոյ անուան 

նորա ի պտղոյ շրթանց, և անբիծ վարուց ուղղութիւն: - 113. 

ՎԵՀԱԳՈՅՆ - Քանզի և վարժապետ վեհագոյն ունէի յաստուծոյ պարգևեալ ինձ - 2. 

յետոյ ապա իբրև զվեհագոյն` գերաստիճանեալն ի նոցանէ եպիսկոպոսն: - 20. 

ջախջախեսցուք զվեհագոյն և զգերակացեալն ի նոսա չարապաշտութեանն անդամ: - 

46. որ զի և առ նոյն ինքն վեհագոյն բնութիւն անամօթեցար զհայհոյութեանդ ձգել բան  

- 63. Եւ զի՞նչ քան զայս վեհագոյն և գերաշխարհիկ խաղաղութիւն, ընդ 

աստուածայնոյն միանալ մարդկային բնութեանս - 78. 
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ՎԵՐԱԲԵՐԵԼ - այլուր ըստ միաւորութեանն առ Բանն աստուած զայսոսիկ վերաբերէ - 

58. արտաքնոցն  ասացեալն ի խորհուրդ եկեղեցւոյ վերաբերին - 82. առ Որդի 

վերաբերի եկեղեցւոյ սրբասացութիւնն - 90. 

ՎԵՐԱԹԵՒԵԼ - այժմ թողլով զգալիսս և զնիւթեղէնսս, վերաթևեալ ելանէ 

յանմարմնականացն դադարս - 19. և առ փրկչական մարմինն վերաթևեալ 

համբարձցիս - 57. 

ՎԵՐԱԾԵԼ - Քրիստոս զմահ խափանեաց, ընդ ինքեան ի մեռելութենէ զմարդկային 

վերածելով բնութիւն:– 13. 

ՎԵՐԱԿԱՐԳԵԼ - Ուրանոր և զիս աստուածային Հոգին վերակարգեաց յաթոռ սրբոյն 

Գրիգորի և կաթուղիկոսութիւն աշխարհիս Հայոց – 115. 

ՎԵՐԱԿԱՑՈՒ – ապա հարկ է մեզ` որ զմին միայն ընտրեցաք ունել զօրագլուխ և 

վերակացու կենաց մերոց - 48. 

ՎԵՐԱԿԱՑՈՒԹԻՒՆ - Քանզի և զայս ի մէնջ պահանջէ` որ հաւատացն ի մեզ 

զվերակացութեանս այսորիկ շնորհ - 23. և ի նոցանէ ամենաչար դևքն ըստ 

իւրաքանչիւր ախտիցն վերակացութեան զպաշտելութիւնս պահանջեն: - 40.   

ՎԵՐԱՁԱՅՆԵԼ - իբր առ երկին ի հնոցն վերաձայնեալ կոչէին զարարածս 

յօրհներգութիւն նմա - 19. Եւ ապա համարձակել և վերաձայնել, թէ ,,Օրհնեցէք զտէր 

յերկնից, օրհնեցէ՛ք զնա ի բարձանց,,  - 19. Եւ այսպէս ապա զԱրևագալոյն ըստ դասուց 

վերաձայնելով զսաղմոս կատարեն: - 20. Օրինակ իմն, մանուկ մոլորեալ` ուրանօր և 

երթիցէ, զմայրն վերաձայնեալ կարդայ: - 67. 

ՎԵՐԱՁԱՅՆՈՒԹԻՒՆ - Ապա զԱրևագալին սաղմոսսն ասել, ըստ դասուց 

վերաձայնութեամբ: - 29. Յառաջագոյն պաշտել զԽոնարհեցո՝ վերաձայնութեամբ ըստ 

դասուց … Զկնի նորա զԱպրեցո ... ըստ դասուց  վերաձայնութեամբ … և վախճան 

ամենայն պաշտամանն՝ զհանգստեան սաղմոսսն ասել, ըստ դասուց  

վերաձայնութեամբ: - 29. 

ՎԵՐԱՁԳԵԼ - և շարաբարձումն անուանն և բանի վերաձգեալ ածցիս – 57. 
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ՎԵՐԱՆԱԼ - Եւ ոչ դարձեալ յառգերազանցագոյնն սոցա ումեք վերանալ ելանել – 15. Է 

և եռանգիւնի, ի միակէն առ չորսն վերանալով - 23. որք չարեաց ի չարիս վերացեալ 

ելին - 34. յորոց վերայ զաստուածորդին հոգւոյ ակամբ տեսանեմք  նստեալ, իբրու ի 

վերայ աթոռոյ բարձու և վերացելոյ – 105. 

ՎԵՐԱՍՏԵՂԾԵԼ - Քանզի ոչ եկն յեղծանել ստեղծօղն զստեղծեալն յինքենէ 

ստեղծուած, այլ վերաստեղծեալ զնոյն և նորոգել: - 51. 

ՎԵՐԱՑՈՒՑԱՆԵԼ – բարձրանայր ի դիտին, զի զանկեալն վերացուսցէ – 96. 

ՎԵՐԵԼԱԿ - Զոր օրինակ ձի ոք նորավարժ ոչ կարացեալ յինքենէն զվերելակն իւր ի 

բաց ոստուցանել - 3. 

ՎԵՐԵՐԳԱԿ - Յառաջագոյն պաշտել զԽոնարհեցո ... զոր երանելի ներսիսի Հայոց 

կաթողիկոսի յաւելեալ է. որպէս թէ կամելով սկիբն ամենայն վերերգակ սաղմոսիցն` 

յաղօթելոյ առնել - 29. 

ՎԵՐԵՐԹԱԼ - ուղղապաշտութեան շաւղօք առ խորհուրդ մարմնաւորութեան Բանին  

վերերթալ գիտացեալք սուրբ հարքն` համարձակէին և զբնութեանցն արժանաւոր 

բարբառել բանս - 58. 

ՎԵՐԻՆ – յարութեամբն կոչեսցէ զմեզ առ վերին կեանսն: - 76. Իսկ փառք ի բարձունսն 

զապառնեաց և զհանդերձելոցն օրհնութեանցն բերէր զնմանութիւն, և զազգակցութիւն 

մարդկան ընդ վերնոց բնութեանցն - 87. ,,Նստուցանէ ընդ իշխանութիւն վերինս,, - 91. 

և ընդ վերին զօրացն դասակցեաց ի փառաբանութիւն զուարթնոցն – 91. տուն առ տուն 

երգ առեալ ընդ վերին զօրացն միաւորին: Յետ որոյ երեքկին սրբասացութեամբն ընդ 

վերնոցն միաբանեալ որ խաչեցաւն – 104-105. 

ՎԵՐՆԱԳԻՐ - սաղմոսս այս աղօթք Դաւթի են, ըստ վերնագրին յայտարարութեան: - 

29. 

ՎԵՐՆԱՏՈՒՆ - Որպէս Քրիստոսի սովորական սեղանաւն ի  վերնատանն կատարել 

զխորհուրդ մարմնոյ և արեան իւրոյ - 5.  
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ՎԵՐՆՈՏ - ի ծածուկ զօդային և զվերնոտ դևսն կոչեն ըստ Մանեայ և Սիմովնի 

կախարդի մոլորութեանցն: - 38.   

ՎԵՐՈՅ – գեր ի վերոյ մարդկայնոյս համբառնային բնութեան: - 37. 

ՎԵՐՈՏՆԵԼ - Որպէս թէ ի ստորուստ ի հրեշտակական դասուէ առ երիս երիս դասս 

անմարմնոցն զմի մի կշռեալ յեկեղեցականացն, վերոտնելով առ սակաւ սակաւ երթալ 

հասանել մինչև ի թագաւորական գահոյսն – 20. 

ՎԵՐՋ -  Զի այսանակ  ճոխագունիցն վերջոյ և առաջոյ պատուադիրքն յաճախեն 

զփառս: - 15. արժան է ...զՍուրբ աստուածն՝ հանդերձ սրբոյ աստուածածնին կցըրդիւն 

ի վերջն անցուցանել - 30. 

ՎԵՐՋԱԴԱՐՁԻԼ - ի ծննդենէն առ յարութիւն զհետ երթեալ միաւորին, իսկ ի 

յարութենէն առ ծնունդն վերջադարձիլ անկարելի – 29. 

ՎԵՐՋԱՆԱԼ - յաղագս աստուածայնոյն վերջանալով հրամանի` առ իւրն 

երագոտնագոյնս ընթասցի ցանկութիւնս - 11. Եւ եթէ ընդէ՞ր երկիցս անգամ զնոյնս 

բարբառի. յաղագս վերջացելոցն ի նախաժամանողացն - 19. 

ՎԵՐՋԻՆ - զոր մարգարէն աւագափոխ զնա անուանէ, այս ինքն վերջին և  մահալոյծ և 

կենսառաք ձայն: - 13. եթէ ոչ վերջնումն այնմիկ ապականահալած և մահալուծօղ 

գիշերին երթալ հանդիպանամ - 22. Անկեալ եմք առաջի քո. Հանգիստ, Քում 

ամենազօր տէրութեանդ: Վերջին: - 31. ստուգապէս վերջնումս աւասիկ եկեալ 

հանդիպեցաք ժամանակի - 34. Զվերջինն Եւտիքէս, որ  ոչ համագոյական կուսին 

դժոխաբանէր զմարմինն Քրիստոսի, և մի բնութիւն: - 59. հաւասարեալ լինէին և 

երևմունքն` առաջինն և վերջինս: - 61. ,,Չիք այլ ոք բաց յինէն, որ գիտիցէ զվերջինսն – 

68. սակայն առ վերջնովս զառաջինսն յիշեցեալ զերևմունս և զկիրս` նմանութիւն և 

օրինակ զնոսա ասելի է - 71. Իսկ զվերջինս` հետևանս ասացաք լինել մահուն 

զապականութիւն - 77. կարգեցան … աղօթք   …ի կատարումն եւթներեկին ի նախկին 

ոջթերորդ դարուն մտելոյ՝ յամեցելոյ փեսային ի վերջնում գիշերին - 92. 

ՎԵՐՍՏԻՆ - ո՞վ զիս անցելոցն առաջի դնէր ամանակաց, վերստին զմանկականն 

տիոցն զգեցուցանելով զհասակ: - 1. և զնոյն նովին ամանօք առ մի ըստ միոջէ 
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մկրտեալսն իւրաքանչիւր ումեք վերստին օրհնել: - 7.  և աւազանին օծումնն` զըստ 

Հոգւոյն մեզ յարմարէ վերստին ծնունդ - 8. և վասն զի վերստին զառաջին 

զիշխանական պատիւն յարմարագոյն է զգենուլ այնմիկ - 19. զպսակաւորսն վերստին 

պարտ է պսակել ըստ օրինաց քրիստոնէից – 27. Ապա եթէ դարձեալ վերստին ի նմին 

գտցին, զայնպիսիսն հրամայեմք ամենևին հատանել - 33. վերստին այժմ աւասիկ ի 

ձեռն առնլով մարդիկ պատերազմին առ միմեանս - 48. Ընդէ՞ր լինիս իբրև զջուր 

հոսեալ ընդ զառ ի վայր ... կամ իբրև զկարկուտ հատեալ յամպոց` առ հալելն հուպ 

լինելով, քան թէ առ վերստին կապիլն յամպս: - 60. վերստին միւսանգամ գոյանալ 

վստահանայր - 76. աղաչէի զՀայր` որպէս անարգեալ զոք, զի վերստին առ իս 

դարձուսցէ զփառսն: - 79.  յանարգանաց անտի իմոց վերստին գտանել զոր կորուսին 

մարդիկ զփառս - 79. զծննդեանն ասեմ և զյարութեանն. ոչ մի անգամ և երկից, այլ ամի 

ամի զնոյնն վերստին առնելով – 86. Իսկ աստանօր մեզ վերստին դառնալի է ի կարգն 

առաջին - 96. 

ՎԵՑ - զոր ի վեցն հունուարի ի միասին տօնել սովոր  է աշխարհս մեր - 12. Արդ են 

թանց սորա առաւօտին ասացեալ սաղմոսքն թուով վեց - 20. ... յառաւօտին աղիթիցն 

յիշեցաք սաղմոսս. չորք և վեց գումարին ի տասն - 22. գաղափարին մի մի գոբաղայ առ 

օր մի, գոլով վեցն ըստ վեց աւուրցս տարժանմանց - 84. 

ՎԵՑԱՔԱՆԱԿ - քաղդէացւոցն տեսեալ զտիտանեանն զայն վիթխարի և աշխոյժ, 

վաթսնականգնեան գոլով ըստ երկայնութեան հասակին, իսկ լայնութեամբն 

վեցաքանակս ունելով կանգունս - 36. 

ՎԵՑԵՐՈՐԴ – Իսկ չորեքշաբթին ըստ վեցերորդ ժամու պաշտամանն խարհրդեանն 

կարգեալ է – 88. ,,Էր ժամ վեցերորդ և ուրբաթ զատկին, և հանին զնա ի խաչ,, – 88. Իսկ 

վեցերորդ ժամուն կարգեալ աղօթքն - 94. զոր ի վեցերորդ ժամու մեծի աւուր 

ուրբաթին՝ միածին Որդին աստուծոյ զանարատ մարմինն ի հաճոյս Հօր 

պատարագեաց – 95. Իսկ Յովհաննէս ժամ վեցերորդ ասէ – 96. Եւ եթէ զի՞նչ խորհուրդ 

ունի վեցերորդ ժամու աղօթիցն օրհասարակին: - 97. ի պատուիրանէն յօրինադրէն 

ունայնանայր ի վեցերորդ ժամուն – 97. Վասն որոյ փրկութեանն միածինն Հօր ի 

վեցերորդ ժամու ի վեցերորդ աւուր ի վեցերորդ դարուն կայր ի ջանս ցաւոցն – 98. ,,Ի 
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վեցերորդ ժամէ անտի խաւար կալաւ ի վերայ երկրի - 98. Վասն այնորիկ ի վեցերորդ 

ժամուն կարգեցան աղօթքն - 98.   Այս է պատճառ վեցերրդ ժամու աղօթիցն: - 99. 

ՎԷՄ - Քանզի և նոյն ինքն Քրիստոս վէմ անուանեցաւ. «Վէմն զոր անարգեցին, ասէ, 

շինողքն` նա եղև գլուխ անկեան». և դարձեալ, «Ի լեռնէ վէմ առանց ձեռին հատեալ», 

գուշակէր զնա Դանիէլ. և Եսայի ասէ. «Աւադիկ ես դնեմ ի հիմունս Սիոնի վէմ 

բազմապատիկ, զընտիր, զգլուխ անկեանն -7. յամուլ վիմէն գետս գնացուցանէր – 44. 

ՎԷՐՔ - Եւ այս է. .. մեզ ի նոցանէ վտանգ. բանիւ առ ընկերն մղել ... օսոխին վիրօք 

խարել զսիրտն - 46. յորում ժամու հիւանդութիւն նախահօրն պատմի, և ի նմին ժամու 

բժշկութիւն վիրացն չարչարանօք խաչին տեառն մերայ Յիսուսի Քրիստոսի – 88. 

Քրիստոս եկաց ի վերայ խաչին ի բժշկութիւն վիրաց նորա: - 94. յորում ժամու 

զբժշկութիւն վիրաց և զբարեգործութիւնն ընգալաւ: - 97. 

ՎԻԹԽԱՐԻ - Ըստ այսմ օրինակի քաղդէացւոց տեսեալ զտիտանեանն զայն վիթխարի 

և աշխոյժ - 36. 

ՎԻԺԱԾ - զորս ի դէպ է անսին խոստովանել զնոսա ծնունդս, և կամ վիժածս, և ոչ 

ծնունդս: - 9. 

ՎԻՃԱԿԵԼ - Կարճեալ արգելու զնոսա, որք միանգամ զերեկոյս զայս կամ քնոյ` կամ 

արբեցութեան մասն վիճակեալ հանիցեն: - 17. Զի սուրբ Լուսաւորիչն ... առաքելաբար 

հրաման ետ կատարել իւրոց վիճակելոցն – 25. 

ՎԻՇԱՊ – որպէս առ բարեղոնացիսն վիշապն պատուեցաւ – 35. «Օրհնեցէք զտէրն 

յերկրէ վիշապք և ամենայն խորք» - 87. 

ՎԻՐԱՒՈՐԵԼ - պարտ և արժան է ... վիրաւորեցելոցն զբարեգործութեանն հրաման 

տալով ի վերայ բերել սպեղանիս - 24. 

ՎԿԱՅ, ՎԸԿԱՅ - պարտ է ... զպիտանի և զընտրեալ անօթ լնուլ պատուական գանձու, 

վըկայք լինելով յարմարութեան միմեանց հանգիտաբար և ազգակցապէս: - 3. ըստ 

նմին և վկայք պարտին լինել միմեանց  - 29. որք յետին յետնոց գտանին արդարև 

քարոզք և վկայք - 34. Եւ դարձեալ՝ թէ Վկայ ունիմ քեզ զփառս այնորիկ – 38. որք 
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զմարմինս իւրեանց ի խաչ հանին ... խաչակից լինելով առաջին վկային ի խաչ  ելելոյն 

- 89. Իսկ քահանայն միջնորդէ աղօթիւք առ կենացն անմահից յոյսն Քրիստոս 

կատարել ի բարի զաղօթսն բարեխօսութեամբ … հաճոյական վկայիցն: - 114. 

ՎԿԱՅԵԼ - Զմէ՞ և Հայր և Հոգին սուրբ ի վերայ  ջուրցն նմա վկայեալք` ոմն ձայնիւ և ոմն 

երևմամբ, զէակցութիւն յայտ  առնելով: - 13. զի ապացոյցք բանի գործք ի տեառնէն 

վկայեալ - 60. Վկայեա՛ այնոցիկ բանից, որց աստուածն Բան վկայեաց ընտրել - 61. որ 

վկայեացն առաջի Պաւղոսի պոնտացւոց զբարւոք վկայութիւնն»: - 90. 

ՎԿԱՅՈՒԹԻՒՆ - արտաքնոցն ասացեալն ի խորհուրդ եկեղեցւոյ վերաբերին … և 

կրետացւոց սուտ մարգարէին վկայութիւնն առ Տիտոս - 82. Մերձ յասացեալսն 

վարկանիմ և զղևտացւոցն օրէնսն և քահանայիցն զկատարելութիւնն ութօրեայ 

դեգերեալ առ դուրս խորանին վկայութեան - 84. «Մի’ ամօթ համարիր զվկայութիւն 

տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, որ վկայեացն առաջի Պիւղատոսի  պոնտացւոց 

զբարւոք վկայութիւնն»:  - 90. 

  Բայց ես ոչ փոքր ինչ վարկանիմ վկայութիւն առնուլ ասացելոցս ի մէնջ - 103. 

ՎԿԱՅՈՒԹԻՒՆ ԱՌՆՈՒԼ - Բայց ես ոչ փոքր ինչ վարկանիմ վկայութիւն առնուլ 

ասացելոցս ի մէնջ - 103. 

ՎՀԱՏՈՒԹԻՒՆ - ի կքել մարմնոյն` գտանել հոգւոյն զվհատութեանն տարակուսանս: – 

15. 

ՎՆԱՍ – առ ի վնաս մեզ է յիշել զփրկչական մկրտութեան ճառս – 13. 

ՎՆԱՍԱՀԱՐՈՒԹԻՒՆ - առ իւրեանցս գրգռին պաշտօնեայս յարձակել 

չարարարութեամբ և վնասահարութեամբ: - 41. 

ՎՇՏԱՆԱԼ - յաղագս այնր իւրացոյց իւր մարմին` որ վշտանալն կարէ: - 59. 

ՎՍՏԱՀԱՆԱԼ - վերստին միւսանգամ գոյանալ վստահանայր - 76. Աստանօր 

վստահանալով  ի շնորհս Հոգւոյն սրբոյ, աղօթիւք ձերովք բուռն հարցուք զբանէն 

գիտութեան - 104. որոյ բարեգթութեամբ և ի հանդերձեալսն ի նոյն վստահանամ 

վայելել ի փառս - 116. 
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ՎՍՏԱՀԱՑՈՒՑԱՆԵԼ - Եւ զի՞նչ ասեմ զբան  և զձեռն, որ և զի նոյն ինքն Հոգւոյն սրբոյ 

առհաւատչեայն  վստահացուցանէ  զմեզ - 43. 

ՎՏԱԿ - Եւ նախ նորին ստէպ ստէպ Հոգւոյն ուղխից վտակօք ոռոգանէր զարգաւանդ 

երկիր մտաց իմոց – 2. և ի գետս և ի վտակս ... մկրտութիւն կատարէր: - 5. 

ՎՏԱՆԳ - Մինն յանդգնաբար յապաշխարութեան հոսելով վտանգս, յառաւել 

պնդութենէն յանյուսութեան ընկղմի խորս: - 15. որք ... բաղձացան ի վտանգիցն ապրել 

– 16. Եւ այս է քան զամենայն դժնդակագոյն մեզ ի նոցանէ վտանգ - 46. որ առ վտանգի 

խոշտանգանաց`  մարմնանալ ասես ամենայն Բանի - 59. Յիշեա’ զամենայն 

հաւատացեալս ի քեզ, և փրկեա’ յիւրաքանչիւր վտանգից - 114. 

ՎՏԱՆԳԵԼ – Զնոյնս և ես հանդերձ հառաչմամբ բարբառիմ ի դիպտուածոց աստի 

վտանգել – 1. Ընդ խաւար զխաւարայինսն կատարելով ծանակութիւնս ի 

պարսկական մայրապականութեանցն վայր վտանգեալ խրին խոհերս: - 38. 

յապականացուս անկեալ կեանս` հակառակաւն այսոցիկ վտանգիմք, դիւրաշարժ առ 

մեղսն, և դժուարաշարժ առ առաքինութիւն փոփոխելով: - 70. յորմէ վտանգեալ լինիմք` 

ի վախճան հասանել մեղացն  - 76.  

ՎՐԴՈՎՈՒՄՆ - յաստուածային խաղաղութիւն ժամանեալ մարդկային բնութիւն, 

խորհիւր ազատել ի չարին վրդովմանց սուրբ եկեղեցի - 82. 

ՎՐԷԺԽՆԴՐՈՒԹԻՒՆ - հասարակաբար երկոքումբք տեսանեմք վարեցեալ 

զաստուած` երկայնմտութեամբնն և վրէժխնդրութեամբ - 44. 

ՎՐԻՊԱՆՈՒՆ - իսկ ի մէնջ վրիպանուն պատրողաբանութեամբ զանխլանալ կարծեն: 

- 30. 

ՎՐԻՊԵԼ - սիրէ առ համանմանիսն իւր հասանել  վրիպեալն ի ճշմարտութենէն: - 

39.Նոյնպէս և այլով իւիք բանիւ այլ ոք վրիպեալ մոլորեցաւ - 62. 
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ՏԱԺԱՆԱՒՈՐ – զի ազատ յամենեցունց յայսցանէ տրտմագին և տաժանաւոր իրաց`  

զուրախացուցանողն զմեզ հավատամք գոլ զերկիր: - 14. 

ՏԱԺԱՆԵԼ - ոչ աստուածութեանն աշխատութեամբ տաժանեալ, այլ մարմնոյ որ ի 

բնութեանն յարմարագոյն էր` զպատահումնն ընկալեալ: - 58. և վաստակեաց 

մարմնոյն և ջղացն յուղեգնացութենէն ձգեցելոյ ոչ աստուածութեանն աշխատութեամբ 

տաժանեցելոյ, այլ մարմնոյն - 73. 

ՏԱԺԱՆՈՒՄՆ  - ի զանազան տուընջենային տաժանմանց անտի աշխատեալ և 

խոնջեալ լինի  մարդկայինս կազմած - 21. 

ՏԱԼ - հարկանեմ զանձն իմ և նուաստանամ, հարցուփորձեալ ի տեառնէն` թէ զա՞րդ 

անհանճարեղագունի հասակին տուեալ զգործոցն խոհականութիւն – 3. Հի՞մ և 

զգործեցեալն ի Քրիստոսէ պատմագրութեամբ  մեզ  ետուն աւետարանագիր սուրբ 

հարքն: - 13. Արդ զկնի Հարցինն և ... զՓառս ի բարձունսն պաշտել … Երկուշաբթւոյն, 

Լոյս տուր տէր աչաց իմոց: - 28. Եթէ ոք խաչ արասցէ փայտեայ  … և ոչ տացէ 

քահանային օրհնել ...  և ոչ է պարտ զնա ի պատիւ ընդունել – 32. Յորմէ գտանէին 

եղեալ  դիցն երկրպագուք ոչ  միայն տարրապաշտք, այլ և դիւապաշտք. առնլով ի 

նոցանէ դիւացան պաշտօն, և տալով զինքեանս փոխարէն ընդ ծառայութեան: - 37. 

Ըստ բնութեա՞ն զմարմնանալս տայք բանին - 49. ոչ եկի զտուեալն ի բաց բառնալ - 51. 

Եւ դարձեալ՝ զԲանն ի Հօրէ ասելով, զՀօրն՝ տացես նմա բնութիւն – 53. Տու’ր զքեզ 

ներխորհրդումն բանի, և մի’ խորհուրդ բանին առ քեզ բռնադատեալ թիւրեսցես: - 61. 

զկատարելագոյնն տալ նմա գոյութիւն մարդեղութեան – 64. զթիւրութեանն 

արտահալած առնելով զաւանդիչս, զիւրեանցն ի ձեռս նոցա տային - 66. Մեռաւ ըստ 

մեզ` թաղման տալով զիւրն մարմին - 74. նա վիրաւորեալ ի մեղացն՝ հակառկորդին 

ետ զինքն ի ծառայութիւն – 74. “Զկամս երկիւղածաց իւրոց առնէ տէր, և խնդրուածաց 

նոցա լսէ”, տալով նոցա լեզու գիտութեան - 82. ըստ որում իմաստունն Սողովմոն, ի 
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Զգօնութեան խրատուն յորդորէ` տալով մասունս եօթանց, այլ և ութից: - 84. «Լոյս 

տուր, տէր, աչաց իմոց, զի մի’ երբէք ննջեցից ի մահ» - 87. և լիցի այս ո՞րպէս, եթէ ոչ 

աղօթիւք ձերովք տացին բան ի միտս մեր - 104. 

 զի մի երկուց, ասեն, ակնարկութիւն տայցեմք բնութեանց ի մին Քրիստոս  – 49. 

զաստուածն սիրոյ և խաղաղութեան ի մեզ  հաւանեցուցանել հնարէաք բնակել տալ: - 

48. ու՞մ գոյժ տացուք զանջատելոյդ ի կաթանէ – 65. և ետ յորժամ ախորժեաց 

բնութեանն զիւրն կատարել: - 70. ,,Ետուր երկիւղածաց քոց նշան – 44. Նախկին թոյղ 

տալով պղծութեանն յառաջել և յափշտակել զօրինաւորն զայն անկողինս, և ապա 

զգիշերայինն իբրև զտուընջենայինն ի լոյս բերել - 11. Եւ զիա՞րդ այգուցն քաղցնոյր. 

յորժամ կամէր և թոյլ տայր, ասէ, մարմնոյն, յայնժամ զգայր իւրոյ կարեացն: - 72. 

երբեմն տկարանայր մարմինն` թոյլ տալով նմա բանին, և երբեմն զորանայր՝ 

ընկալեալ ի բանէն: – 72. Ուստի յայտ է` թէ հաւաստապէս բնականացն թոյլ տուեալ` 

զանցնիւրսն իրողութիւնս առ իւրն անապականապէս ազդել մարմին և հոգի 

ինքնիշխանական կամօք՝ յորժամ և կամեցաւն - 73. Ոչ տան թոյլ զփրկչականն ի նոսա 

կատարել զպատարագ – 13. Սորին աղագաւ ոչ տուեալ թոյլ ապականութեանն առ 

իւրն մերձենալ մարմին – 76. հաճոյ թուեցաւ նոցա ի մեռանելն, զմարմինս իւրեանց  

գազանաց և թռչնոց ծախել տալ` քան թէ ընդ երկրաւ  ծածկել - 36. ի վերայ եկեալ 

ծուղութեանն քուն` յափշտակել համարձակութիւն տայ զհօտս հանդերձ հովուաւն 

աներևոյթն գազանի – 23. Յաղագս այնորիկ ապա և հանրականացդ համարձակի 

հրաման տալով երկնայնոց և երկրայնոց արարածոց ի փառաբանութիւն կանխել 

արարչին - 19. պարտ է մեղուցելոցն` նախկին արդարանալ ապաշխարութեամբ, և 

ապա իշխել և հրաման տալ արարածոց: - 19. պարտ և արժան է … վիրաւորեցելոցն 

զբարեգործութեանն հրաման տալով ի վերայ բերել սպեղանիս - 24. յայլում աւուր  

հրաման տացէ զգուշութեամբ  և արժանաւոր կարգօք պսակիլ և հաղորդիլ օրինացն: - 

25. սուրբ Լուսաւորիչն` յօրինականէն բերեալ զայս, առաքելաբար հրաման ետ 

կատարել իւրոց վիճակելոցն – 25. առ որ մերձեցեալ ապականութեան` փախուցանէ ի 

նմանէ` նախկին հրաման տուեալ այլայլութեան - 77. ասաց ստեղծիչն հողածնիցելոյն, 

«Հող էիր և ի հող դարձցիս» ոչ հրաման տալով, այլ մակաձայնելով զայն ասէր: - 77.  

Իսկ մեզ իբրև հայրասիրաց ոմանց  որդւոց` զառ ի նոցանէ անտես մնացեալն, ձեռն 
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տալովն  աստուծոյ, տեսանել արժանի է - 8.  Իսկ նախ քան զկտարածն յրութիւն տալ 

մարդկային բնութեանս – 6. ապա զմեծ  և զանպարագրելի  զեզն, զանմահ  իւր Որդին և 

զԲանն տայ ի զենումն և փրկութիւն աշխարհի - 86. նա տացէ ձեզ միշտ ծարաւաբար 

մերձենալով  ճաշակել ի հոգեկանս այս աղբիւրէ – 116. որոց և տարերքս ամենայն 

տեղի տուեալ հնազանդի: - 43. 

ՏԱԼ ԹՈՅԼ – Ոչ տան թոյլ զփրկչականն ի նոսա կատարել զպատարագ – 13. Սորին 

աղագաւ ոչ տուեալ թոյլ  ապականութեանն առ իւրն մերձենալ մարմին - 76. 

ՏԱԼ Ի ԶԵՆՈՒՄՆ - ապա զմեծ  և զանպարագրելի  զեզն, զանմահ  իւր Որդին և զԲանն 

տայ ի զենումն և փրկութիւն աշխարհի - 86. 

ՏԱԼ ԿԱՏԱՐԵԼ - և ետ յորժամ ախորժեաց բնութեանն զիւրն կատարել: - 70. 

ՏԱԼ ՃԱՇԱԿԵԼ - նա տացէ ձեզ միշտ ծարաւաբար մերձենալով ճաշակել ի հոգեկանս 

այս աղբիւրէ – 116. 

ՏԱԼ ՆՇԱՆ - ,,Ետուր երկիւղածաց քոց նշան, զի ապրեսցին յերեսաց աղեղան,, – 44. 

ՏԱԿԱՒԻՆ - Յետ որոյ դարձեալ` մինչ չև զաւետարանն ընթերցեալ, որպէս թէ 

տակաւին ևս ի թաղման վարկանելով  զտէրն - 30. երուսաղեմացիքն տակաւին մինչև 

ցայսօր զօր միաշաբաթին պայծառացուցանեն գիշերապաշտութեամբ – 103. 

ՏԱՂԱՒԱՐԱՀԱՐՔ - իմաստունն Սողովմոն, ի Զգօնութեան խրատուն յորդորէ` տալով 

մասունս եօթանց, այլ և ութից: Կամ ի սաղմոսն Դաւթի՝ որ վասն ութերորդացն գրեալ 

է ... կամ տաղաւարահարաց տօնին գուշակումն, որ յերկնայինսն բերէր զմեզ ի 

վայրսն: - 84. 

ՏԱՃԱՐ - Դարձեալ Առաքեալքն զյոլով ժամանակս ի տաճարին զառ ի Քրիստոսէ 

նոցուն կատարէին աւանդեալ խորհուրդս - 6. նոցա մեհեանքն կռոցն ընդունարանք 

շինեալ լինէին. իսկ եկեղեցիք բարեպաշտացն տաճարք աղօթից և խնդրուածոց – 40. 

կարի յոյժ աննմանիք միմեանց  են տաճարն աստուծոյ և  մեհեանք կռոցն - 40. Ոչ ինչ 

պակաս և առ Սողոմոնիւ գեղեցկակերտեալք ի տեղիս տեղիս տաճարք - 45. 

զպարունակողսն անպատուեալ`  զտաճարն և զսեղանն, պատուեցին յատուկ 



877 
 

զպարունակեալսն առ ի նոցանէ - 45. զոր և առ նմին առեալ քահանային զաղօթս 

ժողովրդեանն մատուցանէր առ աստուած, հաստատուն կալ ... առ ի լինել տաճար 

մսքրութեան սրբոյ Երրորդութեանն - 89. առաջնորդեաց ... զուշ և զմիտս 

ունգնդրութեան կարկառեալ ի տաճար սրբութեան – 97. Պետրոս և Յոհաննէս ելանէին 

ի տաճարն յիններորդ ժամու աղօթիցն, և ի նմին ժամու բժշկէին զկաղն, որ նստէր առ 

դրան տաճարին - 99. 

ՏԱՆԵԼ - Եւ քահանայն ընդ ձեռն ուրուք անդր երթողաց հրամայէ տանել զպսակն: - 

10. որք յամուսնութիւն անդր գայցեն, ոչ տանելով ըստ օրինաց հաւատացելոց 

յեկեղեցիս ի մէջ ժաղավրդոց – 10. և փեսայն ընդ ինքեան ի ներքս ի լուսեղէնն տանի 

յառագաստ  զհարսնացեալն իւր եկեղեցի - 13. զնոյն կարգ և աստ յառաջ առնելով ... 

տանին յանգել յեպիսկոպոսսն և ի քրովբէական դասն- 22. Պարտ և արժան է զայնոսիկ 

… քահանային յեկեղեցին տանել - 27. զգործ առ գործն տարեալ հաւասարեսցես - 61. 

այլք յահեկականացն զմի մի ինչ ի սատանայական ուսմանցն բարձեալ տարան շահս 

– 64. Ու՞ր տարցուք զառ ի քէն հասեալ  ի մեզ աղէտս - 65. ի հանուր իսկ էակացս ի բաց 

բարձեալ տարար զանուն բնութեան - 65. ոչ ընդ այնու կարծեօք եմուտ որ ի մեղսն 

տանիցին - 71. ոգի և մարմին ծառայեն կարեաց` որ ի մեղսն տանին - 71. 

 Յաղագս որոյ  ապա հաւանեալ իմ այսոքիւք … զյանձնառականն ընդ առաջ 

տանելով բան, Ահաւասիկ եմ ես, առաքեա’ զիս»: - 2. զինքն ի սպասաւորութեանն 

աստուծոյ արձակեալ ի բաց տանի ի լծոյ  - 10. ընտրեցին ոմանք զայս ինչ ... իսկ այլք 

զառ ի նոցանէ թողեալսն բերել և բերեալսն ի բաց տանել: - 16. որ ընդ ինքեան 

յերկնայինն ի վեր տանի գանձ զտնանկ ստացողին զսիրտ - 116. Պարտ և արժան է 

զերախայիցն ձեռնադրութիւնն և զօծումնն և խոստովանելն առ դրունս մկրտարանին 

կատարել, և ապա տանել ի ներքս - 27. որք անչափաբար գիջական ախտին հոգ 

տարան – 35. Յաղագս որոյ պարտ է մեծաւ զգուշութեամբ այսմիկ տանել հոգ - 18. 

ՏԱՆԻՔ  - Որք և զնոցին դիակունս առ երդովքն ուրեմն ի տանիս զեղչեալս 

բարձրահայեաց և երկնապիշ լինելով, երդնուն այլ ընդ այլոյ ասացեալք - 38. 

ՏԱՆՋԱՐԱԲԱՆ - քանզի և հինգ անուանս ի գրոց ուսաք գոլ զտանջանարանացն - 14. 
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ՏԱՆՋԱՆՔ - Եւ սոցա երկոցուն վախճանն խորհրդոց` առ հանգիստ և ոչ առ 

տանջանսն  զմեզ հրաւիրեալ ձգէ - 14. զմարմնականն ի ծոցս մեր հատուցանէ 

տանջանս – 18. 

ՏԱՆՋԵԼ - և ինքն զինքն դատապարտէ անզգամն յիւրոց տանջեալ խորհրդոց: - 39. ոչ 

մեծազօրն ևեթ իւրով զօրութեամբն … զմերն տանջեաց  տանջիչս Բանն աստուած - 74. 

Քանզի զոր սիրէ տէր՝ խրատէ, տանջէ զամենայն որդի – 78. 

ՏԱՆՋԻՉ - ոչ մեծազօրն ևեթ իւրով զօրութեամբն … զմերն տանջեաց  տանջիչս Բանն 

աստուած - 74. 

ՏԱՊԱԼԵԼ - ի սրունս զդագոնականն ընդ յատակս բագնին տապալեալ ցրուէր զկուռս 

- 44. Օրինակի իմն` շինուածոց զհիմնն ի բաց առեալ, և կամ կործանումն քաղաքի 

եղեալ` ի տապալել զպարիսպն: - 76. 

ՏԱՊԱՆ - Այսր խորհրդով հալածեցաւ ի մերս տապանէ ագռաւն մահացան - 100. 

ՏԱՊԱՆԱԿ - Երիքովի ի վայր կործանէին պարիսպքն ի տապանակէն: - 44. Արգելոյր 

տապանակն զՅորդանան գետ – 44. բայց կաքաւելն և նուագել միայն տապանակին 

աստուծոյ առաջի ի Դաւթէ լեալ: - 45. 

ՏԱՊԱՍՏ - միանգամայն թէ և զչարափառացն տապաստ  արկանելով խումբս ... 

ուրանային զանսուտ նորա մարդեղութեանն խորհուրդ: - 59. 

ՏԱՊԱՍՏ ԱՐԿԱՆԵԼ - միանգամայն թէ և զչարափառացն տապաստ  արկանելով 

խումբս ... ուրանային զանսուտ նորա մարդեղութեանն խորհուրդ: - 59. 

ՏԱՌԱՊԱՆՔ - ի ծփական տառապանաց զերծուսցես զմեզ – 114. 

ՏԱՌԱՊԵԼ - «Յարուցանէ զաղքատն յերկրէ, և բարձր առնէ զտառապեալն  յաղբեւաց » - 

91. 

ՏԱՍՆ - և չորք և վեց գումարին ի տասն, որ է առաջին կատարեալ թիւ ի միակէն 

սկսեալ - 22. մի ըստ միոջէ համօրէն տասն թուով սահմանեցին զսեռականագոյն 

զէակացն սեռս: - 23. որոց շարադրութիւնն բաղկացուցանէ զտասն: - 23. յետ տասն 
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ամի ապաշխարութեան` ողորմութեամբ և արտասուօք արժանաւորեսցին խառնել 

յեկեղեցի աստուծոյ: - 27.  

ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ - ի տասներորդ ժամէ աւուրն սկիզբն արարեալ աղօթիցն - 22. Իսկ 

ուրբաթին ըստ տասներորդ ժամու պաշտամանն կարգեալ է – 88.   Իսկ ի տասներորդ 

ժամուն  … կարգեալ են զերեկորին պաշտօնն - 95. Եւ ի տասներորդ ժամուն լուցմունք 

ճրագացն, որ նշանակէ զկնի զգալի լուսոյս անցանելոյ, իմանալի լուսովն առաջնորդել 

ի հանդերձեալ կեանսն: - 96. 

ՏԱՏԱՄՍԵԼ - Նոյնպէս և ըստ շնչոյն` երկեաւ տատամսեցաւ, տրտմեցաւ – 72. 

ՏԱՐԱԳՐԵԼ - և միանգամայն անկեալք տարագրեցան ի կամաց հրամանատուին և 

յիւրեանցն պատուոյ: - 10. 

ՏԱՐԱԾԵԼ - զմարմնապարար  սեղանովն զիւրն տարածեսցէ բազուկս: - 11. Բազէն 

տարածեալ զթևսն անշարժ դիտէր ընդ  հարաւ - 97. 

ՏԱՐԱԿԱՐԾ - որք յերկնային հրաւիրեալ են ի բնակութիւն մարդկան տարակարծ 

խոհականութեամբ – 115.  

ՏԱՐԱԿՈՅՍ - սոյն օրինակ և մարդն առաջին, պարփակեալ ի միջօրէի իբրև ի մէջ 

գիշերի կայր ի տարակուսի - 98. 

ՏԱՐԱԿՈՒՍԱՆՔ - և ի կքել մարմնոյն` գտանել հոգւոյն զվհատութեանն 

տարակուսանս: – 15. յերկիւղէ տարակուսանաց է թերաբանելդ ձեր - 50. Քանզի 

բազում ինչ անյայտութիւն և տարակուսանք յաւետարանականսն գտանի ձայնս և 

յառաքելականս – 61. 

ՏԱՐԱԿՈՒՍԵԼ - Եւ մի՛ գայթագղիր տարակուսեալ - 44. 

ՏԱՐԱՆՋԱՏԱԿԱՆ - իւրաքանչիւրոցն նոցա  չարափառութիւն յոյժ աննմանիք են 

միմեանց և տարանջատականք: - 47. 

ՏԱՐԱՊԱՐՏ - և աղամողիս ի բանս քո, և յայլմէ առ այլ վազեալ անցանես տարապարտ 

մտածութիւնս: - 56. 
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ՏԱՐԱՑՈՅՑ - Բերելով տարացոյց իւրեանցն սխալանաց տղայապէս և անփորձաբար - 

5. այլ և վատթարագունի իմն նմանեցուցանես տարացուցի, որ է ըստ քում 

աստուածախօսութեանդ և տարացոյցն քո: - 65. 

ՏԱՐԲԵՐԵԼ – Մի՛ բաղդատեր զյոյժ ի միմեանց տարբերեալսն – 60. 

ՏԱՐԺԱՆՈՒՄՆ - գաղափարին մի մի գողաբայ առ օր մի, գոլով վեցն ըստ վեց աւուրցս 

տարժամանց. իսկ եօթներորդն զգլուխն և օր կատարման - 84. զմահն ասեմ, և 

զթաղումն, և զյարութիւնն, որպէս յետս լքանելով զեօթնօրեայ ժամանակս որ է ըստ 

մարմնոյ երկրաքարշ տարժանմանցս – 84.  

ՏԱՐԻ - զոր օրինակ քառասնօրեայ պահօքն զտարոյ զմեղսն քաւեաց – 102. 

ՏԱՐՐ - Արդ չորք են ընդ ամենայն երեկոյին աղօթից սաղմոսք ... թերևս ըստ չորից 

տարերացդ - 22. որ ինչ միանգամ ի տարերցդ յերկնէ և յերկրէ գեղեցիկ ինչ  առ երեսս 

հանդիպեցաւ` աստուածս անուանեցին - 35. Տարրատռփութեան դևն ստիպէ զիւրսն 

հնազանդեալս, որոց և դիպեսցին բարեքաձևաց տարերց և գեղեցկակերպից` երկիր 

պագանել – 41. որոց և տարերքս ամենայն տեղի տուեալ հնազանդի: - 43. ոչ տայ թոյլ 

մնալ նմա յայլայլութեանն յայնմիկ, այլ ի վայր քարշեալ` անցնիւրցն մատուցանէ զնա  

յորոց բաղկացաւն տարերց – 77.  զտարերց ապականութիւնն, որ յայնժամ օձաջամբ 

պտղովն դղրդեաց, խաղաղացուսցէ իւրով մաքրողական չարչարանօքն:  – 96. 

ՏԱՐՐԱԲԱՐ - Զի զոր լեզուով ազդմամբ` լսելեաց մատուցանէ զբանն, զնոյն սա 

տարրաբար տեսանելեաց առաջի դնէ: - 21. 

ՏԱՐՐԱՊԱՇՏ - Յորմէ գտանէին եղեալ դիցն երկրպագուք ոչ միայն տարրապաշտք, 

այլ և դիւապաշտք - 37.   

ՏԱՐՐԱՏՌՓՈՒԹԻՒՆ - Տարրատռփութեան դևն ստիպէ զիւրսն հնազանդեալս ... 

երկիր պագանել – 41. 

ՏԱՐՓԱՆՔ - այլում ումեք ակն դնելով կենցաղական տարփանաց, աստուածայինն 

շնորհ անդրէն ձգեալ բերէր զիս  կապանօք սիրոյ իւրոյ - 2. 



881 
 

ՏԱՐՕՐԷՆ - Վասն զի և չէ իսկ առաջիկայս մեզ զստեղծեալն եղծանել  

հակաճառութեամբ տարօրէն սովորութիւն - 23. 

ՏԳԵՂԱՆԱԼ - աստուստ և կերպարանին այլայլեալ տգեղանայր ձև, զբազում ախտից և 

ցանկութեանց յինքեանս երևեցուցանելով շաղախմունս: - 42. 

ՏԳԻՏՈՒԹԻՒՆ - առաջի բռնարկեալս ի վեր է քան զմեր կարողութիւնս, յաղագս 

տգիտութեան և խոշոր բանիս - 104. 

ՏԵՂԱԿԱՆԱԼ - և լիցի այս ո՞րպէս, եթէ ոչ աղօթիւք ձերովք տացին բան ի միտս մեր,  

տեղակացեալ առաջնորդութեամբ Հոգւոյն աղօթից խնդիրսն: - 104.   

ՏԵՂԻ - այլ զսեղանն փայտեղէն և շարժուն առնելով, իսկ զաւազանն ըստ պիտոյիցն` 

ըստ ժամուն և ըստ տեղեացն  որ  ինչ անօթով և ի ձեռն գայցէ, կատարեն զկարգն - 5. 

ըստ նմին և տեղիքն որոշին ի միմեանց` որովք փրկեալն լինիմք, և անուանք տեղեացն: 

- 8. և անդ յարժանաւոր տեղիսն զնոսա պսակեսցեն: - 10. անճանաչօղք բարեացն 

անձինք` հակառակացն ամենայն իրօք բանայցեն յինքեանս տեղի: - 11. զոր 

երուսաղեմացիքն յութօրեայս յայտնութեանդ` յութ եկեղեցիսն իւրեանց երթալով` 

զնոցին տեղեացն զկանոնն կատարեն – 12. Երկուք են որ յափշտակելոց են զմեզ 

տեղիք – 14. չէ իսկ առաջիկայս մեզ ստեղծեալն եղծանել ... այլ զհիմնացեալ 

զանկարգութիւնն քակել ... և փոխանակ նոցա զբարեվայելուչսն և զօգտակարագոյնսն 

ի տեղւոջն արձանացուցանել: - 23. Պարտ և արժան է զայնոսիկ ... անդ ի սրբութեան 

տեղիսն պսակել. զի ի միում տեղւոջ վայելէ լինել պսակին, և որ ընդունի զպսակմ: – 

27. Պարտ և արժան է յայտնութեանն  աւուր` կատարել զջրոյն օրհնութիւն ի վերայ 

ջուրց ըստ պատշաճի ի տեղիսն հանդիպեալ - 32. Ոչ է պարտ ի չարաղանդ մծղնէիցն 

տեղիս, որ կոչի Պոլլիկեանք, օթել ումեք - 33. սատանայականն ուսմունք ի մի իմն 

տեղի հաւաքեալ ծովացան ուղխք ամպարշտութեան նոցա: - 39. յաշխարհամէջս և ի 

ժողովրդաբնակս համարձակեցան յարձակել տեղիս - 39. տեսանեմք վարեցեալ 

զաստուած` երկայնմտութեամբնն և վրէժխնդրութեամբ, ոչ ամենայն տեղի կամ 

ժամանակ կամ  դէմ երկոցուն կամ միոյ ի նոցանէ - 44. Եւ համայն սա ... յայլում 

տեղւոջ մակաձայնէ Աստուած չարչարեալ: - 58. ի վերայ ամենայն տեղւոջ ել – 74. Արդ 

երիս եցոյց մեզ բանս զկործանմանն մերոյ տեղիս – 77. երթեալ ի նոյն տեղի 
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գագաթանն, բարձրանայր ի դիտին - 96. ընկալցի ճշմարտութիւնն տեղի ի հնոցն և ի 

ստուերականացն – 99. Վասն որոյ բանից արտաքս ընկեցաւ  ի կենաց տեղւոյն 

ինքնակամ ընտրութեամբ - 99. ի սմին տեղւոջ լուաւ ի ձեռն աւազակին – 99. 

Ազդարարութիւն ժամահարին զգաբրիելեան փողոյն ունի զօրինակ. և դիմելն ի տեղի 

աղօթիցն` զհաւաքումն ահեղ  ատենին – 109. կամեցայ զբովանդակ զառ ի նոցանէն 

կանոնական սահմանեալ բան ի միում տեղւոջ ... արձանացուցանել - 115. 

անաշխատաբար անդուստ զբանն յիւրում տեղւոջն գտցէ խնդրողն: - 116. և 

զամենեցուն ի տեղի արարեալ լցեր զհայհոյութեանն չափ: - 65. Ոչ ինչ պակաս և առ 

Սողոմոնիւ գեղեցկակերտեալք ի տեղիս տեղիս տաճարք - 45. 

ՏԵՂԻ ՏԱԼ – որոց և տարերքս ամենայն տեղի տուեալ հնազանդի: - 43. 

ՏԵՆՉԱԼ - զաջակողմանն այնպիսին տենչացաւ գտանել զխոտորումնն: - 15. և ոչ  զմի  

ոք անտուստ ի կողմանէ թողլով տենչացար - 64.  

ՏԵՆՉԱԼԻ - Յոյժ տենչալի էր ինձ և փափաքելի ... յամենայն ժամ զբարեաց զհետ երթալ 

– 48. 

ՏԵՌՆԱԳԱԼՈՒՍՏ - Արժան է գիշերապաշտօն առնել յայգ կիւրակէ  ... և ակն ունել 

ամենայն զուարթութեամբ և փութով տեռնագալուստ փողոյն – 2 

ՏԵՍԱԿ - մեծագոչ հնչմամբ աղաղակեմք ի յընդհանուր ամենայն արարածոցս 

տեսակս - 19. և բոլոր գոյացելոցն տեսակք` հարկաւորին ամենայն իրօք ընդ մեզ - 19. 

պարտ է ... զբոլոր գոյացելոցս ընդ ինքեան հնչեցուցանել ձայնից տեսակս: - 20. Իբր թէ 

անհնար է աստուծոյ յամենայնսս լինել  ի նմանէ գոյացելոցս տեսակս - 44. Ըստ նմին 

օրինակի և առ փրկչական մարմինն վերաթևեալ համբարձցիս. դաւանելով զնա 

տեսակին անուամբ` մարդ Յիսուս Քրիստոս ասելով: - 57. որ զանազանի ի զանազան 

տեսակն – 64. և այս հասարակաբար զհետ երթիցէ մարմնական և անմարմին 

տեսակացն. քանզի իւրաքանչիւր առանձնաւորեալքն ի տեսակին՝ դէմ անուանի – 64. 

ոչ յոյժ գայթագղեսցիս բանիւս, զապականութեանն ընդ միտ ածելով տեսակս - 73. զոր 

ապա կարողութիւն է միայն ամենազօր ձեռինն` միւսանգամ զքայքայեալն նիւթ առ 

նոյն հաւաքելով հաստատել տեսակ: - 77. 
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ՏԵՍԱՆԵԼ - Քանզի և արդարև իսկ սովաւ զյաւիտենական կենացն առ մեզ 

երաշխաւորեալ տեսանեմ բարութիւնս: - 7. պատշաճագոյն իսկ առ յարմարութիւն 

խնդրոյս` զնիւթս զայս տեսանեմ եղեալ - 7. Բայց տեսցուք և զայս ևս ի կարգիս – 7. զոր 

և տեսաք իսկ առ մերով ժամանակաւս: - 7. Իսկ մեզ իբրև հայրասիրաց ոմանց որդւոց՝ 

զառ ի նոցանէ անտես մնացեալն ... տեսանել արժանի է - 8. Զի տեսանեմք առ 

այսոքիւք և զայս ևս – 8. Բայց առ սոքօք և զայս ևս տեսանեմք յոմանս անկարգութիւն 

սովորութեամբ հիմնացեալ - 10. Բայց տեսանեմք առ այսոքիւք և զայն ևս ի կարգիս - 

12. պահանջէ ... շուրջ գալով միշտ, տեսանել հոգաբարձութեամբ զհօտ Քրիստոսի – 

23. Եւ եպիսկոպոսին տեսեալ, որպէս և կամեսցի` մարդասիրեսցէ ի վերայ նոցա: - 24. 

և խոնարհս տեսանես յերկինս և յերկրի: - 31. Ոչ կարացեալ տեսանել խաւարեալքն 

մտօք, թէ զինչ նմանութիւն է աստուածպաշտութեանս մերոյ առ 

բազմաստուածութիւնն հեթանոսաց - 35. Ըստ այսմ օրինակի քաղդէացւոցն տեսեալ 

զտիտանեանն զայն վիթխարի և աշխոյժ ... աստուածօրէն իմն պատուով պատուեցին - 

36. որոց տեսեալ զարիւնարբուս և  զթարախածուծս ի կենդանեացդ ... աստուածս 

անուանեցին – 36. Որ հաւատայ յիս, ասաց ինքն, զմահ մի տեսցէ - 40. Քանզի 

սկզբնաւոր դևքն և մարդատեացք ... կամին տեսանել չարչարեալս և նեղեալս - 41. Զոր 

և տեսանեմք ի ծառայութիւն զեկեալսն սատանայի խեղանդամս և ոգեհաշմս – 41. զմի 

և զնոյն յամենեսին տեսանեմ զօրութիւն: - 42. տեսանեմ քարեղէն կամ ոսկեղէն խաչ 

յօրինեալ և կամ պատկեր – 42. ոչ տեսանէ և ոչ ճանաչէ զնա,  բայց դուք տեսանէք - 43. 

երկոքումբք տեսանեմք վարեցեալ զաստուած` երկայնմտութեամբն և 

վրէժխնդրութեամբ - 44. Այլ ակամայ կուրութիւն ցանկայ` ոչ տեսեցելոյն լինել տեսօղ, 

իսկ կամաւոր կուրութիւն խնդրէ` ոչ լինել տեսեցելոցն տեսօղ- 49. Տեսանե՞ս, որպէս 

համաձայնք առ միմեանս գտանիք յամպարշտելդ – 54. «Շոշափեցէք զիս և տեսէք, զի 

ոգի մարմին և ոսկերս ոչ ունի, որպէս զի տեսանէք` զի ունիմ»: - 57. Աստուստ ապա և 

Մանի և Մարկիոն կենդանասցին` զկնի այնքան ամաց` տեսանելով զքեզ իւրեանց 

եղեալ զարմ: - 61. որ ետես զիս`  ետես զհայր իմ». եթէ զտեսանելս զայս` առ բնութեանն 

տեսութիւն զոր ունէի որդի զՀօր, ոչ առաջնորդեսցես մտացն աչաց - 62. Եւ համայն 

հիացեալ եմ մեծապէս` զնորանշանդ ի քեզ տեսանելով ձևացութիւն - 64. Ամբարձ զաչս 

քո յուղղութիւն և տես, ո՞ւր ոչ թաթաւեցար ի ճանապարհս քո» - 64. տեսանես 

զմարդկային ինչ ուրուք ճառեալ զՔրիստոսի կրիցն – 66. որ ոք տեսանէր – 66. զայլս ի 



884 
 

կենդանեացն զուգակենակցաբար ըստ ազգի տեսանելով վայելչացեալս, յաղագս 

նորին տրտմէր - 68. ,,Տեսանեմ այլ օրէնս զինեալ հակառակ օրինաց մտացն – 69. և ոչ 

մարմին նորա ետես զապականութիւն,, - 77. արանգեալ զիս տեսին – 79. Մի՛ 

հայեսցին առ այս՝ զոր տեսանես այժմ – 79. Ի հրաշակերտ փառազարդութեանցն 

աստուծոյ զամենայն գոլ բարեօք տեսանեմք - 83. ի քէն է տէր, աղբեւր կենաց, և լուսով 

քո գալստեամբդ տեսանեմք զլոյս»  - 88. զոր Եսայեասն ետես նստեալ յաթոռ փառացն 

– 90. զոր տեսեալ Յովհաննու որդւոյ Զաքարիայ, և զաղաղակ բարձեալ ասէր  – 91. 

կարգեցան … աղօթք իբրև արժանի լինել մեծի առաւօտի լուսոյ ծագմանն. և զտէր 

փառաց առանց ամօթոյ տեսանել ի նոր յաւիտենին - 92. զոր յառաջ տեսեալ 

մարգարէական ակամբ երանելւոյն Դանիելի ... ընդ արևելս ընդդէմ Երուսաղէմի 

աղօթէր վասն դարձի գերութեանն, տեսանելով զմիածին Որդին աստուծոյ 

բազկատարած ի խաչին - 97. տեսանեմք յերրորդ ժամու զշնորհս Հոգւոյն սրբոյ հեղեալ 

յառաքեալսն – 97. Զիններորդ ժամուս զխորհուրդ տեսանեմք բարձրագոյն 

աւանդութեամբ քան զայլսն պատուեալ յառաքելական դասուցն: - 99. որ յետ 

յարութեան տեառն` տեսին յարուցեալ ի մեռելոց – 104. 

ՏԵՍԱՆԵԼԻՔ - Իսկ չորքն ի նոցանէ` պարզաբար առ ի նուագերգութիւնսն առեալք. 

որպէս թէ ի քառից աստի գեղեցկաձայնեալ ի տեսանելեաց և ի լսելեաց – 20. Զի զոր 

լեզուով ազդմամբ` լսելեաց մատուցանէ զբանն, զնոյն սա տարրաբար տեսանելեաց 

առաջի դնէ: - 21. 

ՏԵՍԻԼ - մարմնաւոր տեսլեամբ ի սկզբանն ի վերայ ազգակցին իւրոյ իջեալ հանգչիւր 

– 43. աղօթիւք ձերովք բուռն հարցուք զբանէն գիտութեան, սուր և սուրբ  տեսլեամբ – 

104. 

ՏԵՍՈՒԹԻՒՆ - ցանկայ միշտ բանական բնութիւնս գերագունի և առաջնոյ 

պատճառին հասանել տեսութեամբ - 41. որում աշխարհ ոչ կամեցաւ զաչացն 

տեսութիւն սրտին կազմել տեսութեան ճանապարհ:  - 43. և շարաբարձումն անուանն 

և բանի վերաձգեալ ածցիս. անուամբ արմատոյն, տեսութեամբ գունոյն - 57. Ի 

տեսութենէ անտի.  «Շօշափեցէք զիս և տեսէք, զի  - 57. զտեսանելս զայս` առ 

բնութեանն տեսութիւն զոր ունի որդի զՀօր, ոչ առաջնորդեսցես մտացն աչաց – 62. ոչ 
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մարմին էր զգեցեալ ի կուսէն ի մերմէ բնութենէս, այլ զնոյն զնախահարցն էր պահեալ 

զերևութական տեսութիւն – 71. Իսկ աստ ապա եդից ի բանիս մերոյ տեսութիւն, և 

լուծումն առաջիկայիս: - 90. ամենայն տեսութիւնք մարգարէիցն պատգամացն Որդւով 

տնօրինեալ յօրինին - 90. յորոյ վերայ զաստուածորդին հոգւոյ ակամբ տեսանեմք  

նստեալ … ըստ Եսայեայ տեսութեանն - 105. 

ՏԵՍՉՈՒԹԻՒՆ - Ապա ուրեմն զայն` նորագիւտ և դեռահաւակ ժամանակն ստիպէր 

առնել այնպէս. իսկ այս`  խորհրդոյ և աստուածային տեսչութեանն - 6. թէպէտ և շատ 

ջանացար կուրաշաւիղ իմն արահետիւք ծածկել և թագուցանել զհաւաքեալ ի քեզ 

դառնութեան մաղձ, այժմ յաստուածայնոյն բռնադատեալ յակնարկութենէ 

տեսչութեանն` ի վեր բղխեցեր: - 53. 

ՏԶՐՈՒԿ - աստուածս անուանեցին. որպէս գազացիքն և ակկարոնացիքն զտզրուկս և 

զճանճս և զմժիխս: - 36. 

ՏԷՐ - Երանելւոյ տեառն Յովանիսի փիղոսոփայի Հայոց կաթողիկոսի Յառաջին 

կենցաղն իւր և ի գալն յաթոռ հայրապետութեան – 1. հարկանեմ զանձն իմ և 

նուաստանամ, հարցափորձեալ ի տեառնէն` թէ զա՞րդ անհանճարեղագունի հասակին 

տուեալ զգործոցն խոհականութիւն – 3. տէրն ուրանօր զհինն աւարտեալ կնքեաց - 5. 

Որպէս և տէրն ասէր «Մինչև արբից զդա, ասէ, ընդ  ձեզ նոր յարքայութեան հօր իմոյ»: - 

7.  ,,Յաւուր յայնմիկ եղիցի, ասէ, սեղան տեառն արձան կանգնեալ յերկրին 

եգիպտացւոց - 7. Քանզի պարտ է` նախ ի բաց կալ ի ծառայեցուցանօղ տեռնէ, և 

յապստամբ ծառայէ անտի. զի ,,Տիրեսցք … ծառայն իմաստուն՝ տերանց անմտաց - 9. 

կցուրդ ասելով «Ձայն տեառն ի վերայ ջուրց» և զմկրտութեանն ի Մատթէոսէ 

զաւետարանն ընթեռնլով՝ օրհնէին զջուրն - 12. տէր ինքնին եղիցի մեզ լոյս 

մշտնջենական - 13. «Ծագեսցեն իբրև լուսաւորք յերկնի» տէրն ասէ - 14. Զայս և տէրն 

զմեզ յաւետարանի անդ զգուշացուցանելով ասէր - 16. «Արթու’ն  կացէք, զի ոչ գիտէ 

յորում ժամու տէրն ձեր գայցէ - 16. ըստ նորին իսկ տեառն հրամանի. «Եղիցին, ասէ, 

գօտիք ձեր պընդեալ ընդ մէջ … և դուք նմանեալք մարդկան՝ որ ակն ունիցին տեառն 

իւրեանց - 17. Երանի՛ իցէ ծառայիցն այնոցիկ, զորս եկեալ տէրն  գտանիցէ արթուն»: - 

17. Յառաջագոյն ասել, «Մեղաք  անօրինեցաք». և ապա ասել «Օրհնեցէք ամենայն 
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գործք տեառն զտէր» : - 19. «Օրհնեցէք զտէր յերկնից - 19. «Օրհնեցէք ամենայն գործք 

տեառն զտէր» : - 19. այս յաղագս Հարցինն և Գործոցն, Ողորմեցին և Տէր յերկնեցոյն: - 

19. «Խոնարհեցո տէր զունկն քո և լուր ինձ, զի աղքատ և տնանկ իմ ես,,: Հայեաց տէր, 

ասէ, յաղքատութիւն և ի տնանկութիւն բնութեանս - 21. հնար լիցի ամենայն անձին 

Երրորդութեանն երկրպագուաց ժառանգել զերկնից արքայութիւնն ի Քրիստոս Յիսուս 

ի տէր մեր - 24. Նայեա տէր ողորմութեամբդ քով: - 28. Արդ զկնի Հարցինն և 

Ողորմեցւոյն …  զՓառս ի  բարձունսն  պաշտել. ապա ըստ իւրաքանչիւր աւուր 

զկցուրդսն  … Երկուշաբթւոյն, Լոյս տուր տէր աչաց իմոց: Երեքշաբթւոյն, Ի քէն է տէր 

աղբեւր կենաց: Չորեքշաբթւոյն, Ես ասացի տէր ողորմեա ինձ: Հինգշաբթւոյն, Ես առ 

քեզ տէր աղաղակեցի:   Ուրբաթուն, Մտցեն աղօթք առաջի քո իմ տէր: Շաբաթուն, 

Առաքեա տէր զլոյս քո: - 28-29. Եղիցի անուն տեառն ասել սկսեալ են ի ժամանակացն 

Եզրի  կաթողիկոսի: - 30. որպէս թէ տակաւին ևս ի թաղման վարկանելով զտէրն, 

արտաքուստ ի գերեզմանն առ նա աղաղակիցեմք ասելով՝ թէ ,,Արի, տէր, օգնեա մեզ և 

փրկեա զմեզ,, - 30. ,,Թագաւորեսցէ տէր յաւիտեան,,: - 30. “Ի գիշերի համբարձեք զձեռս 

ձեր ի սրբութիւն, և օրհնեցէք զտէր,,: - 30.  ընկալ բարերար և մարդասեր տէր 

զամենեցուն մեր աղաչանս – 31. Մի’ թողուր տէր զժողովուրդս քո  - 31. փոխեա զմեզ 

յարքայութիւն միածնիդ քոյ տեառն մերոյ  Յիսուսի Քրիստոսի: - 31. Քեզ յանձն առնեմք 

զանձինս մեր, աստուած ամենակալ, հայր տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի - 31. 

Հայեաց, տէր, յաղիթս մեր – 31. արժանաւորս արա զմեզ ծառայս քո անճառ լուսոյդ 

երկնից արքայութեանդ Յիսուսիւ Քրիստոսիւ տերամբ մերով - 31. զկենդանիս ի 

պատիւ առեալ պաշտեցին ... Որպէս հիւսիսայինքդ զձի և զշուն. զմին վասն 

երագաշարժութեան ոտիւքն ... և զմիւսն` ի գազանացն յափշտակութենէ զտէր իւր  

յապահովացուցանելոյն սակս: - 36. Իսկ մարդասէրն մեր տէր և բարերար ընդ  ողջոցն 

ոչ միայն թէ  ոչ մախայ ընդ  առողջութիւն - 41. Եւ այս է, զոր ասէր տէրն՝ եթէ – 43. Ըստ 

այսմ բանի և տէրն յանդիմանեալ սաստէր այնոցիկ - 45. ,,Մի՛ կեցջիք, փոխանակ զի 

սուտ խօսեցալք յանուն տեառն,, - 48. ապացոյցք բանի գործք ի տեառնէն վկայեալ – 

60. Լցցի, ասէ, երկիր գիտութեամբ տեառն իբրև զջուրս բազումս - 65. զնոսա ասեմ 

սուրբս` զՍահակ և զՄաշդոց … զմեծն իմաստասիրաց և զհռչակեալն ընդ տիեզերս 

զտէր Մովսէս - 66. առ որս կամաւ և ըստ կանխատեսութեան խորհրդոյ յայնոսիկ 

խոնարհէր տէրն - 72. «Արդ որպէս ընկալաւ զքաղցնուլն տէր  - 73. էր ինչ որ ըստ մեզ, 
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և էր ինչ որ ըստ մեզ`յինքեան ցուցանելով տէրն – 73. Եւ զայս գտեալ մեր 

զազատութիւն ի տեառնէն – 75. ամենայն փութով եկեալ յանձն առնոյր զսա տէրն – 76. 

Քանզի զոր սիրէ տէր՝ խրատէ – 78. Եւ զայսց բանից արմատս ինքն իսկ եկեալ 

ուսուսցէ մեզ տէր – 78. Կոչես, ո՛վ տէր, Հայր քեզ զաստուած – 78. Զի՞նչ ևս խնդրես ի 

նմանէ, յայտնեա՝ մեզ աղաչեմք զքեզ, տէր – 79. Նորին տեառն Յովհաննիսի 

Իմաստասիրի Յաղագս կարգաց եկեղեցւոյ Քրիստոսի – 81. ,,Զկամս երկիւղածաց 

իւրոց առնէ տէր – 82. ,,Տէր եթէ զշրթունս ի բանաս, բերան իմ երգեսցէ զօրհնութիւն 

քո,,: - 82.  ,,Տէր, զի՞ բազում եղեն նեղիչք իմ – 82. աղաչէ` … ոչ անտես լինել մարդկային 

բնութեանս ի բարեգթութենէն տեառն – 82. գոչէ քաջալերաբար և ասէ, «Օրհնեա’ անձն 

իմ զտէր - 83. հրամայէ երկնային զօրացն, առ ի յօգնականութիւն փառաբանութեանն 

իւրեանց տեառն օրհնել զտէր: - 83. հանապազ երգեն … քարոզն և քահանայական 

աղօթքն. յետոյ Տէր յերկնից – 85. ,,Օրհնեցե՛ք զտէրն յերկրէ վիշապք և ամենայն խորք,, 

- 87. օրհնեն զտէր յօրհնութիւն նոր – 87. ,,Լոյս տուր, տէր, աչաց իմոց – 87. ,,Եւ 

աղաչեմ, տէր, ողորմեա՛ ինձ – 88. ի քէն է տէր, աղբեւր կենաց – 88. «Ծագեա’, տէր, 

զողորմութիւն քո ի պաշտօնեայքս և յերկրպագուս ամենասուրբ Երրորդութեանդ,,: - 

88. հիւանդութիւն նախահօրն պատմի, և ի նմին ժամու զբժշկութիւն վիրացն 

չարչարանօք խաչին տեառն մերայ Յիսուսի Քրիստոսի - 88. ,,Ես առ քեզ տէր 

աղաղակեցի – 88. ըստ որում ժամու ի գերեզման ասի իջեալ տէր արարածոց – 88. 

,,Առաքեա՛ տէր, զլոյս քո և ճշմարտութիւնդ քո,, - 89. մի է յԵրրորդութենէն տէր մեր 

Յիսուս Քրիստոս – 90. ,,Ինձ քաւ լիցի պարծել, բայց միայն ի խաչն տեառն մերոյ 

Յիսուսի Քրիստոսի,, - 90. «Մի’ ամօթ համարիր զվկայութիւն տեառն մերոյ Յիսուսի 

Քրիստոսի - 90. Եւ գառն անմեղ վարեալ ի սպանդ, ծանեաք զնոյն ինքն զտէր մեր 

Յիսուս - 91. խորհրդական աւուրսն հրաւիրեն զմեզ առ հոգևոր սեղանն, յանդիման 

լինել ճշմարիտ պատարագին մարմնոյ և արեան միածնին տեառն մերոյ Յիսուսի 

Քրիստոսի - 91. աղօթք մեր ժամանեսցեն ի յականջս տեառն զօրութեանց - 91. 

,,Բնակեցուցանէ զամուլն ի տան ուրախամիտ …պատմել զօրհնութիւնս տեառն ի 

դրունս դստեր Սիովնի և ի նոր Երուսաղէմի»: - 91. կարգեցան ... աղօթք իբրև արժանի 

լինել մեծի առաւօտի լուսոյ ծագմանն և զտէր փառաց առանց ամօթոյ տեսանել ի նոր 

յաւիտենին - 92. որոց և մեք արժանի եղիցուք հասանել խոստացելոց բարեացն, 

շնորհօք և մարդասիրութեամբ տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի  - 94. Նորին տեառն 
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Յովհաննիսի Հայոց կաթողիկոսի Յաղագս կարգաց եկեղեցւոյ – 94. ի նմին ժամու 

բժշկել զյանցանսն չարչարանօք խաչին տէրն մեր Յիսուս Քրիտոս – 94. յորում ժամու 

տէրն արարածոց ի գերեզման իջեալ ասի – 95. ,,Խոնարհեցո, տէր, զունգն քո և լու՛ր 

ինձ – 95. ,,Տէր, հա՛ն ի բանդէ զանձն իմ,,: - 96. Բայց ինձ այսպէս թուի, եթէ տեառն 

մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի կրիցն և ի ներգործութեանցն կարգեալ - 96. կարգեցան 

աղօթքն, իբրև օգնականութիւնք … և յիշատակ տնօրինաբար բժշկութեանն 

չարչարանօք տեառն մերոյ Յիսուս Քրիստոսի: - 98. եղիցի օր մի, և օրն այն յայտնի 

տեառն – 100. Նորին տեառն Յովաննիսի իմաստասիրի Հայոց կաթողիկոսի Վասն 

մեծի աւուր միաշաբաթին – 101. զմեզ հրեշտակաց նմանեցուցանէ տէր յաւետարանին 

ասելովն, եթէ «Դուք նմանողք մարդկան, որ ակն ունիցին տեառն իւրեանց - 102. 

երանի է ծառայիցն այնոցիկ՝ զորս եկեալ տէրն իւրեանց գտանիցէ արթուն – 102. Զայս 

և տէրն յաւետարանին հրամայէ ասելովն – 102. որ գիտէք, եթէ յորում ժամու տէրն ձեր 

գայ – 102. դեռ ևս թաղման  վարկանելով զտէրն, արտաքուստ ի ներքս ի գերեզմանն 

աղաղակելով  ... թէ ,,Արի՛ տէր, օգնեա՛ մեզ - 103. ,,Թագաւորեսցէ տէր յաւիտեան 

աստուած քո Սիովն – 103. բանայ զաչս կուրաց, և կանգնէ զմեղօք գլորեալսն տէր,,: - 

103. օրհնեցէ՛ք զտէր,, - 103. զոր կարգեալ է տեառն Եզրի Հայոց կաթողիկոսի: Որ 

նկարագրի խորհուրդ իմաստիցն աշակերտացն տեառն, որ յետ յարութեան տեառն` 

տեսին յարուցեալ ի մեռելոց - 104. ,,Տէր թագաւորեաց վայելչութիւն զգեցաւ,, - 104. 

Վասն զի ոչ պատգամաւոր բարբառ, և ոչ հրեշտակք, այլ ինքն տէր` ասելով եթէ «Ելի ի 

հօրէ և եկի յսշխարհս» - 106. խոստովանին զսուրբ զհաւատն ... ի բաց վանել 

զչարութիւն բանսարկուին, և զբոլոր զտիեզերս հնազանդեցուցանել ընդ առաքելական 

քարոզութեամբն` ի Քրիստոս Յիսուս ի տէր մեր – 106. այլ մեզ յայլ ինչ մի’ լիցի պարծել 

ըստ Առաքելոյ, բայց միայն ի խաչ տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի - 113. Տէր 

պահեսցէ զմուտ քո ծծնդեամբ յաշխարհ – 113. համբառնամք զմտաւորական աչս իբր 

ծառայ առ տէր – 113. Եւ ժողովուրդն զքահանայն տէր անուանելով` աղաչէ յիշել 

յաղօթսն պաշտօնեայսն – 114. Նորին տեառն Յովհաննու իմաստասիրի 

Յիշատակարան – 115.  

 ,,Օրնեալ ես տէր աստուած հարցն մերոց,,: - 19. Պարտ և արժան է ի 

գիշերապաշտաման զկանոնացն զհետ բերել զչորս զայս քարոզութիւն ... Եւ ըստ 
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իւրաքանչիւրոցն զաղօթսս զայսոսիկ հանգստիւքն իւրեանց. Տէր աստուած 

մշտնջենաւոր. Հանգիստ, Շնորհատու բարեաց: - 31. Օրնեալ ես տէր աստուած մեր – 

31. «Տէր աստուած Իսրայելի, ի ծագաց երկրի արուեստս լուաք, յոյս բարեպաշտի - 41. 

«Զի՞նչ հայցէ տէր աստուած մեր - 41. «Տէր աստուած փրկութեան իմոյ, ի տուէ 

կարդացի, և գիշերիս առաջի քո» - 89. Արդ զկնի Հարցինն և Ողորմեցւոյն և Տէր 

յերկնցըւոյն` զՓառս ի բարձունսն պաշտել – 29. 

ՏԷՐ ԱՍՏՈՒԱԾ - Օրնեալ ես տէր աստուած հարցն մերոց,,: - 19. Պարտ և արժան է ի 

գիշերապաշտաման զկանոնացն զհետ բերել զչորս զայս քարոզութիւն ... Եւ ըստ 

իւրաքանչիւրոցն զաղօթսս զայսոսիկ հանգստիւքն իւրեանց. Տէր աստուած 

մշտնջենաւոր - 31. Օրնեալ ես տէր աստուած մեր – 31. «Տէր աստուած Իսրայելի, ի 

ծագաց երկրի արուեստս լուաք, յոյս բարեպաշտի - 41. «Զի՞նչ հայցէ տէր աստուած 

մեր - 41. «Տէր աստուած փրկութեան իմոյ, ի տուէ կարդացի, և գիշերիս առաջի քո» - 

89. 

ՏԷՐ ՅԵՐԿՆԸՑՒՈՅՆ - Արդ զկնի Հարցինն և Ողորմեցւոյն և Տէր յերկնցըւոյն` զՓառս ի 

բարձունսն պաշտել – 29. 

ՏԷՐՈՒԹԻՒՆ - Անկեալ եմք առաջի քո. Հանգիստ քում ամենազօր տէրութեանդ: - 31. 

Իսկ զթագաւորական զպատկերն յետոյ ի պատիւ տէրութեանն իւրոյ զարդարէր … 

առաւել մեծարեալ զանարգ նիւթն յերկինս հանեռլով ի տէրութեան փառսն – 85. որ 

պարգևեաց ինձ ի վերայ երկրի տէրւթիւն ընդ ամենազօր իւրոյ տէրութեամբն – 116. 

ՏԷՐՈՒՆԱԿԱՆ - Յորմէ ոչ փոփոխեսցի նախահարցն հաստատեալ սահմանք. այս 

ինքն` ոչ տէրունականն աւուր զապաշխարութեանն ի վերայ ածել զնսիր - 15. 

հաւանեցուսցեն զքեզ համագոյ և համաբուն ասել զտէրունական մարմինն մարդկային  

բնութեանս - 57. յայնմ ժամու լինելոց է յարութիւն ամենայն մարդկային բնութեանց, 

թէպէտ և գիշերի ասի` ըստ տէրունական առակի: - 92. իմ պսակաւորն և հայրապետն 

սուրբ Գրիգոր, ըստ տէրունական առակին զյարութիւն մեռելոց բուսոց և տնկոց 

օրինակէր ի գարուն բուսաբեր - 92. և յիշատակ տէրունական պատուիրանին  ևս 

առաւել  խոցոտէր – 98. վասն այնորիկ անշունչ և լռութեամբ կան ի սպասու բանից 
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տէրունականացն: - 106. Համբարձի. զի պահպանիցիմք տէրունական աջովն 

աստուծոյ - 113. 

ՏԷՐՈՒՆԵԱՆ - որ է առաջին կատարեալ թիւ ի միակէն սկսեալ … և զուգաթիւ ի ձեռն 

Մովսիսի տէրունեան աւանդեալ օրինացն: - 23. նախատել զմեզ յանդգնին պղծալիցն 

… կռապաշտս անուանելով տէրունեան աղագաւ նշանապաշտութեամբ - 35. 

ՏԻԲԵՐԱԿԱՆ - և ուրախութեամբ հանդիպէին ի նաւարկութեան իւրեանց ի 

տիբերական ծովուն – 104. 

ՏԻԵԶԵՐՔ - յարեաւ և օգնեաց մեզ … թագաւորելով մշտնջենաւորաբար ամենայն 

տիեզերաց : - 30. և սորա խաւար չարապաշտութեանն զբոլոր տիեզերս ընդ իւրեաւ 

կալեալ կուրացոյց:  – 36. զնոսա ասեմ սուրբս` զՍահակ և զՄաշդոց  … զմեծն 

իմաստասիրաց և զհռչակեալն ընդ տիեզերս զտէր Մովսէս - 66. յոր և կոչէ ի 

հարսանիս երկնաւորին Որդւոյն իւրոյ զտիեզերս: - 86. Եւ այսպիսի փրկական 

տնօրէնութեամբ տիեզերք նորոգեալք կենդանացան – 86. ի վերայ խաչին  աւանդեալ 

զոգին յինն ժմուն, արձակեաց զտիեզերս ի բանդէ – 99. Փրկեաց զմեզ, թագաւորելով  

համաշխարհական ի վերայ ամենայն տիեզերաց: - 104. լնու անուշահոտ 

գիտութեամբն զտիեզերս – 105. խոստովանին զսուրբ հաւատն … ի բաց վանել 

զչարութիւն բանսարկուին, և զբոլոր զտիեզերս հնազանդեցուցանել … ի Քրիստոս 

Յիսուս - 107. 

ՏԻԿԻՆ - որպէս և ուսան իսկ առնել  կարկանդակս տիկնոջ երկնից - 41. 

ՏԻՄՈԹԷՈՍ - և առ Տիմոթէոս գրեալ, եթէ «Մի՛ ամօթ համարիր զվկայութիւն տեառն 

մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի» - 90. 

ՏԻՊ - Մերձ յասացեալսն վարկանիմ և զղևտացւոցն օրէնսն … գոնեա տիպք օրինակի 

եօթներորդացն, որ առ ութերեական հանեն քրիստոսեան խորհուրդին – 84. 

ՏԻՏԱՆԵԱՆ - քաղդէացւոց տեսեալ զտիտանեանն զայն վիթխարի և աշխոյժ … 

աստուածային իմն պատուով պատուեցին - 36. 
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ՏԻՏՈՍ - արտաքնոցն ասացեալն ի խորհուրդ եկեղեցւոյ վերաբերին … և կրետացւոց 

սուտ մարգարէին վկայութիւնն առ Տիտոս զարմանալի  - 82. 

ՏԻՐԱՑՈՒՑԱՆԵԼ - ծառայեցուցանէ ի ստեղծանելն զնիւթն, և տիրացուցանէ ի 

պատուելն – 42. 

ՏԻՐԵԼ - «Տիրեսցէ, որպէս Սողոմոն ասէ, ծառայն իմաստուն` տերանց անմտաց»: - 9. 

ՏԻՒ - Քանզի միջսահման իմն երեկորինս է ժամ տուընջեան և գիշերոյ. տիւ մինչև ի 

նա յանգեալ, դադարումն ընդունի - 15. Սակս որոյ և երկոցունց մասնաւորաբար և 

հարազատասցի սա, այս ինքն տուընջեան և գիշերոյ - 16. Պարտ և արժան է … բերել 

զչորս զայս քարոզութիւն. Վասն ի վերուստ խաղաղութեան, Վասն ի գիշերի և ի 

տուընջեան, Վասն … Եւ ըստ իւրաքանչիւրոցն զաղօթսս զայսոսիկ հանգստիւն 

իւրեանց. Տէր աստուած մշտնջենաւոր … Ի գիշերի և ի տուընջեան – 31. զամենայն գոլ 

բարեօք տեսանեմք. ևս առաւել … զանեղ լոյսն զսահմանօղ տուընջեանև գիշերի – 84. 

,,Տէր աստուած փրկութեան իմոյ, ի տուէ կարդացի, և գիշերիս առաջի քոյ,, - 89. ի 

տուընջեանն որոշեալ սահմանք աղօթից - 94. եղիցի օր մի, և օրն այն յայտնի տեառն՝ 

ոչ տիւ իցէ և ոչ գիշեր – 100. զմեղօք զանպատուեալ զբնութիւնն հրեշտակս առնէ ի 

մարմնի, փոխադրելով յորդիս լուսոյ և յորդիս տուընջեան – 102. 

ՏԻՔ - ո՞վ զիս անցելոցն առաջի դնէր ամանակաց, վերստին զմանկական տիոցն 

զգեցուցանելով զհասակ: - 1. 

ՏԽՈՒՐ - Զի՞նչ զսոսա անուանեցից. հովիւս հօտավատնի՞չս, եթէ գազանս կեղեքիչս 

խաշանց. զկուսանացն իբրև զերկրորդականացն առնելով` տխուրս և 

անկատարելագործ հարսանիս – 11. 

ՏԿԱՐ – Յորմէ ոչ փոփոխեսցի նախահարցն հաստատեալ սահմանք, այս ինքն … իսկ 

ի տրտմականսն` ծանրաբեռնութեանն ի ներքոյ դնանիլ տկար բնութեանս  – 15. Ոզա 

մեռանէր յօգնելն տկար զօրութեամբ հզօչագունին - 44. 

ՏԿԱՐԱՆԱԼ - երբեմն տկարանայր մարմինն` թոյլ տալով նմա բանին, և երբեմն 

զօրանայր` ընկալեալ ի բանէն: - 72. 
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ՏԿԱՐՈՒԹԻՒՆ - առնլով յինքն  զտկարութիւնն մեր և ըստ մեզ, եղեաք և մեք 

զօրութեան նորա  հաղորդք – 74. զոր կատարեաց իւրով մարմնով հնազանդ լիեալ Հօր 

մահու չափ. որպէս թէ ի տկարութեան զօրութիւն ցուցանել – 75.  Վասն որոյ աղաչէ` 

օգնական լինել տկարութեան բնութեանս – 83. տկարութիւն մեր ի քեզ բարձեր – 90. 

ՏՂԱՅ - Տղայոցն արեամբ զանգեալ ալեւր, զանօրէնն ժուայթելով զօրէնս, անդր ևս քան 

զխոզի գտանին զանզգայ ծննդակերութիւն: - 38. ընդէ՞ր և մարմին զգեցաւ ի կուսէն  … և 

ծննդեամբ յառաջ եկեալ երևեցաւ տղայ: - 49. Զիա՞րդ և տղայ երևեալ 

խանձարրապատեցաւ – 54. 

ՏՂԱՅԱՊԷՍ - Բերելով տարացոյց իւրեանցն սխալանաց տղայապէս և անփորձաբար, 

եթէ առ հարկի ի սկզբանն յումեքէ երագազրաւելի ինչ ցուցեալ եղև գործ: - 5. 

ՏՂԱՅՈՒԹԻՒՆ - Իսկ այժմ ի տղայութեան հասակի այսոքիկ միանգամայն ի միասին ի 

վերայ եկեալ գտանին - 10.   

ՏՂՄԱՍԷՐ - սոյնպէս և ասացեալքս այսոքիկ, տղմասէրք և ժանտագործք, առ 

միմեանս անպատկառացոյցք են պղծութեանն - 38. 

ՏՆԱՆԿ, ՏՆԱՆԳ - «Խոնարհեցո’ տէր զունկն քո և լո’ւր ինձ, զի աղքատ  և տնանկ եմ 

ես»: -  31. «Խոնարհեցո’, տէր, զունգն քո և լո’ւր ինձ, զի աղքատ և տնանգ եմ ես»: - 95. 

որ ընդ ինքեան յերկնայինն ի վեր տանի գանձ զտնանկ ստացողին զսիրտ - 116. 

ՏՆԱՆԿՈՒԹԻՒՆ - Հայեա’ց տէր, ասէ, յաղքատութիւն և ի տնանկութիւն բնութեանս – 

21. 

ՏՆԿԵԼ, ՏՆԳԵԼ – Զի ամենայն տունկ, յաստուծոյ ոչ տնկեալ, խլեսցի»: - 45. Եւ յառաջ 

քան զայս գրեալ է, գործել զնա և պահել զփափկականն զայն դրախտ` զոր տնկեացն: - 

68. աւելորդ վարկանիմ զամենապտուղն զայն տնկագործողին տնկեալ զդրախտն – 67. 

և զլոյս աստուածգիտութեանն և ի սիրտ ամենայն մարդկան տնգէր - 98.    

ՏՆԿԱԳՈՐԾՈՂ - աւելորդ վարկանիմ զամենապտուղն զայն տնկագործողին տնկեալ 

զդրախտն – 68. Օրինակ իմն. որպէս թէ առաջի կայցէ բանիս` տունկ ինչ ի  

տնկագործողէն իւրմէ  խլեալ - 77. 
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ՏՆՏԵՍԵԼ - զամրութիւն առ ճշմարտութիւն հաւատոյն տնտեսել կամեցեալք - 59. 

ՏՆՕՐԷՆՈՒԹԻՒՆ - զայս ի Հօրէ իսկ անժամանակաբար յինքեան բերէր Բանն 

աստուած. այլ ըստ անճառ տնօրէնութեանն ի կուսէն: - 56. Բասիլիոս ասէ. «Ծնեալն ի 

Մարիամայ էութիւնն ի նորա բնութենէն` ոչ էր աստուած բնաբար, այլ միաւորութեամբ 

տնօրէնութեանն - 56. Ես զթաղումն մարմնոյն և զգեստ նորա ասեմ Բանին. ոչ 

բնութեամբ աստուածութեանն, այլ միաւորութեամբ տնօրէնութեանն: - 58. Սոյնպէս 

զձայնս զանձնականս ... զտրտմութիւնն և զզոփալն, աստուծոյ Բանին ասեմ. ոչ 

բնութեամբ աստուածութեանն, այլ միաւորութեամբ տնօրէնութեանն: - 58. 

համարձակէին և բնութեանցն արժանաւոր բարբառել բանս, և զմիաւորութեան 

տնօրէնութեանն - 59.Արդ է ուրեմն յաստուածային գրիցեալսն բան, որ ըստ 

բնութեանն է ասացեալ և իմանի, և է որ ըստ միաւրութեան տնօրէնութեանն: – 62. 

Զորմէ առաւելաշնորհն Սևերիանոս ասէր գաբաղացւոց եպիսկոպոսն ի 

տնօրէնութեան Փրկչին բանի – 71. Աստանօր յանգումն բարի աղօթից մերոց և 

ամենայն տնօրէնութեանցն Քրիստոսի - 84. Եւ այսպիսի փրկական տնօրէնութեամբք 

տիեզերք նորոգեալք կենդանացան - 86. և այսպիսի փրկական տնօրէնութեան 

խորհուրդ ծանուցեալ մանկանց եկեղեցւոյ – 88. 

ՏՆՕՐԻՆԱԲԱՐ – կարգեալ են ... զկնի սաղմոսն, զտնօրինաբար աղօթել փրկչին, վասն 

յանդգնութեան ժաղավրդեանն  - 95. կարգեցան աղօթք … և յիշատակ տնօրինաբար 

բժշկութեանն չարչարանօք տեառն մերոյ Յիսուս Քրիստոսի: - 98. 

ՏՆՕՐԻՆԵԼ - զնիւթս զայս տեսանեմ եղեալ. որպէս թէ զանյողդողդ և  զանշարժահիմն 

փրկութեան մերոյ իրողութիւն կարծրագոյն և  դժոխաշարժելի գործարանաւ 

տնօրինել: - 7. չէր իսկ հնար միով մարդով ըստ միում գործոյ, և ըստ միում ժամանակի` 

զբովանդակն իւր կամս տնօրինել աստուծոյ ի մարդիկ: - 12. ծածկեալ զհռչակեալն 

Յորդանան խորհուրդ մեզ տնօրինէ - 13. սոքա ամենեքին, և որ այլն ևս իցեն 

անօրինեալք ի Քրիստոսէ, ի յարութեանն միաւորեալ բովանդակին: - 30. այլ առ 

ներգործելն այնոքիւք միայն տնօրինել, որովք կամեսցի ինքն, և ժամանակին 

պահանջեն պէտք: - 44. ամենայն տեսութիւնք մարգարէիցն պատգամացն Որդւով 

տնօրինեալ յօրինին - 90. 
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ՏՈՂԵԼ – Առ որս ոչ են մեզ յերկարագոյնս տողել բանս – 11. 

ՏՈՅԺՔ - և ընդ բազում ցաւօք անկանէր տոյժս – 97. 

ՏՈՒԸՆՋԵՆԱՅԻՆ - Նախկին թոյղ տալով պղծութեանն յառաջել և յափշտակել 

զօրինաւորն զայն անկողինս, և ապա զգիշերայինն իբրև  զտուընջենայինն ի լոյս բերել 

համարձակութիւն առեալ - 11. տէր ինքնին եղիցի մեզ լոյս  մշտնջենական, և փառք 

նորա մեզ փոխանակ տուընջենային լուսոյ: - 14. ի զանազան տուընջենային 

տաժանմանց անտի աշխատեալ և խոնջեալ լինի  մարդկայինս կազմած - 21. 

ՏՈՒՆ - «Բնակեցուցանէ զամուլն ի տան ուրախամիտ – 91. յերրորդ ժամու աւուրն 

զպատուհան տանն իւրոյ բանալով, ընդ արևելս ընդդէմ Երուսաղէմի աղօթէր - 97. 

արձակեաց զտիեզերս. ի բանդէ, և ի տանէ կապանաց զազգս մարդկան - 99. 

 տուն առ տուն երգ առեալ ընդ վերին զօրացն միաւորին: - 104. 

ՏՈՒՆ ԱՌ ՏՈՒՆ – տես ՏՈՒՆ – 104. 

ՏՈՒՆԿ – Զի ամենայն տունկ, յաստուծոյ ոչ տնկեալ, խլեսցի,,: - 45. Օրինակ իմն 

որպէս թէ առաջի կայցէ բանիս` տունկ ինչ ի  տնկագործողէն իւրմէ  խլեալ - 77. իմ 

պսակաւորն և հայրապետն սուրբն Գրիգոր ... զյարութիւն մեռելոց  բուսոց և տնկոց 

օրինակ էր ի գարուն բուսաբեր – 92. 

ՏՊԱՒՈՐԵԼ - Արդ են թանց սորա առաւօտին ասացեալ սաղմոսքն թուով վեց. 

զուգաքանակ առ ի մեզ տպաւորեալ զգայարանացս: - 20. Դարձեալ` կռապաշտիցն 

զմեռելոց  ոմանց զնմանութիւն յանշունչ նիւթս կերպագործեալ տպաւորելով - 40. 

«Խոստովանիմ զԲանն աստուած յարգանդի կուսին կերպացեալ` տպաւորեալ, ի 

պատկեր և ի ձև մարդոյ եղեալ - 57. ըստ որում և մեծ մարգարէն յառաջագոյն 

տպաւորեաց յասելն, եթէ   - 91. 

ՏՐԱՄԱԲԱՆԵԼ – զառաջին ըստ բնութեան տրամաբանէ – 58. որ ըստ 

միաւորութեանն տրամաբանեցան: - 61. 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼ - Քանզի ոմանք ի նոցանէ բնականք ասին` ըստ բնութեան ի մեզ 

տրամադրեալք - 75. 
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ՏՐԱՄԱԴՐՈՒԹԻՒՆ - զգերամբարձեալն մարմնոյն տրամադրութեամբ` 

աստուածօրէն իմն պատուով պատուեցին - 36. երկատեսակ իմն սոցայն կարծեսցի գոլ 

տրամադրութիւն  - 68. Եթէ ոչ երկիւղին տրամադրութիւն ի բանականումն նորա 

բնաւորեալ էր յոգւոջ, զիա՞րդ զգուշացուցանէր - 68. 

ՏՐՈՀԵԼ - կարգեցան ի ժամուն յայնմիկ աղօթք իբրև արժանի լինել մեծի առաւօտի 

լուսոյ ծագմանն. և զատէր ... տեսանել ի նոր յաւիտենին  ...  ի տրոհել օդեացն և 

այծեացն` յընդրման որոմանն և ցորենոյն - 92.  

ՏՐՏՄԱԳԻՆ – զի ազատ յամենեցունց յայսցանէ տրտմագին և տաժանաւոր իրաց`  

զուրախացուցանողն զմեզ հավատամք գոլ զերկիր: - 14. 

ՏՐՏՄԱԿԱՆ - Եւ որ ի ժողովի բազմամարդութեամբ զուրախականսն ոչ փափաքէ 

գտանել, տրտմականացն` ծածկաբար ընդ էսն անցանելով`  անբաղայապէս 

հանդիպեսցի: - 11. իսկ ի տրտմականսն` ծանրաբեռնութեանն ի ներքոյ դնանիլ տկար 

բնութեանս – 15. 

ՏՐՏՄԵԼ - յաղագս նորին տրտմէր ընդ իւրն միայն անտուն ամայութիւն և զրկանս: - 

68. Նոյնպէս և ըստ շնչոյն` երկեաւ տատամսեցաւ, տրտմեցաւ – 72. ,,Սկսաւ տրտմել և 

հոգալ,, - 72. որ խռովի և տրտմի ընդ վախճան կենաց: - 72. զոր և անմարմին 

զուարթութիւնն ի գերեզմանին ի սփոփանս մխիթարութեան տրտմեցելոց կանանցն 

աւետաւորէ - 90.   

ՏՐՏՄԵՑՈՒՑԱՆԵԼ – ԶՀոգին սուրբ տրտմեցուցանեն – 11 

ՏՐՏՄՈՒԹԻՒՆ - որք ի սուրբ քառասներորդս պահոցն, զշաբաթ  և զկիրակէ օրն ընդ 

տրտմութեամբ և ընդ ապաշխարութեամբ արկանեն - 13. «Որքան ինքն, ասէ, 

հրամայեաց` զբնութեանն կատարելով յինքն ընկալաւ. որքան կամեցաւն, այս է` 

ծննդեան ի կնոջէ, աճման հասակի ... աշխատութեան, ծարաւոյ և քաղցոյ, և քնոյ, և 

տրտմութեան - 54. Սոյնպէս զձայնս զանձնականս, և զչարչարանս զանձնականս, 

զտրտմութիւնն և զզոփալն, աստուծոյ Բանին ասեմ - 58. իսկ քաղց և ծարաւ և 

աշխատութիւն և տրտմութիւն ... համանգամայն ընդ ներլինելութեանն բանի առեալ 

լինի մարդումս - 67. այսուիկ զտրտմութիւն նշանակէ զնախաստեղծին - 68. ,,Ծաղր 
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ձեր, ասէ, ի սուգ դարձցի, և ուրախութիւն ձեր ի տրտմութիւն,, – 69. Իսկ որ ըստ 

աստուծոյ տրտմութիւնն է` անզղջականին հանդիպեսցի փրկութեան: - 69. քանզի 

ուրախութեամբ փոխանորդի տրտմութիւնն, և զուրախութիւնն` որ չարութեամբն է 

շարամանեալ առ սուգ և տրտմութիւն՝ ի բաց հալածել սպառնայր մեծն Յակոբոս - 69. 

Ոչ էր ինքն տրտմութիւնն մահ, այլ աշխարհի տրտմութիւնն ներգործէ  զմահն - 69. 

Արդ ոչ եթէ ներքսածողականք են մեզ մահուն և ապականութեան քաղցն և 

տրտմութիւնն - 69.  Նոյնպէս և ոգին ունի պատեալ զիւրև կարիս յարարչէ բնութեանն 

ընկալեալ զօգտակարսն և զկարևորսն զերկիւղն և զտրտմութիւնն և զցասումն: - 72. 

Քանզի ոմանք ի նոցանէ բնականք ասին` ըստ բնութեան ի  մեզ տրամադրեալք. որպէս 

քաղցն և ծարաւն և քունն և աշխատութիւնն, տրտմութիւնն և երկիւղն - 75. 

եօթանեասնեկին եօթն ժառանգէր զտրտմութիւնն – 97. տրտմութեամբ զտրտմութիւն 

հալածէր – 98. 

ՏՐՏՈՒՄ - ,,Տրտում է ասէ շունչ իմ մինչև ի մահ,, - 72. 

ՏՐՓԱԿԱՆ - գերեալ լինի նախաստեղծն ի բանսարկուէն տրփական կերակրօքն ի 

ծառոյն մահաբեր և ի չար խորհուրդն - 96. 

ՏՔՆՈՒԹԻՒՆ - հարկաւորաբար այնպիսի հանգուցանիցէ քնով զաւելորդն իւր 

տքնութիւն ի հասարակ գիշերի - 17. Արժան է ... հսկմամբ և աղօթիւք և յոտանաւոր 

տքնութեամբ զանցեալ շաբաթուն աւուրց զյանցանս ջնջել - 27. 

ՏՕՆ - այժմ զծննդեանն սիրեն ոմանք կատարել զտօն - 12. զի որպէս տօնն 

հասարակաց է երկոցուն, հասարակաբար պարտի լինել կարդացմունքն և պաշտօնն 

– 33. ըստ որում իմաստունն Սողովմոն, ի Զգօնութեան խրատուն յորդորէ` տալով 

մասունս եօթանց, այլ և ութից: Կամ ի սաղմոսն Դաւթի ... կամ բաղրջակերաց 

աւուրթն, կամ տաղաւարահարաց տօնին գուշակումն, որ յերկնայինսն բերէր զմեզ ի 

վայրսն: - 84. զուշ և զմիտ ունգնդրութեան կարկառեալ ի տաճար սրբութեան, ուր 

անմարմնոցն տօնքն, և անտրտում ուրախութիւնքն և ճառագայթք անճառ լուսոյն – 97. 

ՏՕՆԱԽՄԲԵԼ - Առաքեալքն ընդ Հրեայս յիւրեանց ժամանակսն զսրբոյ պասեքին 

տօնախմբեցին զօր - 6. աւետիքն և ծնունդն և մկրտութիւն Քրիստոսի ի միասին առեալ 

տօնախմբին - 30. 
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ՏՕՆԵԼ - իսկ ի մէնջ եթէ ոք յանդգնեսցի ընդ Հրեայս տօնել … ընդ նզոցիւք ի հարկէ 

անկեալ գտանին: - 6. զոր ի վեցն հունուարի ի միասին տօնել սովոր  է աշխարհս մեր - 

12. նա և յամենայն շաբաթու տօնէ եկեղեցի զփրկութիւն նախաստեղծին - 86. 
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                                             Ց 

 

 

Ց – Եւ այս մինչև ցայս վայր այսպէս և այսքան: - 10. ,,Այսօր ընդ իս ես ի դրախտին,, 

ցավազակն ասէր: - 14. Այլ առաջինքն մեր և մինչև ցառաւօտ երկշաբթւոյն ոչ 

լուծանէին զհանգստեանն կապ: - 15. մատուցանել ասէ ցաստուած – 21. Եւ այս մինչև 

ցայս վայր: - 20. արեգականն լուսով մինչև ցայնժամ լինէին պայծառացեալ – 22. 

Յաղագս նորին հրամայեցաք մինչև ցերեկոյն նովին պատուով պատուել զօրն – 33. 

Սովորեցին ոմանք զկիւրակէն օր մինչև ցճաշն  պատուել - 33. Եւ այս մինչև ցայս վայր 

եղիցի: - 47. Զի յորժամ ասէր Փրկիչն ցՓիղիպպոս – 62. բայց իցեն ո՞վ արդեւք 

ճարտարքն այն Յունաց, հարցանեմ ցքեզ  - 63. ցորքան 

զպատուիրանապահութեամբնն թևակոխէր – 69. ցԱդամ և ցԿայէն անգիտաբար 

հարցանէր: - 71. ,,Ի վեցերորդ ժամէ անտի խաւար կալաւ ի վերայ երկրի մինչև ցինն 

ժամ աւուրն,,: - 98. զբոլոր գիշերս զայս բաղձան անցուցանել՝ յերեկորեայ շաբաթուն 

մինչև ցառաւօտ միաշաբաթուն  - 102. Արդ պատշաճ է ամենայն քրիստոնէից  

յերեկորեայ շաբաթուն մինչև ցառաւօտ միաշաբաթուն` արթուն և զուարթուն լինել - 

102.  երուսաղեմացիքն տակաւին մինչև ցայսօր զօր միաշաբաթին պայծառացուցանեն 

գիշերապաշտութեամբ – 103. 

ՑԱՅՏՈՒՄՆ - Զկայծակնահանու դիւին զգեհենին հրոյ ցայտմունս բարեբանիչք 

լինելով ընդ Յանեսի … փրփրերախ դիւին խոնարհեալ երկիր պագանեն: - 38. 

ՑԱՆԿ - զմիջնորդն ցանկոյն քակեաց զթշնամութիւնն ի մարմնի իւրում,,: - 78. 

ՑԱՆԿԱԼ, ՑԱՆԿԱՆԱԼ - ցանկայ միշտ բանական բնութիւնս գերագունի և առաջնոյ 

պատճառին հասանել տեսութեամբ - 42. Այլ ակամայ կուրութիւն ցանկայ - 49. Իսկ 

զցանկութիւն` յորոց ցանկացաւն հրաժարեցուցեալն պտղոյ` իմանամ: - 68. ի նմին 

ժամու եղև ընդունել Եւայի զհրապուրանս բանսարկուին, և ցանկանալ պտղոյն 

ճաշակմանն:  – 94. 



899 
 

ՑԱՆԿԱԿԱՆ - յոգւոջն են եռատեսակ մասունք, խոհականն և ցանկականն և 

ցասնականն - 70. 

ՑԱՆԿԱՍԻՐԵԼ – ընդ նմին և բարձևանալ ցանկասիրեն: - 22. 

ՑԱՆԿՈՒԹԻՒՆ - Եւ զի մի՛ թուեցայց այսգունիւ բերեալ ցանկութեամբ - 3. առ իւրն 

երագոտնագոյնս ընթասցի ցանկութիւնս – 11. և կերպարանին այլայլեալ տգեղանայր 

ձև,  զբազում ախտից և ցանկութեանց յինքեանս երևեցուցանելով շաղախմունս: - 42. 

աստուածսիրութեան միանգամայն և ուսումնասիրութեան ըմբռնեալ ցանկութեամբ ... 

թարգմանեցին և բերին: - 66. յերկուս կողմանս հակամիտեսցի յարձակմամբ 

ցանկութեանն – 68. Իսկ զցանկութիւն` յորոց ցանկացաւն հրաժարեցուցեալն պտղոյ` 

իմանամ: - 68. որք զմարմինս իւրեանց ի խաչ հանին կարեօք և ցանկութեամբ 

հանդերձ - 89. 

ՑԱՍՆԱԿԱՆ - որ յոգւոջն են եռատեսակ մասունք, խոհականն և ցանկականն և 

ցասնականն - 70. 

ՑԱՍՈՒՄՆ - Եւ մի՛ գայթագղիր տարակուսեալ, ի լռելն և ոչ ցասմամբ ր վերայ 

հարկանիլ հայհոյչացն և թշնամանողաց – 44. երկիւղ և ցասումն ... համանգամայն ընդ 

ներլինելութեանն բանի առեալ լինի մարդումս - 67. Նոյնպէս և ոգին ունի պատեալ 

զիւրև կարիս ... զօգտակարսն ... զտրտմութիւնն և զցասումն: - 72. Քանզի ոմանք ի 

նոցանէ բնական` ըստ բնութեան ի մեզ տրամադրեալք. որպէս քաղցն և ծարաւն ... 

ցասումնն և անգիտութիւնն: - 75. 

ՑԱՒ - ընդ բազում ցաւօք անկանէր տոյժս - 97. կայր ի ջանս ցաւոցն, և տրտմութեամբ 

զտրտմութիւն հալածէր, և ցաւովքն զցաւսն բառնայր – 98. 

ՑԱՒԱՀԱԼԱԾ - իբրև զախտաբոյժս և զցաւահալածս մեծարեալ զնոսա աստուածս 

անուանեցին – 36. 

ՑԵՂԱՊԵՏ – բազում գլուխք և ցեղապետք նստեալ կացին – 48. 

ՑԵՑ - քանզի է այս գանձ՝ ոչ  զոր ցեց և ուտիճ ապականէ, այլ - 116. 
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ՑՆԴԵԼ - և զնորին արարածն ի մեղս և յապականութեան և ի մահու ցնդեալն` ինքեամբ 

ժողովեալ նոր  պատկերաւ - 74. 

ՑՆԾԱԼ – որդիք Սիովնի, որ յԵւայէն, ցնծացան ի թագաւորն իւրեանց – 87. նեղիչք իմ 

ցնծասցեն թէ ես սասանեցայց,, - 88.   

ՑՆԾԱԼԻՑ - ամենեքեան անդուստ վայելեալք, ցնծալից լինէին: - 12. 

ՑՈՅՑ - Այս է քո պանծալի աստուածաբանութիւնդ, մանավանդ թէ յիմարութեանդ 

ցոյցք  - 65. գործքն ցոյցք էին սիրոյն: - 75. 

ՑՈՐԵՆ - կարգեցան ... աղօթք ...  ի տրոհել օդեացն և այծեացն` յընդրման որոմանն և 

ցորենոյն - 92.  

ՑՈՒՐՏ - «Յաւուրն յայնմիկ ոչ եղիցի լոյս` այլ ցուրտ և պարզ - 100. 

ՑՈՒՑԱՆԵԼ - առ հարկի ի սկզբանն յումեքէ երագազրաւելի ինչ  ցուցեալ եղև գործ: - 5. 

Նոյնպէս և վասն աjլ Առաքելոցն` ցուցանէ, ասեն, պատմութիւնն - 5. Եւ ցուցանէ 

երկոցունցս այսոցիկ հանդիպել շահաւորութեանց - 16. Եւ ցուցանէ՝ թէ ի 

պատուիրանապահութենէն իմմէ զչարեալ, եկն ի խարդախել և ի խաբել զիս – 21. 

զդագոնականն ընդ յատակս բագնին տապալեալ ցրուէր զկուռս, կռապաշտիցն 

աստուածպաշտութեան շաւիղ ցուցանելով: - 44. ցուցաւ` թէ ի հնումն և ի նորումս 

կամք եղեն աստուծոյ յանշունչ նիւթս լինել - 45. ցուցցուք և զայս, թէ և պատուլի և 

պաշտելի մեզ  այնոքիկ` յորս աստուած իցէ: - 45. անճառելի և անասելի 

միաւորութիւնն` մի մեզ եցոյց որդւոյ բնութիւն: - 51. յիւրումն մնալով՝ զերեւութական 

միայն զձևն զինքեամբ արկաւ, առ աչօք և ձևով ևեթ ցուցեալ զմարմին ի կուսէն – 54. 

ընդ ձեռն որոյ ցուցեալ լինէր Աստուածոյն Բանի բնութիւն անեղանելի – 57. ընդէ՞ր 

զստութիւն, և ոչ զհաւատս ի բանս և ի գործս առփորձիս ցուցանել - 61. յանուանէ մեզ 

զասացօղս բանիցդ այդոցիկ ցուցանէ: - 63. աստուածասէրք լինելով` 

աստուածատեցութեա՞ն  յանդգնէին ցուցանել գործ – 66. էր ինչ որ ըստ մեզ, և էր ինչ 

որ ըստ մեզ`յինքեան ցուցանելով տէրն  – 73. զի ամենայն մարդոյ փրկութիւն 

գործեսցէ, զպատկեր մերոյ կերպարանիս յինքեան ցուցանելով: - 74. բանական 

հոգւովն ի նոսա հպեալ` զյաղթութիւն ցուցանէր: - 74. զոր կատարեաց իւրով մարմնով 
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հնազանդ լիեալ Հօր մահու չափ. որպէս թէ ի տկարութեան զօրութիւն ցուցանել – 75. 

Արդ երիս եցոյց մեզ զկործանմանն մերոյ տեղիս - 77. յանարժանսն ցուցանէ զիւր 

բարերարութիւնն վասն բազմաց օգտի: - 81. զոր յայլ ի ժամս աղօթիցն ըստ կարի 

մերում ցուցաք փոքր ի շատէ - 104. 

ՑՐԵԼ - մի՛ ցրեր զուխտ քո, և մի’ մերժեր զմեզ ի ժառանգութենէ քումմէ - 31. 

ՑՐՈՒԵԼ – ցրուեցան իշխանքն իմ – 11. և ի սրունս զդագոնականն ընդ յատակս 

բագնին տապալեալ ցրուէր զկուռս - 44. որք ցրուեալքն էաք յօտարէն – 104.  

ՑՕՂ - զղջմանն հրով զինքն հալել գիտիցէ, և որպէս երկնային ցօղով` արտասուացն 

թորմամբ լոգանալ և մաքրել: - 19. 
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ՓԱԽՈՒՑԱՆԵԼ - առ որ մերձեցեալ ապականութեան` փախուցանէ ի նմանէ  - 77. 

ՓԱԽՉԵԼ - որք ի սրոյն զարհուրանաց փախչելով` գահավէժք եղեալ մեռանին: - 50. 

երկուցեալք յերկուցն ասել բնութեանց ի Պանդորոսին փախուցեալ անկանիք 

յիմարութիւն - 50. Դարձեալ փախչելով ի սնոտի երկիւղէ, ի մեծագոյն անկանիս չար: - 

54. Փախչի՞ս ի բնւթեանդ անուանէ – 52. յերկոսին ի ներքս ըմբռնիս յորոց փախչիսդ: - 

53. 

ՓԱԽՍՏԵԱՅ - Եւ նշանակ հաւատարմութեանն այս է մերումս բանի. զզօրութիւնսն և 

զնշանսն ի նոցանէ առ մարդիկ կատարել, դիւաց սարսել և փախստեայ լինել: - 44. 

ՓԱԽՍՏԵԱՅ ԼԻՆԵԼ – տես ՓԱԽՍՏԵԱՅ  

ՓԱԿԵԼ - որովք և երկնայինն փակեալ և բացեալ լինի դրունք - 43. 

ՓԱՅԼԵԼ - համարձակաբար երկոքումբքս այսոքիւք բարեխառնութեան ղամպարօք 

փայլեալք պայծառանային - 57. յորում աւուրն փայլեն արդարքն որպէս զարեգակն ի 

յարքայութեանն երկնից – 94. 

ՓԱՅՏ – Նոյնպէս և յերկրի առ փայտն աղաղակել վարդապետէր – 41. որք ընդ քարին 

և ընդ փայտին շնային  - 42. ոչ եթէ անշունչ փայտին զայնոսիկ համարիցիմք առնել 

զհրաշագործութիւն – 44. զմեղացն դատապարտութիւն յերկրի արար, և զանիծիցն 

բարձումն ի վերայ փայտին անշնչապէս՝ զառ ի փայտէն բառնայր զպատուհասն 

մեղացն Ադամայ – 98. 

ՓԱՅՏԵԱՅ – Եթէ ոք խաչ արասցէ փայտեայ – 32. 

ՓԱՅՏԵՂԷՆ - այլ զսեղանն փայտեղէն և շարժուն առնելով ... կատարեն զկարգն: - 5. Եւ 

սուրբն մեր Լուսաւորիչ փայտեղէն ընդ ինքեան շրջեցուցանէր, ասեն, սեղան - 5. է՞ր 
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աղագաւ քարեղէն և ոչ փայտեղէն հրամայեցաւ կանգնել մեզ սեղան: - 7. Ոչ է արժան 

զսեղանն ... փայտեղէն կանգնել և շարժուն– 26. 

ՓԱՊԱՐ - ի փապարաց ձորոց առաջնորդեաց  աշտիճանօք  ի վեր ելանել ի 

բարձրագոյն յիմաստն – 97. 

ՓԱՌԱԲԱՆԵԼ – փառաբանել երեքսրբեան ձայնիւ – 91. 

ՓԱՌԱԲԱՆԻՉ - քահանայական աղօթքն հայրաբար զփրկեալսն իբրև զորդիս լուսոյ  

կենաց  մատուցանէ առաջի Հօրն երկնաւորի, և երկրպագուս և փառաբանիչս 

ամենասուրբ Երրորդութեանն - 83. 

ՓԱՌԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ - անընդհատաբար առ աստուած յերկինս ի վեր առաքել 

զփառաբանութիւն յերեկորեայ – 17. ապա և հանրականացդ համարձակի  հրաման 

տալով  երկնայնոց և երկրայնոց  արարածոց ի փառաբանութիւն կանխել արարչին - 

19. Ապա զկնի քարոզութեան և աղօթիցն` երեքսրբեանն երգել զփառաբանութիւն - 29. 

հրամայէ երկնային զօրացն, առ ի յօգնականութիւն փառաբանութեանն իւրեանց 

տեառն օրհնել զտէր: - 83. և միաբան փառաբանութիւն ամենասուրբ Երրորդութեանն - 

87. ընդ վերին զօրացն  դասակցեաց ի փառաբանութիւն զուարթնոցն - 91. 

ՓԱՌԱԶԱՐԴՈՒԹԻՒՆ - Ի հրաշակերտ փառազարդութեանցն աստուծոյ զամենայն 

գոլ բարեօք տեսանեմք - 83. 

ՓԱՌԱԿԻՑ - ապա ուրեմն էութեան նորա ես Որդի. յայտ է՝ թէ և փառակից նորուն – 

78. 

ՓԱՌԱՒՈՐԱԳՈՅՆ - Փառաւորագունիս այսորիկ միաշաբաթուն աւուր` մեծ է և 

դժուարադիտելի յոյժ խորհուրդ: - 13. Յետ այսորիկ զփառաւորագունիս այսորիկ և 

զհրաշալոյս ասասցուք  զխորհուրդս - 101. 

ՓԱՌԱՒՈՐԵԼ - զարդարեալ հրճուէի եւթնամասնեայ Հոգւոյն պատմուճանաւ, և 

շնորհացն պսակաւ փառաւորեալ գլխոյ իմոյ - 1. վայելէ քրիստոսասիրաց ... 

միաբանութեամբ փառաւորել զաստուած - 28. որ զմեզ զմեղաւորս արժանի արարեր 

փառաւորել զքեզ - 31. ոչ ասի փառաւորեալ, այլ փոփոխեալ. քանզի այլ առ այլ ասի 
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փառքն և փառաւորելն, և ոչ առ նոյն: - 60. Փառաւորեա’ զՈրդի քո առ ի  քէն փառօք - 

78. «Փառաւորեա’ զՈրդի քո առ ի  քէն փառօքդ,, - 78. Զսոյն և Հայր ինձ 

պատասխանեաց յերկնից. «Փառաւորեցի, և դարձեալ փառաւորեցից»: - 79. զոր և առ 

նմին առեալ քահանային զաղօթըս ժողովրդեանն մատուցանէր առ աստուած ... և 

արժանաւոր  ձայնիւ և սուրբ խորհրդով  փառաւորել զմիածին Որդին  աստուծոյ - 89. 

յամենեցունց արժանաւորապէս փառաւորի ամենասուրբ Երրորդութիւնն – 114. 

ՓԱՌՔ – Նմանս իմն առնելով այնոցիկ ... նախ քան զմարմնոյն ծածկել մերկութիւն 

զպսակն ի գլուխ կապել յառաջեալք, ի միասին ընթանալով փառացն և 

անարգութեանն: - 9. առանց որոյ ոչ անուն և ոչ փառք առ սա ասասցին – 14. տէր 

ինքնին եղիցի մեզ լոյս  մշտնջենական, և փառք նորա մեզ փոխանակ տուընջենային 

լուսոյ: - 14. Զի այսանակ ճոխագունիցն վերջոյ և առաջոյ պատուադիրքն յաճախեն 

զփառս: - 15. երգակցէ. ասելով. “Փառք ի բարձունս աստուծոյ, և յերկիր խաղաղութիւն, 

ի մարդիկ հաճութիւն”:  - 20. որում փառք յաւիտեանս. ամէն: - 24. Արդ զկնի Հարցինն և 

Ողորմեցւոյն և Տէր յերկնցըւոյն` զՓառս ի բարձունսն պաշտել - 28. արժան է՝ զկնի 

Փառք ի բարձանցն՝ յարութիւն ասել – 30. քեզ Հօր և սուրբ Հոգւոյդ վայելէ փառք 

իշխանութիւն և պատիւ – 31. Եւ դարձեալ՝ թէ Վկայ ունիմ քեզ զփառս այնորիկ – 38. 

,,Լի են փառօք նորա ամենայն երկիր,, - 44. քանզի այլ առ այլ ասի փառքն և 

փառաւորելն, և ոչ առ նոյն: - 60. ի նորին վերայ էութեանն ոչ հասցէ փառացն 

մեծութիւն – 60. ոչ ծանիցի առաւելութիւնն որում եհասն փառաց – 60. իսկ այն որ 

աստուածային փառացն է լրումն՝ սեղանն բարեբանեալ լինի – 69. «Եթէ ուտիցէք, ասէ, 

եթէ ըմպիցէք, զամենայն ի փառս աստուծոյ արասջիք»: - 69.  «Կցորդ լինելով 

չարչարանացն` եղեն  և փառացն նորա հաղորդք» - 78.  որք ի նմանէ զօրացեալք՝ 

զորդեգրութեանն արժանաւորեցան ընդունել փառս - 78. Իսկ մինչ զառ ի նմանէ 

փառսն ունէիր ի սկզբանէ աշխարհի, այժմ ո՞ր է` զոր խնդրեսդ - 78. ,,Փառաևորեա՛ 

զՈրդի քո առ ի քէն փառօքդ,,. և զայդ ճշմարտես՝ թէ ունէի զփառսն – 78. Փառաևորեա՛ 

զՈրդի քո առ ի քէն փառօքն – 78. անհնար է մշտնջենաւորի էութեանդ գոլ առանց 

փառաց. զի թէ փառքն ոչ են առ քեզ, ոչ է ապա և էութիւնն - 79. Յորժամ ի 

բժշկութեանցն սքանչելիս վայելէին՝ զարմանային հաւատային բարեբանէին ըստ 

արժանի իմոց փառացն - 79. ընդ ձեռն այնորիկ լինելոց է մշտնջենականի փառացն 
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իմոց մեծութիւն: - 79. զհաւատոցն զգեցուսցէ խորհրդոց նոցա զփառս: - 79. վերստին 

առ իս դարձուսցէ զփառսն: - 79. Եւ զիա՞րդ. մերկացա՞ր արդեւք յանարգանացն 

զփառսն – 79. յանարգանաց անտի իմոց վերստին գտանել զոր կորուսին մարդիկ 

զփառս - 79. և զկեանս իմ ի փառաց դրախտէն ի դժոխս մերձեցոյց – 83. նմա փառք 

յաւիտեանս. ամէն: - 83. Քանզի աստուածորդւովն հետևիմք ի լեառն բարձու 

առանձնանալ ընդ Երրորդութեանն փառաց – 85. նմա փառք յաւիտեանս. ամէն: - 85. 

զթագաւորական պատկերն ... զարդարէր ... զանարգ նիւթն յերկինս հանելով ի  

տէրութեան փառսն - 85. առանց միջնորդի յետոյ Փառք ի բարձունսն յօրինեն – 85. 

պատմուճան փառաց և մատանի հրամայէ ագուցանել նմա զառաջինն – 86. զի՞նչ 

խորհուրդ ունի Փառք ի բարձանցն աւուր աւուր այլ այլ երգք առաւօտուն – 87. Իսկ 

Փառք ի բարձունսն զապառնեաց և զհանդերձելոցն օրհնութեանցն բերէր 

զնմանութիւն - 87. նմա փառք յաւիտեանս, ամէն: - 87. զոր Եսայեասն ետես նստեալ 

յաթոռ փառացն – 90. կարգեցան ... աղօթք իբրև արժանի լինել մեծի առաւօտի լուսոյ 

ծագմանն և զտէր փառաց յաւիտեանս ամէն: - 94. և զկնի Փառս ի բարձանցն՝ Եղիցի 

ասեն – 104. որում փառք յաւիտեանս. ամէն: - 107. որոյ բարեգթութեամբ և ի 

հանդերձեալսն ի նոյն վստահանամ վայելել ի փառս - 116. որում փառք յաւիտեանսն. 

ամէն: - 116. 

ՓԱՌՔ Ի ԲԱՐՁՈՒՆՍՆ - Արդ զկնի Հարցինն և Ողորմեցւոյն և Տէր յերկնցըւոյն` զՓառս 

ի բարձունսն պաշտել - 28. առանց միջնորդի յետոյ Փառք ի բարձունսն յօրինեն – 85. 

Եւ ապա այլ աւուրցն ի կարգն ելանեն, և զկնի Փառս ի բարձանցն՝ Եղիցի ասեն – 104. 

ՓԱՍՏԱՒՈՐ - Բայց գեր զասացեալսս վատթարագոյն ևս այս է մեղադրանաց 

փաստաւոր - 11. 

ՓԱՐԱՏԵԼ - իսկ զանզգայ քնոյն թըմբրութիւն` հաւուն յանձնեսցէ ձայնի, յինքենէ ի 

բաց փարատել: - 17.  ի նմին ժամու ընդ երեկս աւուրն զլուսաւորսն ի խաւարէն 

փարատէր – 88. Եւ ի նմին ժամու զլուսաւորսն ի խաւարէն փարատէր ըստ 

մարգարէական ձայնին, ընդ երեկս աւուրն լոյս առնելով աշխարհի - 99. որով 

փարատեցաւ խաւարն անգիտութեան ի կատարել ժամանակիս: - 99. 

ՓԱՐԵԼ - սակս որոյ համարձակութիւն առեալ փարին զարքայական սեղանովն - 105. 
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ՓԱՐՈՒՄՆ - Աստանօր փարումն Հոգւոյն սրբոյ օրինակաւ խնկոցն ի Հօրէ բուրեալ - 

105. 

ՓԱՓԱՔԱՆՔ – Իսկ եկեղեցիք հաւատացելոց աստուածսիրութեանն փափաքանօք 

շինեցան - 40. զորոյ ի սիրտն ընկալաւ փափաքանօք զխրատն – 85. 

ՓԱՓԱՔԵԼ – Եւ որ ի ժողովի բազմամարդութեամբ զուրախականսն ոչ փափաքէ 

գտանել  - 11. զի պատկառեսցեն և փափաքեսցեն միաբանել ընդ ուղղափառութեանն  

աւանդիչս: - 32. 

ՓԱՓԱՔԵԼԻ - Յոյժ տենչալի էր ինձ և փափաքելի, ոչ այլոց զիս, և ոչ զայլս ինձ լինել ի 

թշնամութեան. այլ - 48. 

ՓԱՓԿԱԿԱՆ - Եւ յառաջ քան զայս գրեալ է, գործել զնա և պահել զփափկականն զայն 

դրախտ` զոր տնկեացն: - 68. 

ՓԱՓԱԿԱՑՈՒՑԱՆԵԼ - Յորմէ ոչ փոփոխեսցի ... սահմանք. այս ինքն` ոչ 

տէրունականն աւուր զապաշխարութեանն ի վերայ ածել զնսիր, և ոչ նմանօրէն սմա 

զծոմականսն դատարկացուցանել և փափկացուցանել զաւուրս: - 15. 

ՓԵԱՍՅ - ընդ իս բերէի զհարսնական յօրինուածոյն զգեստ, պատշաճ լինելով 

յերկնայնոյն պարփակիլ փեսայի առագաստ: - 1. և փեսայն ընդ ինքեան ի ներքս ի 

լուսեղէնն տանի յառագաստ  զհարսնացեալն իւր եկեղեցի: - 13. կարգեցան ... աղօթք 

իբրև արժանի լինել մեծի առաւօտի լուսոյ ծագմանն … յամեցելոյ փեսային ի վերջնում 

գիշերին - 92. 

ՓԻԼԻՊՊՈՍ - և Փիլիպպոս զներքինին յոր և իցէ ջուր մկրտեաց: - 5. 

ՓԻՂԵՏՈՍ - Իսկ նախ քան զկտարածն յարութիւն տալ մարդկային բնութեանս՝ 

Հիմենոս և Փիղետոս այսմիկ սկիզբն արարին ամբարշտութեան բանից: - 6. 

ՓԻՂԻՊՊՈՍ – Զի յորժամ ասէր Փրկիչն զՓիղիպպոս, որ ետես զիս՝ ետես զհայր իմ,, - 

62. 

ՓԻՂՈՍՈՓԱՅ - Երանելւոյն տեառն Յովանիսի փիղոսոփայի Հայոց կաթողիկոսի 

Յառաջին կենցաղն իւր – 1. 



907 
 

ՓՂՇՏԱՑԻ - Ըստ իւրաքանցիւր լեզուաց այլաձևելով զնորա զանուն, քուշացիք 

Նեբրովթ կոչելով, բաբեղացիք Բէղ, փղշտացիք Բահաղ, եղղենացիք Դիոս, պարսիկք 

Որմըզդ, Հայք Արամազդ: - 37. 

ՓՇՐԵԼ - ոչ մի ինչ իրօք զորոգայթս զայս փշրել կարիցեմ - 21. 

ՓՈԽԱԲԵՐԵԼ – քաղցեաւ ըստ մեզ, և քաղցնլովն ոչ ըստ մեզ` առ յագեցութիւն 

երկնային բարութեանն զմեզ փոխաբերեաց: - 73. 

ՓՈԽԱԲՈՒՍԱՆԻՄ - ,,Ոչ ի մարմնոյ բնութիւն փոխաբուսեալ Բանին – 51. 

ՓՈԽԱԴՐԵԼ - զմեղօք զանպատուեալ զբնութիւնն հրեշտակս առնէ ի մարմնի, 

փոխադրելով յորդիս լուսոյ և յորդիս տուընջեան – 102. 

ՓՈԽԱՆ - Եւ այսպէս փոխան օրինաւոր  գառանցն առաւօտոյ և երեկոյի մատուցելոց` 

յեկեղեցւոյ աստի մատուցանի խոստովանութիւն սրբոյ անուան նորա – 113. 

ՓՈԽԱՆԱԿ – զի տէր ինքնին եղիցի մեզ լոյս մշտնջենական, և փառք նորա մեզ 

փոխանակ տուընջենային լուսոյ: - 14. ի ներքս ածելով լոյս, մանաւանդ թէ փոխանակ 

զգալի լուսոյն՝  իմանալի լոյսն ճառագայթիւք զսրտին խնդրեն լուսաւորել զաչս: - 22. չէ 

իսկ առաջիկայս մեզ զստեղծեալն եղծանել ... այլ … զհիմնացեալ զանկարգութիւնն 

քակել … և փոխանակ նոցա զբարեվայելուչսն և զօգտակարագոյնսն ի տեղւոջն 

արձանացուցանել: - 23. անսուտ ուրեմն զարարածս փոխանակ արարչին մեծարօղք: - 

45. «Մի’ եկեսջիք, փոխանակ զի սուտ խօսեցայք յանուն տեառն» - 48. փոխանակ երից 

դիմաց և առանձնաւորութեան` մի ասել դէմ և առանձնաւորութիւն: - 64. ջանասդ … 

պատմել մեզ փոխանակ այնոցիկ այլ մոլորութիւն - 65. փոխանակ անխարդախ 

կաթինն հրապոյրս պղտո՞րս իւրեանցայոցս արբուցին համազանց - 66. և փոխանակ 

այնոցիկ զանվայելչագոյնսն ի ներքս ածէ զորպիսութիւն - 77. փոխանակ սուրբ և 

սոսկալի պատարագին` զկարօղ բարեխօսութիւնն Մարիամայ օժնդակ և ջատագով 

առնումք սրբասացութեանն – 91. և ի նմին ժամու փոխանակ նորա քաղցր 

ճաշակմանն մեղացն, ճաշակեաց Թրիստոս զքացախն ընդ դեղի խառնեալ - 94. 

ՓՈԽԱՆԱԿԵԼ - ելանէին առ յիմարութիւն … զչարն ընդ բարւոյ փոխանակել, և 

բառնալ բերել զմարգարէականն ի գլուխս իւրեանց վայասացութիւն - 67. 
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ՓՈԽԱՆՈՐԴԵԼ - Եւ ոչ այս միայն, այլ և  որ փոխանորդենն զնոսա հակակայքն` 

նոյնաձևապէս իմն երբեմն առ կեանս, և երբեմն առ մահ պարաբերելով ածանին - 69. 

քանզի ուրախութեամբ փոխանորդի տրտմութիւնն, և զուրախութիւնն - 69. 

ՓՈԽԱՐԷՆ - Յորմէ գտանէին եղեալ դիցն երկրպագուք ոչ միայն տարրապաշտք, այլ և 

դիւապաշտք. առնլով ի նոցանէ դիւացան պաշտօն, և տալով զինքեանս փոխարէն ընդ 

ծառայութեան: - 37. Յաղագս որոյ անմոռացաբար հայցեմ ընդունել ի ձէնջ  

զյիշողութեանն փոխարէնս – 116. 

ՓՈԽԵԼ - Ապա եթէ ոք գտցի զայս  արարեալ, քահանայն զօրն ի բաց փոխեսցէ - 25. 

փոխեա զմեզ յարքայութիւն միածնիդ քո տեառն մերոյ  Յիսուսի Քրիստոսի: - 31. 

զայսպիսեօքն անամօթին փոխել զամպարշտութեանն իւրեանց  զմաղձ - 39. 

ՓՈՂ - որում հրեշտակապետացն ուժգնակի հնչեալ լինին փողոցն ձայնք - 13. Արժան 

է   ... ակն ունել  ամենայն զուարթութեամբ և փութով  տեռնագալուստ փողոյն, և 

անճառ յաւիտենական արքայութեանն: - 27. «Փող հարկանի և մեռեալքն ի Քրիստոս 

յարիցեն յառաջագոյն, և մեք նորոգեսցուք» - 92. Ազդարարութիւն ժամահարին 

զգաբրիելեան փողոյն ունի զօրինակ – 109. 

ՓՈՅԹ - զիա՞րդ եղև փոյթ արարչին մերոյ սակս մերոյն փրկութեան մարդ լինել - 77. 

ՓՈԹԱՑՈՒՑԱՆԵԼ - վասն իմ ոչ փութացուցանես հատուցանել զխոստացեալ քո 

զարքայութիւնն  - 22. 

ՓՈՏԻՆՈՍ - և ոչ աստուածն Բան ի Մարիամայ առեալ սկիզբն, որպէս Փոտինոսի  

թուեցաւ ասել - 50. 

ՓՈՐՁ - պարտ է մեծաւ զգուշութեամբ այսմիկ տանել հոգ, զի մի ըստ բանիցն 

սպառնալեաց՝ և զգործոցն ընդունիցիմք զփորձ - 18. 

 ,,Որով ինքն չարչարեցաւ՝ զփորձ առեալ կարօղ է և փորձանաւորացն օգնական 

լինել»: - 57. վասն այնորիկ գործով պատուէ զհնազանդութիւնն, և զփորձ առնուլ 

զնորա ի չարչարելն: - 75. զորոյ զկենարար զգալստեանն զփորձ առեալ մանկունք 

եկեղեցւոյ,  առաջի անկանելով աղաղակեն – 88. 
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ՓՈՐՁԱՆԱՒՈՐ – Ի մարդկային կրիցն. «Որով ինքն չարչարեցաւ` զփորձ առեալ 

կարօղ է և փորձանաւորացն օգնական լինել»: - 57. 

ՓՈՐՁԱՆՔ - մեծն Յովբ ասէր երբեմն յիւրում բանսն, նեղեալ ի փորձանացն արկածից  

,,Ո՞վ առնէր զիս ըստ աւուրցն առաջնոց,, – 1. 

ՓՈՐՁԵԼ – փորձէ զմեր հնազանդութիւնն – 75. 

ՓՈՐՁՈՒԹԻՒՆ - զկնի սաղմոսն պատմէ զանազան փորձութեամբն վարարկեալ 

որպէս վարմի: - 83. Արդ ընդ այս ամենայն կիրս փորձութեանց անցեալ եկեղեցւոյ, 

սակայն ոչ լքանի յարարչական խնամոցն - 83. մի՛ մտանիջիք ի փարձութիւն,, - 102. 

յարևու փորձութեանցն մի’ խորշակահար լինիցիմք - 113. Յիշեա’ զամենայն 

հաւատացեալս ի քեզ, և փրկեա’ յիւրաքանչիւր վտանգից և ի փորձութեանց - 114.  

ՓՈՒԹՈՎ - Արժան է ... ակն ունել ամենայն զուարթութեամբ և փութով 

տեռնագալուստ փողոյն - 27.  Եւ յաղագս այսորիկ ամենայն փութով եկեալ յանձն 

առնոյր զսա տէրն - 76. 

ՓՈՒՇ - որ կարօղն է խարշել իբրև զփուշս ագարակի զհեթանոսական բոյսն – 46.  

ՓՈՓՈԽԵԼ - որ զզառամացեալն իւր Միդիայ առաջի առնէր առ ի յօշել զմարմինն` 

որպէս թէ ի մեռելութենէ առ մանկութիւն զծերութիւնն փոփոխել յուսալով - 3. Այլ ոչ 

եթէ Հոգին սուրբ փոփոխեալ գտանի յիւրմէն  խորհրդոյ կամ առաւելեալ և նուազեալ: - 

10. Յորմէ ոչ փոփոխեսցի նախահարցն հաստատեալ սահմանք - 15. Ես նոյն իմ՝ և ոչ 

փոփոխիմ,,: - 50. Որպէս երանելին Եփրեմ ասէ. «Ոչ փոփոխելով մարմինն 

յանմարմնութիւն, այլ ունի զինքեան զմարմինն - 51. և դարձեալ թէ ի նորին վերայ 

էութեանն ոչ հասցէ փառացն մեծութիւն, ոչ ասի փառաւորեալ, այլ փոփոխեալ - 60. 

Հի՞մ ջանաս փոփոխել զմակագրութիւն անուանն, և դնել զայլոյ ուրուք անուն - 61. 

հակառակաւն այսոցիկ վտանգիմք, դիւրաշարժ առ մեղսն, և դժուարաշարժ առ 

առաքինութիւն փոփոխելով: - 70. Ապա եթէ և մեռաւ և ոչ փոփոխեցաւ – 73. մեռաւ և 

փոփոխեցաւ, և կամ թէ ոչ փոփոխեցաւ և մեռաւ ոչ: - 73. ոչ եթէ ես յիմոց անտի 

փոփոխեցայ, այլ կարծիք մարդկան` զոր ունէին վասն իմ, փոփոխեցան: - 79. 

ՓՈՓՈԽԵԼԻ - Եթէ այդպէս է ասեն, ապա փոփոխելի էր Քրիստոս - 72. 
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ՓՈՔՐ - մեծութիւն առաջի անկեալ իրաց` զփոքումբքն զանց առնել և անտեսել 

վարդապետէ: - 6. մեղաւորաց և անարժանից թողուցանէ աստուած փոքր ինչ մասն 

խորհրդոյ քննել յեկեղեցւոջ - 81. Բայց ես ոչ փոքր ինչ վարկանիմ վկայութիւն առնուլ 

ասացելոցս ի մէնջ - 103. զոր յայլ ի ժամս աղօթիցն ըստ կարի մերում  ցուցաք փոքր ի 

շատէ - 104. 

ՓՈՔՐ ԻՆՉ - մեղաւորաց և անարժանից թողուցանէ աստուած փոքր ինչ մասն 

խորհրդոյ քննել յեկեղեցւոջ - 81. Բայց ես ոչ փոքր ինչ վարկանիմ վկայութիւն առնուլ 

ասացելոցս ի մէնջ - 103. 

ՓՈՔՐ Ի ՇԱՏԷ - զոր յայլ ի ժամս աղօթիցն ըստ կարի մերում ցուցաք փոքր ի շատէ - 

104. 

ՓՈՔՐԿԱՑՈՒՑԱՆԵԼ – Եւ նա յիւրմէ կամակորութենէ փոքրկացուցանել ջանայ 

զպատուական ամուսնութեանն մեծախորհրդութիւն – 10.  

ՓՉԵԼ – որ յարուցեալ ի մեռելոց փչեաց յԱռաքեալսն – 87. 

ՓՍԱՂՏ - սկսանի ... զնախապատուելին բարեպաշտել ... յառաջ մատուցանելով  

նախկին զփսաղտն - 20. 

ՓՐԿԱԿԱՆ - Եւ այսպիսի փրկական տնօրէնութեամբք տիեզերք նորոգեալք 

կենդանացան - 86. զայսպիսի փրկական տնօրէնութեան խորհուրդ ծանուցեալ 

մանկանց եկեղեցւոյ – 88. 

ՓՐԿԱՆԱՒՈՐԵԼ – փրկանաւորեաց զմեզ արեամբ միածնին իւրոյ – 21. 

ՓՐԿԵԼ – որովք փրկեալն լինիմք – 8. զոր պատուական արեամբն իւրով փրկեալս 

ազատեաց – 23. օգնեա մեզ և փրկեա զմեզ – 30. յարեաւ և օգնեաց մեզ, փրկելով զմեզ ի 

մահուանէ – 30. Եւ ապա քահանայական աղօթքն հայրաբար  զփրկեալսն իբրև 

զորդիս լուսոյ կենաց մատուցանէ առաջի Հօրն երկնաւորի - 83. յորմէ փրկեալ 

մանկանց եկեղեցւոյ, աղաղակեն գոհանալով յասելն - 89. ,,Նա փրկեսցէ զժողովուրդ 

իւր ի մեղաց իւրեանց,,: - 91. ոչ երկնայնոյ Հօրն գթացեալ փրկեսցէ զմեզ պատուական 

մարմնով և արեամբ միածին իւրոյ - 95. ,,Արի’ տէր, օգնեա’ մեզ, և փրկեա՛ զմեզ վասն 
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անուանդ քո - 103. և յարուցեալ ի մեռելոց փրկեաց զմեզ – 104. որ հաճեցաւն բնակիլ 

յորովայնի նորա, և խաչին իւրով սրբով փրկել զմեզ: - 113. Եւ ապա սաղմոսօղքն 

մաղթեն ընդ հովանեաւ բարձրելոյն լինել ... և աստէն յորսողէն փրկել յորոգայթից 

զինու ճշմարիտ պաշտպանութեան – 113. Յիշեա’ զամենայն հաւատացեալս ի քեզ, և 

փրկեա՛ յիւրաքանչիւր վտանգից - 114. 

ՓՐԿԻՉ - Որպէս և ի վերայ փրկչին յօրինակ մեզ` Հայր յերկնից աղաղակէր - 9. ի 

փրկութենէ անձանցն ծանուցեալք առ իւրեանս զփրկիչն, իբր առ երկին ի հնոցն 

վերաձայնեալ կոչէին զարարածս յօրհներգութիւն նմա - 19. զի որպէս ընկալան ի 

միմեանց զփրկիչն ... ըստ նմին և վկայք պարտին լինել միմեանց վասն յարուցելոյն - 

29. ի ձեռն այնորիկ յիշատակել զառ ի փրկչէն վասն մեր Յորդանան զմկրտութիւն: - 32. 

Եւ զայս` ինքն փրկիչն յայտնեաց - 50. ճշմարտեա’ զոր առ ի Փրկչէն կատարեցան 

իրագործութիւնքն - 60. Զի յորժամ ասէր  Փրկիչն ցՓիղիպպոս – 62. Նոյնպէս և այլով 

իւիք բանիւ այլ  ոք վրիպեալ մոլորեցաւ, յասել անդ Փրկիչն - 62. և Փրկիչն սոքօք ի 

կենցաղավարելն ընդ մարդկան վարեցաւ - 70. Զորմէ առաւելաշնորհն Սևերիանոս 

ասէր գաբաղացւոց եպիսկոպոսն ի տնօրէնութեան Փրկչին բանի – 71. որ ի 

Մարիամայն ծագեաց փրկիչ նոցա – 87. յորում ժամու միւսանգամ գալուստն փրկչին 

պատմի – 87. զոր հարիւր երեսուն և իններորդ սաղմոսն ուսուցանէ զչարչարանս 

փրկչին լինել - 95. և զկնի սաղմոսն, զտնօրինաբար աղօթել փրկչին, վասն 

յանդգնութեան ժաղավրդեանն - 95. և ի նմին ժամու աղաղակաւ  աւանդեաց զոգին 

փրկիչն աշխարհաց - 95. 

ՓՐԿՈՒԹԻՒՆ - զնիւթս զայս տեսանեմ եղեալ. որպէս թէ զանյողդողդ և  

զանշարժահիմն փրկութեան մերոյ իրողութիւն կարծրագոյն և  դժոխաշարժելի 

գործարանաւ տնօրինել: - 7. սակայն բազմազգի մերում ըստ փրկութեանն, 

բազմօրինակ և  խորհուրդ փրկութեանն հրաշագործի - 8. Ապա և աղօթքն և 

գործառնութիւնն ոչ ամենայն զմիոյ մատուցանէ  մեզ փրկութեան պարգև - 8. ի 

փրկութենէ անձանցն ծանուցեալք առ իւրեանս զփրկիչն ... վերաձայնեալ կոչէին 

զարարածս յօրհներգութիւն նմա - 19. նկատեմք օծեալ իւրովն զփրկութեանն 

գործարանս – 43. ի նանիր է և յոյս փրկութեան մերոյ: - 49. զնոյն բնութիւն Հօր վասն  

մերոյ փրկութեան ծնաւ մարդացեալ ի Մարիամայ - 55. Ոչ էր ինքն տրտմութիւնն մահ, 
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այլ աշխարհի տրտմութիւնն ներգործէ զմահն. իսկ որ ըստ աստուծոյ տրտմութիւնն է` 

անզղջականին հանդիպեսցի  փրկութեան:  - 69. զիա՞րդ եղև փոյթ արարչին մերոյ 

սակս մերոյն փրկութեան մարդ լինել - 77. «Բազումք ասէին զանձնէ իմէ թէ չիք 

փրկութիւն սորա առ աստուած իւր»: - 82. յաղագս նախահօրն փրկութեան – 86. նա և 

յամենայն շաբաթու տօնէ եկեղեցի զփրկութիւն նախաստեղծին – 86. զմեծ և 

զանպարագրելի զեզն, զանմահ իւր Որդին և զԲանն տայ ի զենումն և փրկութիւն 

աշխարհի - 86. նախ զարուին զփրկութիւնն յառաջ բերէ: - 876. երգք երից մանկանցն 

յաղագս նախահօրն փրկութեան ձևանայ – 86. «Տէր աստուած փրկութեան իմոյ, ի 

տուէ կարդացի, և գիշերիս առաջի քո» - 89. Վասն որոյ փրկութեանն միածինն Հօր ի 

վեցերորդ ժամու ի վեցերորդ աւուր ի վեցերորդ դարուն կայր ի ջանս ցաւոցն – 98. 

“Հեռի եղեր ի փրկութենէ իմմէ վասն բանից յանցանաց իմոց”: - 99. զոր կատարեաց 

յայսմ ժամու վասն մերոյ փրկութեան - 100. վասն զի սա է փրկութեան մերոյ 

աւրտումն – 100. արդ ամենայն յառաջագոյն ասացեալքն յաղագս Քրիստոսի 

չարչարանացն և յարութեանն և մերոյ փրկութեանն, զոր յայլ ի ժամս աղօթիցն ըստ 

կարի մերում ցուցաք փոքր ի շատէ - 104. որք և ամօթ ևս վարկանիմ զփրկութեան 

մերոյ անօթ – 113. 

 Ի վերայ ամենայն տեղւոյ ել, զի ամենայն մարդոյ փրկութիւն գործեսցէ - 74. 

ՓՐԿՈՒԹԻՒՆ ԳՈՐԾԵԼ – տե՛ս ՓՐԿՈՒԹԻՒՆ – 74. 

ՓՐԿՉԱԿԱՆ - զոր իբրև մաքուր հայելեաւ առ իս զփրկչականն ձգելով դիմի 

զնմանութիւն, հանգոյն արեգական ի խորս ուրեք ընդ յստակութիւն ջուրցն առաքելով 

զիւր ճառագայթսն: - 2. առ ի վնաս մեզ է յիշել զփրկչական մկրտութեան ճառս - 12. Ոչ 

տան թոյլ զփրկչականն ի նոսա կատարել զպատարագ – 13. խնդրէ ընդունել 

զպատիւն իւր փրկչականս այս մեծ օր - 15. Ըստ նմին օրինակի և առ փրկչական 

մարմինն վերաթևեալ համբարձցիս - 57. մի’ գուցէ զփրկչական մարմինն ի 

մարդկայնոյս ասել  հարկեսցիս բնութենէ - 65. և ոչ եթէ բռնազբօսութեամբ 

զփրկչականն զիւրեամբք ածել կարէին զմարմինն - 72. որովք և ոչ ամենեքումբք 

այսոքիւք զփրկչականն պարտ և արժան է ասել զկիրընդունակութիւնս: - 75. 
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ՓՐՓՐԵՐԱԽ - յՈղոմպիոս լերին գետնաթաւալ և փրփրերախ դիւին խոնարհեալ 

երկիր պագանեն: - 38. 
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ՔԱԿԵԼ – Վասն զի և չէ իսկ առաջիկայս մեզ զստեղծեալն եղծանել ... սովորութիւն, այլ 

... զհիմնացեալ անկարգութիւնն քակել և ի բաց հանել – 23. որ հանդերձեալն էր քակել 

զսա ի մեռանելն իւրում: - 76. Որ արարն զերկոսին մի, և զմիջնորդն ցանկոյն քակեաց 

զթշնամութիւնն ի մարմնի իւրում,,: - 78. 

ՔԱԿՏԵԼ - և զբաղկացեալն ի մասանց քակտէ ապականութիւն, զայլայլութիւնն ի գործ 

արկանելով: - 77. 

ՔԱԿՏՈՒԹԻՒՆ – Արդ է ապականութիւն բոլոր իւրի քակտութեան պատճառ – 77. 

ՔԱԿՏՈՒՄՆ - յորոց միովն` զմահուն ընկալաք լուծումն, և միւսովն` 

զապականութեանն զքակտումն: - 74. զմեղացն դատապարտութիւն յերկիր արար… 

զապականութեան քակտումն ի գերեզմանին - 74. 

ՔԱՀԱՆԱՅ - Քահանայից ձէթ ընդունել յԵրուսազեմէ բերեալ - 7. Եւ քահանայն ընդ 

ձեռն ուրուք անդր երթողաց հրամայէ տանել զպսակն: - 10. Եպիսկոպոս կամ 

քահանայ ... յարբեցութեան գտեալ` մի’ իշխեսցէ պաշտել զկարգն - 24. քահանայն զօրն 

ի բաց փոխեսցէ - 25. Պարտ և արժան է … քահանայիցն ի նոցանէ ընդունել, և օծանել 

նովաւ զսեղանս – 26. Արժան է զհիւանդացն զձէթ քահանային օրհնել ըստ իւրում 

աղօթիցն - 26. Պարտ և արժան է զմկրտութեանն ձէթ` քահանային օրհնել մի ըստ 

միոջէ ընդ մկրտելն - 26. մի ընքեամբ յանդգնեսցի օրհնել քահանայն: - 26. պարտ է … 

և յեկեղեցւոյն և ի քահանայիցն օրհնութենէ ընդունել զնշան զուգաւորութեան 

իւրեանց: - 27. Պարտ և արժան է զայնոսիկ` որք պսակելն հանդերձեալ են` 

քահանային յեկեղեցին տանել - 27. քահանայն լուծցի յիւրմէ պատուոյն – 27. ոչ տացէ 

քահանային օրհնել և օծանել զնա միւռոնովն սրբով – 32. որով իւիք զքահանայսն և 

զթագաւորսն ի նախնումն աստուածեղէն Հոգին յանցնիւրսն շարժէր ներգործութիւնս: 

- 43. Մերձ յասացեալսն վարկանիմ և զղևտացւոցն օրէնսն և քահանայիցն 

զկատարելութիւնն ութօրեայ դեգերեալ առ դուրս խորանին վկայութեան - 84. զոր և 
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առ նմին առեալ քահանային զաղօթըս ժողովրդեանն մատուցանէր առ աստուած - 89. 

Իսկ քահանայն միջնորդէ աղօթիւք առ կենացն անմահից յոյսն Քրիստոս կատարել ի 

բարի զաղօթսն - 114. Եւ ժողովուրդն զքահանայն տէր անուանելով` աղաչէ յիշել 

յաղօթսն պաշտօնեայսն – 114. 

ՔԱՀԱՆԱՅԱԿԱՆ - Եւ ոչ միայն այս, այլ և քահանայական ձեռնն և բանն 

զԵրրորդութեանն սրբոյ ի նոսա կոչեալ բնակեցուցանէ զօրութիւնն - 43. Եթէ ընդէ՞ր ի 

մէջ գիշերին հինգ սաղմոսիւքն նախ երգեն. եթէ զի՞նչ խորհուրդ բերէ քարոզն, և 

քահանայական աղօթքն: - 82. Եւ ապա քահանայական աղօթքն հայրաբար 

զփրկեալսն իբրև զորդիս լուսոյ կենաց մատուցանէ առաջի Հօրն երկնաւորի - 83. և եթէ 

վասն ի՞նչ պատճառի  իբրև զթերի իմն խորհրդով զայլոց   մարգարէիցն ի վերայ 

բերելով օրհնութիւն ձայնեն. և ապա յետոյ քարոզ և քահանայական աղօթքն: - 84. 

վասն ի՞նչ պատճառի  ... երգեն ի գիշերին. և ապա քարոզ և քահանայական աղօթք - 

82. Եւ ապա քահանայական աղօթքն հայրաբար զփրկեալսն իբրև զորդիս լուսոյ 

կենաց մատուցանէ առաջի Հօրն երկնաւորի - 83. և եթէ վասն ի՞նչ պատճառի  իբրև 

զթերի իմն խորհրդով զայլոց   մարգարէիցն ի վերայ բերելով օրհնութիւն ձայնեն. և 

ապա յետոյ քարոզ և քահանայական աղօթքն: - 84. վասն ի՞նչ պատճառի ... երգեն ի 

գիշերին ... և ապա քարոզ և քահանայական աղօթք - 85. 

ՔԱՀԱՆԱՅՈՒԹԻՒՆ - զքահանայութեանցն ասեմ, զպատարագացն և ի զանազան 

արեանցն կենդանեացն հեղմանցն - 99. 

ՔԱՂԱՔ - հրաման ընկալաք` զհեթանոսացն ոչ կոխել ճանապարհ, և ի քաղաքս 

Սամարացւոց ոչ մտանել: - 60. Օրինակի իմն` շինուածոց զհիմնն ի բաց առեալ, և կամ 

կործանումն քաղաքի եղեալ` ի տապալել զպարիսպն: - 76. 

ՔԱՂԱՔԱՎԱՐԻԼ – յաղագս որոյ հրամայէր արձակապէս քաղաքավարիլ. զի 

ինքնայօժար ընթացիւքն ըմբռնեսցէ զառաջադրեալ զխորհուրդսն: - 85. 

ՔԱՂԴԷԱՑԻ - Ըստ այսմ օրինակի քաղդէացւոց տեսեալ զտիտանեանն զայն վիթխարի 

և աշխոյժ ... աստուածօրէն իմն պատուով պատուեցին - 36. 
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ՔԱՂԵԼ - սոյն օրինակ և մարդն առաջին, պարփակեալ ի մէջօրէի իբրև ի մէջ գիշերի 

կայր ի տարակուսի, և քաղէին ոգիք նորա: - 98. կայր իբրև ջերման հիւանդութեամբ, և 

քաղէին ոգիք նորա, լուծեալ յօդք ոտից և ձեռացն ի բարեացն շարժմանէ: - 98. 

ՔԱՂՑ  - ,,Որքան ինքն, ասէ, հրամայեաց՝ զբնութեանն կատարելով յինքն ընկալաւ, 

որքան կամեցաւն, այս է` ծննդեան ի կնոջէ, աճման հասակի ... ծարաւոյ և քաղցոյ ... 

մահու և յարութեան»: - 54. Որպէս վայել և աստուծոյ քաղցնուլ՝ զքաղցն իմանամ – 87. 

իսկ քաղց և ծարաւ և աշխատութիւն և տրտմութիւն ... համանգամայն ընդ 

ներլինելութեանն բանի առեալ լինի մարդումս - 67. և նոյն ինքն քաղցն ոչ է այլ ինչ, եթէ 

ոչ ապականութիւն - 67. Արդ ոչ եթէ ներքսածողականք են մեզ մահուն և 

ապականութեան քաղցն և տրտմութիւնն ... այլ - 69.  որք ընդ  մարմնումս են 

յարահիւսեալ աշխատութիւնն և քաղցն և քունն - 70. Քանզի ոմանք ի նոցանէ բնական 

ասին` ըստ բնութեան ի մեզ տրամադրեալք. որպէս քաղցն և ծարաւն և քունն և 

աշխատութիւնն - 75. 

ՔԱՂՑՆՈՒԼ - Քաղցեաւ ըստ մարմնոյն, ծարաւեցաւ վաստակեաց ննջեաց - 59. Լսես 

քաղցնուլ գրեալ յաւետարանսն զՅիսուս, և ղուղիս այնուհետև ի շատխօսութեանն 

հոսանս ասելով. որպէս վայել է աստուծոյ քաղցնուլ՝ զքաղցն իմանամ – 67. Զի 

մարդումս քաղցնուլն զապականութիւն ներգործէ - 67. Քանզի անսուաղ ասէ  

զքառասուն օր մնացեալ` յետոյ  քաղցեաւ – 70. Կրկին էր` ըստ որում վաստակեցաւն, և 

երկեաւն, և արտասուեացն, և քաղցեաւ, և ծարաւեցաւ օրինօք մարմնոյն: - 71. 

քաղցնուլն և ծարաւելն, և վաստակելն և ննջելն` մարմնոյն կարիք են  - 71. Եւ զի՞արդ 

այգուցն քաղցնոյր – 72. քաղցեաւ ըստ մարմնոյ, ծարաւեցաւ վաստակեցաւ ննջեաց – 

72. Արդ որպէս ընկալաւ զքաղցնուլն տէր` հաստատուն կերակուրն շնչեցեալ ի նմանէ 

- 73. քաղցեաւ ըստ մեզ, և քաղցնելովն ոչ ըստ մեզ` առ յագեցութիւն երկնային 

բարութեանն զմեզ փոխաբերեաց: – 73. 

ՔԱՂՑՐ - ելանէին առ յիմարութի՞ւնն, զդառն քաղցր վարկանելով - 67. և ի նմին ժամու 

փոխանակ նորա քաղցր ճաշակմանն մեղացն, ճաշակեաց Քրիստոս զքաղցն (թղթի 

վրա այսպես է) ընդ դեղի խառնեալ - 94. 
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ՔԱՄՈՎՍ - Իսկ որք անչափաբար  գիջական ախտին հոգ տարան`  զարական և 

զիգական անդամն նոյնաձևաբար պաշտեցին, մովաբացիքն և սիդոնացիքն զՔամովսն 

և զԱստարտսն: - 35. Եւ կամ զնոյն ինքն զՔամովսայն և զԱստարտայն անկեալ 

զգարշելի կուռսն ողոքեն: - 38. 

ՔԱՌԱՄԱՆԵԱԿ - հրճուէի   ... և զառաջնորդականին իմոյ կախեալ զպարանոցէ 

զոսկետեսակ քայռամանեկին զգեղեցկութիւն: - 1. 

ՔԱՅՔԱՅԵԼ - զոր ապա կարողութիւն է միայն ամենազօր ձեռինն` միւսանգամ 

զքայքայեալն նիւթ առ նոյն հաւաքելով հաստատել տեսակ: - 77. 

ՔԱՅՔԱՅՈՒՄՆ - «Միութիւն խոստովանիմ, և ոչ քայքայումն ինչ և լուծումն այսր 

բնութեան յայն, կամ այնր յայս  - 52. 

ՔԱՆ - Երրորդ ժամու աղօթից խորհուրդս  ի վեր է քան մեր կարողութիւնս -  98. 

 «Ոչ փոփոխելով մարմինն յանմարմնութիւն, այլ ունի զինքեան զմարմինն` 

որպէս ծնաւ ի կուսէն. և առաւել քան զմեզ ըստ որում յաստուածն Բան միաւորեցաւ,,: 

- 51. բղխեսցէ ջուր կենդանի յԵրուսաղէմէ» ի խաչելոյ մարմնոյն արիւն և ջուր. մինն 

իբր և զմարդոյ, և միւսն  առաւել քան զմարդոյ: - 100. այնպէս ըստգիւտ և գաղռագողի 

զյաղթութեանն առնուցուն ի գլուխ զպսակ, թագընկեց առաւել քան թէ թագառուք 

լինելով: - 11. իսկ ի մէնջ եթէ ոք յանդգնեսցի ընդ Հրեայս տօնել, և կամ յառաջ քան 

զգարնանային հասարակաւորութիւնն … ընդ նզոցիւք ի հարկէ անկեալ գտանին: - 6. 

յառաջ քան ընդ բարին խնդալ մարդկան, զուարճասցի չարաւն որոգայթադիր 

թշնամին: - 11. Դու՞ք ուրեմն հովիւն քաջ ի Քրիստոսէ զինքն ասացեալն. ամենեքեան` 

որ յառաջ քան զձեզն էին` գո՞ղք էին և աւազակք:  - 66. Եւ յառաջ քան զայս գրեա; է – 68. 

Փառաւորեա’ զՈրդի քո առ ի քէն փառօքն, զոր ունէի յառաջ քան զլինել աշխարհի առ 

ի քէն»: - 78. և զայդ ճշմարտես` թէ ունէի զփառսն. և առ ի քէն ունէի, և յառաջ քան 

զլինելն աշխարհի ունէի: - 78. Իսկ նախ քան զկատարծն յարութիւն տալ մարդկային 

բնութեանս – 6. իսկ ի մէնջ եթէ ոք յանդգնեսցի ընդ Հրեայս տօնել … և նախ քան 

զմիաշաբաթին օր լուծանել զպահսն, ընդ նզովիւք ի հարկէ անկեալ գտանին: - 6. 

Նմանս իմն առնելով այնոցիկ՝ որոց թագւորեցուցանել զոք կամեցեալ, նախ քան 

զմարմնոյն ծածկել մերկութիւն զպսակն ի գլուխ կապել յառաջեալք – 9. Եւ նախ քան 
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զայլսն` զառանձնական զիւր ինքեան զիսկագոյնն և զհարազատագոյնն, առանց ոչ 

առնուն և ոչ փառք առ սա ասասցին – 14. ապա նախ քան զխոնարհելն յարգանդ 

կուսին` օտար գոյր բնութեանն Հօր: - 55. Արդ յայտ է, եթէ ըստ բնութեան և նախ քան 

զյանցանելն այսոքիկ, և ոչ յետամտականաբար ի մեղացն ի ներքս անկեալ ի 

բնութիւնս - 68. քահանայն … հրամայէ տանել զպսակն. թշնամանելով միանգամայն 

զպսակն և զպսակեալսն: Եւ որ ծանրագոյնն է քան զայսոսիկ, անարգանս ածելով ի 

վերայ խորհրդոյ իրին: - 10. ոչ միայն զնեռինսն չարագոյնս և զբազմապատիկս քան 

զնոյնս ընդ մեզ բերեմք - 34. անդր ևս քան զխոզիցն գտանին զանզգայ 

ծննդականութիւն: - 38. և այս է քան զամենայն դժնդագոյն մեզ ի նոցանէ վտանգ – 46. 

Եւ զի՞նչ ստել չարագոյն կայցէ քան զոչ խոստովանել զՔրիստոս մարմնով եկեալ – 48. 

ոգի և մարմին ծառայեն կարեաց՝ որ ի մեղսն տանին, և այնց կարեաց` որ արտաքոյ 

քան զմեղսն իցեն - 71. Զկարիս մարմնոյ և ոգւոյ՝ որ արտաքոյ քան զմեղսն իցեն – 72. 

Եւ զի՞նչ քան զայս վեհագոյն և գերաշխարհիկ խաղաղութիւն, ընդ աստուածայնոյն 

միանալ մարդկային բնութեանս - 78. խոնարհագոյն քան զինքն զէշ նորուն մարդկեղէն 

բարբառովն բարբառեալ - 81. Բայց նախադասելոյ պատճառ օրհնութիւն երից 

մանկանցն քան զՈղորմեա սաղմոսն այս է - 86. սիրէր զմահ քան զյանդիմանութիւն 

աստուծոյ լինել - 98. որ դժնդակագոյն է քան զամենայն դևս - 98. Զիններորդ ժամուս 

զխորհուրդ տեսանեմք բարձրագոյն աւանդութեամբ քան զայլսն պատուեալ 

յառաքելական դասուցն: - 99. իսկ առաջի բռնարկեալս ի վեր է քան զմեր 

կարողութիւնս - 104. Ոչ ըստ ինքեան որ ասի մի բնութիւն և առանձնաւորութիւն. քան 

զի զայս ի Հօրէ իսկ անժամանակաբար յինքեան բերէր Բանն աստուած – 56. իսկ ի 

տրտմականսն` ծանրաբեռնութեանն ի ներքոյ դնանիլ տկար բնութեանս. 

մարմնասպան լինելով յաւէտ քան թէ ախտասպան – 15. հաճոյ թուեցաւ նոցա ի 

մեռանելն, զմարմինս իւրեանց գազանաց և թռչնոց ծախել տալ` քան թէ ընդ երկրաւ 

ծածկել  - 36. ոչ յերկուանամ` նմին ինքեան բազմեցելոյն ի նոսա Քրիստոսի 

զերկրպագութիւնն մատուցանել, ոչ հայելով յերևելին առաւել` քան թէ զանտեսանելին 

ի նմա գանձեալ ընդ միտ ածելով - 42.  որ մանաւանդ անհաւատիցն` քան թէ մեզ ի դէպ 

էր ըմբռնիլ հիացմամբ - 44. Ընդէ՞ր լինիս իբրև զջուր հոսեալ ընդ զառ ի վայր ... կամ 

իբրև զկարկուտ հատեալ յամպոց` առ հալելն հուպ լինելով, քան թէ առ վերստին 

կապիլն յամպս: - 60. զոր ոչ օտար քան թէ Հոգւոյն սրբոյ իմաստիւքն վարկանիմ 
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երանելի հարցն մերոց – 84. և ևս առաւել մեզ քան թէ յայնժամ մարգարէիցն եկեալ ի 

յերևումն - 90. 

ՔԱՆԴԱԿԵԼ - զկուռս պատկերակերպս քանդակեալս աստուածս անուանեցին: - 37. 

արդարև իսկ կռեմք և կոփեմք և քանդակեմք և քերեմք ... զեկեղեցիս, զսեղանս, զխաչս, 

զպատկերս:  – 39. 

ՔԱՆԶԻ - Քանզի արդարև զարդարի պատկերս առաքինութեանն  երանգովք – 1. 

Քանզի անփոյթ առնել ծանունցն` համանգամայնցն է ի բաց բարձումն - 6. Քանզի յոյժ 

օտարաբար նովաւ և այլապէս ի միմեանց վարիմք - 7. Քանզի պարտ է` նախ ի բաց կալ 

ի ծառայեցուցանօղ տեռնէ - 9. Քանզի մինն` հիմն ի ներքոյ անկեալ դնի 

պատուականագունիս այսմիկ աւուր, և մեւսն աւարտ ի վերայ եկեալ՝ բովանդակի: - 

15. Քանզի միջասահման իմն երեկորինս է ժամ տուընջեան և գիշերոյ - 15. Քանզի 

գիշերս այս ... եղև յարուցողին զմեզ Քրիստոսի յարութեան ժամանակ: - 16. Քանզի զոր 

մանկունքն յայժամ ի փրկութենէ անձանցն  ծանուցեալք առ իւրեանս զփրկիչն, իբր առ 

երկին ի հնոցն վերաձայնեալ կոչէին զարարածս - 19. Քանզի երկուքս ի սոցանէ 

իմաստասէրք անուանին - 20. Քանզի մի ըստ միոջէ համօրէն տասն թուով 

սահմանեցին զսեռականագոյն զէակացն սեռս: - 23. Քանզի ահա գտաւ որոգայթ իբրև 

զվարմ հաւորսաց ձգեալ ի մէջ ժողովրդեան ազգի իւրոյ – 34. Քանզի են ոմանք ի 

նոցանէ որք զաչացն զհետ երթեալ խաբեցան - 35. Քանզի որոշաբար սատանայականն 

ուսմունք ի մի իմն տեղի հաւաքեալ ծովացան ուղխք ամպարշտութեան նոցա: - 39. 

իսկ մարդասէրն մեր տէր ... ընդ ողջոցն ... ոչ մախայ ընդ առողջութիւն, քանզի ի 

նմանէ իսկ եղեալք և պահպանեալք այնպէս - 41. Քանզի սկզբնաւոր դևքն և 

մարդատեացք ... կամին տեսանել չարչարեալս և նեղեալս - 41. Եւ քանզի ի մարմնի 

ելով մեր` ոչ կարէաք նովին կապանակցաւ ընդ իմանալիսն խառնել – 41. Եւ քանզի 

ինքեան կամօք և ծառայեցուցանէ ի ստեղծանելն զնիւթն – 42. Եւ մի՛ գայթագղիր 

տարակուսեալ ... քանզի հասարակաբար երկոքումբք տեսանեմք վարեցեալ 

զաստուած - 44. Քանզի մին միով ճանապարհով, և միւսն երկուք … հակառակին 

անհասանելի մարդեղութեան բանին հասանել: - 47. Քանզի այնքան նրբեն և 

նուաղեցուցանեն նոքա ... մինչ զի առ աչս երևութեան կարծիս արկանել մարմնացելոյ 

բանին որքան ի զօրութենէ բանից նոցա ի միտ առնուլ է: - 49. Քանզի զամենայնսն ի 
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Քրիստոս ըստ մարմնոյն կիրս` ոչ առնուն յանձն ասել ըստ մարմնոյ և կամ մարմնով - 

49. Քանզի առ այս`  ամենայն քրիստոսասիրաց լուսաւորեալ են մտաց աչք - 50. Քանզի 

ոչ եկն յեղծանել ստեղծօղն զստեղծեալն յինքենէ ստեղծուած - 51. զի ոչ ասի 

յարարածականացս ոք բնութիւն, քանզի արարչականն ասի միայն բնութիւն – 52. 

Քանզի ասես, որ ի Հօրէ գոյացեալ անձնն էր, նոյն անձնաւորեալ ի սուրբ կուսէն - 53. 

Քանզի նոյն է մարմին մարդկային ունել Քրիստոսի, և բնութիւն մարդկային – 53. այլ 

ոչ եթէ յարարածական բնութենէն ինչ յինքն խառնեաց. քանզի անխառն է 

աստուածութիւնն և անյօդ,,: - 54. Ապա եթէ ճշմարտութիւն, որպէս և է իսկ. քանզի 

անհնար է անսուտն աստուծոյ ստութեամբ իւիք կեղծաւորել ի գործս իւր – 54. Ոչ ըստ 

ինքեան ասի մի բնութիւն և առանձնաւորութիւն. քան զի զայս ի Հօրէ իսկ 

անժամանակաբար յինքեան բերէր Բանն աստուած – 56. Բանն աստուած ... ընդ 

ինքեան միաւորեաց անճառապէս գոյութեան և բնութեան, ոչ յառաջագոյն գոյացեալն. 

քանզի «Զգոյութիւն մարմնոյն` միաւորութեամբ բանին ծանեայ, ասաց ոմն ի սրբոցն – 

55. երկակի ասացուածով զբանիցն իւրեանց յօրինէին զառաջարկութիւն. քանզի 

իւրաքանչիւր ոք սոքա` առ միմեանս բարեփառագունին առաջնորդեսցեն մտաց: - 56. 

ոչ ասի փառաւորեալ, այլ փոփոխեալ. քանզի այլ առ այլ ասի փառքն և փառաւորելն, և 

ոչ առ նոյն: - 60. Մի’ բաղդատեր զյոյժ ի միմեանս տարբերեալսն. քանզի անդ 

անմարմնաբար և միայն ձևացութեամբ ներգործութիւն. իսկ աստ մարմնով և 

հանդերձ ճշմարտութեամբ: - 60. Քանզի բազում ինչ անյայտութիւն և տարակուսանք 

յաւետարանականսն գտանի ձայնս և յառաքելականս – 61. Քանզի զումեմնէ ասի, թէ 

անձն և եթէ դէմ. և այս հասարակաբար զհետ երթիցէ մարմնական և անմարմին 

տեսակացն.քանզի իւրաքանչիւր առանձնաւորեալքն ի տեսակին՝ դէմ անուանի - 64. 

Քանզի ապականութիւն`  ներլինելութեանն ներհականայ - 67. Քանզի ասէր 

գոյացուցիչն մերում նախահօրն: - 67. և երբեմն առ մահ պարաբերելով ածանին. 

քանզի ուրախութեամբ փոխանորդի տրտմութիւնն - 69. Քանզի անսուաղ ասէ  

զքառասուն օր մնացեալ` յետոյ  քաղցեաւ – 70. Քանզի ոգի և մարմին ծառայեն 

կարեաց - 71. ոչ յոյժ գայթագղեսցիս բանիւս ... քանզի ես զբնականացն ասեմ բուռն 

հարկանել զՔրիստոս – 73. Քանզի զի՞նչ պէտք էին աստուծոյ ծնանել ի կնոջէ, աճել 

հասակաւ և ամաց թուով - 74. Վասն զի ոչ էր բաւական սէրն, որպէս և ոչ մեզ, եթէ ոչ և 

գործովք կատարեալ էր մեր. քանզի գործքն ցոյցք էին սիրոյն: - 75. ոչ ի մէնջ և ոչ 
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յարարչէն յարեալ եղև ի բնութիւնս, այլ որս գտեալ և կերակուր արարեալ իւր զընդ 

մահուամբ անկեալսն. քանզի ներլինելութեանն է ներհական – 76. Քանզի ոմանք ի 

նոցանէ բնականք ասին` ըստ բնութեան ի մեզ տրամադրեալք - 75. Արդ է 

ապականութիւն բոլոր իրի քակտութեան պատճառ … քանզի բոլորն ի մասանց 

բաղկանայ - 77. Քանզի որ ասի մահն, նոյն և քուն ասի. և որ կենացն է վախճան, 

սկիզբն է կենաց: – 77. Քանզի աւելորդ և վայրապար վարկանէր - 78. Քանզի զոր սիրէ 

տէր՝ խրատէ, տանջէ զամենայն որդի – 78. Քանզի յաստուածային խաղաղութիւն 

ժամանեալ մարդկային բնութիւն, խորհիւր ազատել ի չարին վրդովմանց սուրբ 

եկեղեցի - 82. Քանզի աստուածն յաւիտենական  … ուսուցին մեզ գիրք սուրբք յոչընչէ 

լեալ զամենայն: - 85. Քանզի աստուածորդւովն հետևիմք ի լեառն բարձու 

առանձնանալ ընդ Երրորդութեանն փառաց – 85. զյարութիւն մեռելոց բուսոց և տնկոց 

օրինակէր ի գարուն բուսաբեր … քանզի յետ անցանելոյ ձմերանւոյն և լինելոյ 

գարնանւոյն … լիեալ ձայնք զյարութիւն մարդկան ի գերեզմանացն նշանակեն: - 92. 

Իսկ յերրորդ ժամու աւուրն կարգել զժամս աղօթիցն, քանզի յերրորդ ժամու ասաց 

Մարկոս ի խաչ ելանել միածին Որդւոյն աստուծոյ - 94. Եւ եթէ վասն է՞ր յայնմ ժամու 

գայր ի խաչ ելանել. քանզի յայնմ ժամու ... գերեալ լինի նախաստեղծն - 96. Քանզի ի 

կարճմտութենէն ըմբռնեալ, յանյուսութեան ի խորխորատ անկանէր - 98.  Քանզի 

Պետրոս և Յովհաննէս ելանէին ի տաճարն  յիններորդ ժամու աղօթիցն - 99. Եւ արդ 

քանզի մեծ է խորհուրդ աստուածպաշտութեանն … զի ծածկալցի ճշմարտութիւնն 

տեղի ի հնոցն և ի ստուերականացն - 99. այն ծածկեալ եղև ի մէնջ. քանզի ըստ 

աւետարանչացն պատմութեանն, և ոչ Քրիստոսի եղև բացայայտեալ յարութեան  

ժամանակն: – 102. զմեղօք զանպատուեալ զբնութիւնն հրեշտակս առնէ ի մարմնի … 

քանզի զմեզ հրեշտակաց նմանեցուցանէ տէր յաւետարանին - 102. Եւ թուի ինձ ի սմին 

միաշաբաթոջ զայն կատարել. քանզի յաղօթելն ոչ ասաց թէ եդ ծունր – 102. Բայց ես ոչ 

փոքր ինչ վարկանիմ վկայութիւն առնուլ ասացելոցս ի մէնջ. քանզի երուսաղեմացիքն 

տակաւին մինչև ցայսօր զօր միաշաբաթին պայծառացուցանեն 

գիշերապաշտութեամբ - 103. Իսկ առաւօտին աղօթքն ոչ ըստ այլոց խորհրդեանն 

կարգեալ են. քանզի զկնի Հարցինն Մեծացուսցէ ասեն: - 103. Եւ արդ զկոյսն յիշելով` 

զթաղումն հաստատեաց, զգերեզմանն յիշելով` զյարութիւնն հաւատարմացուցանէ: 

Քանզի … ի գերեզմանն աղաղակելով ողբերգագին ձայնիւ, թէ ,,Արի՛ տէր, օգնեա՛ մեզ - 
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103. Յաղագս որոյ անմոռացաբար հայցեմ ընդունել ի ձէնջ  զյիշողութեանն 

փոխարէնս. քանզի է այս գանձ  – 116. զուսումնասիրաց անձանց … կամեցայ 

հանգուցանել զբազմախոյզ խնդիրս: Քանզի գրեցաք ի սմա ոչ միայն զկանոնական … 

շարակարգութիւն, այլ և - 116. 

 Քանզի և վարժապետ վեհագոյն ունէի յաստուծոյ պարգևեալ ինձ - 2. Քանզի և 

նոյն ինքն Քրիստոս վէմ անուանեցաւ - 7. Զմիոյն հընգեակ աւուրքս նշանակեմք 

զնմանութիւն. քանզի և հինգ անուանս ի գրոց ուսաք գոլ զտանջարանացն – 14. Քանզի 

և զայս ի մէնջ պահանջէ - 23. 

ՔԱՆ ԹԷ - իսկ ի տրտմականսն` ծանրաբեռնութեանն ի ներքոյ դնանիլ տկար 

բնութեանս. մարմնասպան լինելով յաւէտ քան թէ ախտասպան – 15. հաճոյ թուեցաւ 

նոցա ի մեռանելն, զմարմինս իւրեանց  գազանաց և թռչնոց ծախել տալ` քան թէ ընդ 

երկրաւ ծածկել - 36. ոչ յերկուանամ` նմին ինքեան բազմեցելոյն ի նոսա Քրիստոսի 

զերկրպագութիւնն մատուցանել, ոչ հայելով յերևելին առաւել` քան թէ զանտեսանելին 

ի նմա գանձեալ ընդ միտ ածելով - 42. որ մանաւանդ անհաւատիցն` քան թէ մեզ ի դէպ 

էր ըմբռնիլ հիացմամբ և ի հաւտսն հպել - 44. Ընդէ՞ր լինիս իբրև զջուր հոսեալ ընդ զառ 

ի վայր ... կամ իբրև զկարկուտ հատեալ յամպոց` առ հալելն հուպ լինելով, քան թէ առ 

վերստին կապիլն յամպս: - 60. զոր ոչ օտար քան թէ Հոգւոյն սրբոյ իմաստիւքն 

վարկանիմ երանելի հարցն մերոց   – 84. և ևս առաւել մեզ քան թէ յայնժամ 

մարգարէիցն եկեալ ի յերևումն - 90. 

ՔԱՋ - գործիցէ քաջ հլութեան ասպարէզ: - 3. Պարտ և արժան է ... զկանոնացն զհետ 

բերել  ... զաղօթսս զայսոսիկ հանգստիւքն իւրեանց: Տէր աստուած մշտնջենաւոր. 

Հանգիստ, Շնորհատու բարեաց: Ի գիշերի և ի տուընջեան. Հանգիստ, Հովիւ քաջ: - 31. 

Դու՞ք ուրեմն հովիւն քաջ ի Քրիստոսէ զինքն ասացեալն - 66. 

ՔԱՋԱԲԱՍՏԻԿ - աստուածս անուանեցին ... զայլս վասն այլ իրիք քաջաբաստիկ 

զբնականսն ունելոյ որակութիւնս - 37. 

ՔԱՋԱԼԵՐԱԲԱՐ – գոչե քաջալերաբար և ասէ – 83. 
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ՔԱՋԱԽՕՍՆԱԿ - աստուածս անուանեցին ... զԱրէս՝ վասն արին գոլոյ.  զՀերմէս՝ 

վասն քաջախօսնակ ճոռոմաբանութեանն - 37. 

ՔԱՋԱՀԱՃՈՒԹԻՒՆ - վասն այլոց այլով իւիք քաջահաճութեանցն պատահմանց ի 

զարմացումն եկեալք` աստուածս անուանեցին - 37. 

ՔԱՋՈՂՋՈՒԹԻՒՆ - Ո՞վ առնէր զիս ըստ աւուրցն առաջնոց» միանգամայն ի բաց 

եդեալ զքաջողջութիւն, զընչաւէտութիւն  և զբազմորդութիւն: - 1. 

ՔԱՌ - Իսկ չորքն ի նոցանէ` պարզաբար առ ի նուագերգութիւնսն առեալք. որպէս թէ ի 

քառից աստի գեղեցկաձայնեալ ի տեսանելեաց և ի լսելեաց, ի խօսարանաց և ի 

շօշափելեաց:– 20. 

ՔԱՌԱԿԻ - Եւ այս մեզ յաղագս թուոյ քառակի և միակի, որովք առաւօտին և երեկորին 

աղօթք ասացեալ եղեն: - 23. 

ՔԱՌԱՍՆԵՐՈՐԴ - Զոր ի սուրբ քառասներորդս ... արժանի լինէին ընդունել 

զլուսաւորութիւն սրբոյ աւազանին ի մեծի աւուր ճրագալուցի զատկին: - 9. որք ի 

սուրբ քառասներորդս պահոցն, զշաբաթ և զկիւրակէ օրն ընդ տրտմութեամբ և ընդ 

ապաշխարութեամբ արկանեն - 13. Այլ վասն պահելոյ և լուծանելոյ զշաբաթ և 

զկիւրակէ ի սուրբ քառասներորդս պահոցն, այս յիւրաքանչիւր կամս թողեալ լիցի - 25. 

Արժան ի սուրբ քառասներորդս պահոցն՝ յաւուր շաբաթու և կիւրակէի պատարագ 

մատուցնել - 25. Ոչ է արժան ի սուրբ քառասներորդս զատկին և մինչև ի սուրբ 

պէնտակոստէն հարսանիս առնել - 25. 

ՔԱՌԱՍՆՕՐԵԱՅ - հարկ է և երեսնամեայ մկրտել. և թղփատել ութօրեայ, և 

երեքօրեայ յառնել,  և քառասնօրեայ յերկինս համբառնալ – 5. Զի զոր օրինակ 

քառասնօրեայ պահօքն զտարոյ զմեղսն քաւեաց – 102. 

ՔԱՌԱՍՈՒՆ - Քանզի անսուաղ ասէ զքառասուն օր մնացեալ` յետոյ քաղցեաւ – 70. 

ՔԱՐ – աստուածս անուանեցին զաստեղս, զլերինս, զբլուրս, զծառս, զքարինս: - 35. 

Նոյնպէս յերկրի առ փայտն աղաղակել վարդապետէր՝ հայր իմ ես դու, և քարին՝քո 

իսկ ծնեալ է զմեզ - 41. որք ընդ քարին և ընդ փայտին շնային - 42. ի քա՞րն կամ յոսկի՞ն 
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դնիցիմ զյոյս իմ: - 42. Մի թէ յանշունչ քարանց կոփեալ պնակի՞տքն զայսոսիկ 

առնելով, եթէ ո՞չ ինքնին աստուած` որ ի նոսա միաւորեալն էր, ժամանակին  զայն  

պահանջեալ: - 44. Զոր օրինակ՝ քար ինչ ի բարձուստ ուստեք հոլովեալ, որ մօտն 

կայցէ` ասասցէ, երթալ ունիս` մինչև ուրանօր արժանն իցէ երթալ: - 77. 

ՔԱՐԵՂԷՆ - է՞ր աղագաւ քարեղէն և ոչ փայտեղէն հրամայեցաւ կանգնել մեզ սեղան: - 

7. հարկ է ... և սեղան և աւազան քարեղէն անշարժաբար յամենայն եկեղեցիս 

արձանացուցանել: - 7. Ոչ է արժան զսեղանն ... փայտեղէն կանգնել և շարժուն. այլ 

քարեղէն և անշարժ հիմնացուցանել: - 26. Ոչ է պարտ զաւազանն յայլ իմեքէ նիւթոյ 

պատրաստել ... այլ աւազան քարեղէն հաստատել - 26. տեսանեմ քարեղէն կամ 

ոսկեղէն խաչ յօրինեալ և կամ պատկեր - 42. 

ՔԱՐՇԵԼ - ոչ տայ թոյլ մնալ նմա յայլայլութեանն յայնմիկ, այլ ի վայր քարշեալ` 

անցնիւրցն մատուցանէ զնա  յորոց բաղկացաւն տարերց : - 77. 

ՔԱՐՈԶ - որք յետին յետնոց գտանին արդարև քարոզք և վկայք - 34. եթէ զի՞նչ 

խորհուրդ բերէ քարոզն - 82. զոր և քարոզն պատուիրէ պահել զպատուիրանն – 83. 

զայլոց մարգարէիցն ի վերայ բերելով օրհնութիւն ձայնեն. և ապա յետոյ քարոզ և 

քահանայական  աղօթքն: - 83. Եւ եթե վասն ի՞նչ պատճառի ... երգեն ի գիշերին. և 

ապա քարոզ և քահանայական աղօթք .... և նոյնպէս քարոզն և քահանայական աղօթքն 

- 85. Եւ յետ այնորիկ զգոհացողական քարոզն ծաւալեցուցանէ - 89. Եւ քարոզն 

միաբան խնդրել զայսոսիկ յորդորէ: - 114. 

ՔԱՐՈԶԵԼ - Իսկ զկնի Մեսեդի և Ուղղեսցին ասելոյ, քարոզել և աղօթս մատուցանել - 

29. բարեփառութեան ղամպարօք փայլեալք պայծառանային, երկուս ըստ բնութեան, և 

մի ըստ միաւորութեան զՔրիստոս քարոզելով – 57. յանդգնիս աներկիւղաբար ի 

գրեցելոց անտի`  որ զայնն քարոզէ` ի բաց ջնջել զբանն - 66. առ մեզ պայծառանայ 

երեքկին սրբասացութիւնն, որ քարոզեցաւ ի սրովբէից ձայնէ ի մէջ մարդկան –89. 

ՔԱՐՈԶՈՒԹԻՒՆ - Սոցա ապաքէն և աղօթքն և քարոզութիւն և օծմունքն` բաժանաբար 

ըստ իւրաքանչիւրոցն վայելէ լինել խորհրդոյ: - 8. Արժան է ... և նոցին զքարոզութիւնն 

և զաղօթսն  զհետ բերել, զոր ի նոյն խորհուրդ արարեալ է ... կաթողիկոսի: 

Քարոզութիւն, Զարթուցեալքս: - 28-29. Ապա զկնի քարոզութեան և աղօթիցն` 
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երեքսրբեանն երգել զփառաբանութիւն - 29. Պարտ է  «Յիմարութեամբ քարոզութեանն 

ապրիլ հաւատացելոց» - 79. ընդ առաջ ելանէ նմա մարգարէական քարոզութեամբն – 

86. զոր և առ նմին առեալ քահանային  զաղօթըս ժողովրդեանն մատուցանէր առ 

աստուած ... առաքելական խաղաղական քարոզութեամբն վարիլ ի կենցաղումս - 89. 

որք առաքելական քարոզութեամբն ժողովեցան ի մեղացն թափառմանէն – 100. բարձր 

ձայնիւ խոստովանին զսուրբ զհաւատն … ամենևին ի բաց վանել զչարութիւն 

բանսարկուին, և զբոլոր զտիեզերս հնազանդեցուցանել ընդ առաքելական 

քարոզութեամբն` ի Քրիստոս Յիսուս – 107. 

ՔԱՑԱԽ - Անարգանս ինձ կրել առաջի կայր, զթուք և զապտակ ընդունել. քացախ և 

ղեղի ճաշակել  - 79. և ի նմին ժամու փոխանակ նորա քաղցր ճաշակմանն մեղացն, 

ճաշակեաց Քրիստոս զքացախն ընդ ղեղի խառնեալ – 95. 

ՔԱՒԵԼ - ըստ բազում գթութեան քում քաւեա զանօրէնութիւնս իմ» - 19. և Աստուած 

քաւեայն զխոնարհութեան պաղատանս` հանապազօր երրեակ միութեանն 

մատուցանել արժան է ամենայն քրիստոնէից: - 86. օրինակ քառասնօրեայ պահօքն 

զտարոյ զմեղսն քաւեաց – 102. 

ՔԱՒ ԼԻՑԻ - Բայց մի ի վերայ վազեսցեն պարզաբար ասացելոցս բանորսակացն 

դրժողութիւնք ... Քաւ լիցի - 45. միթէ մարտնչիցի՞ ինքն ընդ իւր վարդապետս, քաւ լիցի 

– 58. Արդ ... հարանցն անորոշաբար յիշել ի վերայ միոյ Քրիստոի, ոչ առ ի բաժանել 

զմին Քրիսոտս յերկուս դէմս, կամ յերկուս որդիս, քաւ լիցի. այլ զառաւելագոյն 

աստուստ զամրութիւն առ ճշմարտութիւն հաւատոյն տնտեսել կամեցեալք 59. ,,Ինձ 

քաւ լիցի պարծել, բայց միայն ի խաչն տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի,, - 90. 

ՔԵՐԵԼ – արդարւ իսկ կռեմք և կոփեմք և քանդակեմք և քերեմք որովք միանգամ 

աստուածպաշտութեանս մերոյ կատարին կարգք, զեկեղեցիս, զսեղանս, զխաչս, 

զպատկերս - 39. 

ՔԵՐՈՎԲԷ, ՔԵՐՈԲԷ - որ և քերոբէիցն է անտեսանելի - 41. որ և քերովբէիցն է 

սարսափելի և պատկառելի- 41. 

ՔԻՐՏՆ - որ իբրև զձի ընդ քիրտն մտեալ՝ ոչ կասես յընթացից քոց – 65. 
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ՔՆԱՐԱՀԱՐՈՒ - պարտ է ուսումնասիրացն և խոհականագունիցն` նուագարանօք 

քնարահարու լինել երաժշտական հոգւոյն - 20. 

ՔՆՆԵԼ – Եւ եթե լոկ առանձինն քննեցին, կարիք կոչին – 72. մեղաւորաց և 

անարժանից  թողուցանէ աստուած փոքր ինչ մասն խորհրդոյ քննել յեկեղեցւոջ - 81. 

ՔՈ, ՔՈՑ - ,,Ողորմեա’ ինձ աստուած ընդ մեծի ողորմութեան քում. ըստ բազում 

գթութեան քում քաւեա զանօրէնութիւնս իմ» - 19. ,,Հանցես, ասէ, ի բանտէն զանձն իմ, 

և գոհանամ զանուանէ քումմէ,,: - 22. Նայեա տէր ողորմութեամբդ քով: - 28. Պարտ և 

արժան է ... զհետ բերել … քարոզութիւն ... Եւ ըստ զաղօթսս զայսոսիկ հանգստիւքն 

իւրեանց. Տէր աստուած մշտնջենաւոր … անկեալ եմք առաջի քո. Հանգիստ, Քում 

ամենազօր տէրութեանդ: - 31. և շնորհեա ամենեցուն մեզ զքո առատ ողորմութիւնդ և 

զգթութիւնդ: - 31. մի’ մերժեր զմեզ ի ժառանգութենէ քումմէ - 31. ըստ առաջ քում 

բարերարութեանդ արժանաւորս արա զմեզ – 31. փոխեա զմեզ յարքայութիւն 

միածնիդ քոյ տեառն մերոյ  Յիսուսի Քրիստոսի: - 31. «Հրամայեա, ասէ, աստուած 

զօրութեան քում` զօրացուցանել զոր հաստատեցեր ի մեզ»: - 43.  «Ետուր երկիւղածաց 

քոց նշան, զի ապրեսցին յերեսաց աղեղան » - 44. Առ որ դու հակառակաբար ընդդէմ 

յարուցեալ՝ գրեցեր ի քում շարագրածութիւնս անդ և ասես - 55. դու կամիցիս ասել 

ամբաստանականն քո բան որ զնոցանէն – 63. և զկուրութիւն մտաց քոց զսրբովքն 

արկանես հարամբք – 63. որ է ըստ քում աստուածախօսութեանդ և տարացոյցն քո: - 

65. որ իբրև զձի ընդ քիրտն մտեալ՝ ոչ կասես յընթացից քոց – 65. վարդապետեցեր ի 

քում արուեստաբանիդ – 64. Որպէս նախ քան զմեռանելդ քո` զօրութեամբ սքանչելեաց 

քոց ոմանք ապրեցան մարդիկ-79. սակաւք են յաստուածահրաշիցդ քոց նշանաց 

ընտրեալք: - 80. զորս ճառ խաչին քո ժողովեսցէ` լինել  ժառանգորդ արքայութեան 

քում: - 80. 

 Ոչ հեռի ի սոցանէ և զքոյդ կարծեմ ասել, մի բնութիւն 59. Սուտ համարեսջիր  

լինել զքոյինդ ջաղջախ և սխալականդ խորհրդոց  իմաստ - 60. Վկայեա այնոցիկ բանից 

… և մի’ զքոյդ արդարացուցաներ ի բազմաց կրեալ ստգտանս և ապաբանութիւն: - 61. 

Եւ զայս այսպէս որպէս յընթացման ըմբռնեալ բանիս` քոյինն սակս  բանի - 70. 
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ՔՈՂԱԽՆԴՐԵԼ - բացայայտակի քողախնդրեալ զկռապաշտիցն հոլանեցաք  

զյիմարութիւն  - 37. 

ՔՈՒՆ - ընդ անգործութիւն և ընդ բերանալուծութիւն խառնել և զքնոյն խորութիւն և 

զգինեճանութեանն որովայնամոլութիւն – 15. Կարճեալ արգելու զնոսա, որք միանգամ 

զերեկոյս զայս կամ քնոյ` կամ արբեցութեան մասն վիճակեալ հանիցեն: - 17. իսկ այն 

… հարկաւորաբար այնպիսի հանգուցանիցէ քնով զաւելորդն իւր տքնութիւն ի 

հասարակ գիշերի. իսկ զանզգայ քնոյն թըմբրութիւն` հաւուն յանձնեսցէ ձայնի, 

յինքենէ ի բաց փարատել: - 17. և զքնոյն հրաման ածեալ յաւելոյր – 17. ի 

թառամեցուցանօղ քնոյն ընդոստուցեալք, զնոյն զերից մանկանցն ի բերան առնլով 

նուագեմք  զօրհնութիւն - 19. ի վերայ եկեալ ծուղութեանն քուն` յափշտակել 

համարձակութիւն տայ զհօտս հանդերձ հովուաւն աներևոյթն գազանի – 23. Որքան 

ինքն, ասէ, հրամայեաց` զբնութեանն կատարելով յինքն ընկալաւ. որքան կամեցաւն, 

այս է` ծննդեան ի կնոջէ, աճման հասակի … քնոյ … մահու և յարութեան,,: - 54. «Էարկ, 

ասէ, աստուած թմբրութիւն ի վերայ Ադամայ` և ննջեաց»: Ոչ արտաքուստ ի նմա 

բերելով զքնոյն իրակութիւն, այլ բնաւորականին ըստ պիտոյիցն ի վերայ անկեալ 

կրից: - 68. Իսկ զքնոյն ունակութիւն բացայայտակի ի գրեցելոց անտի  բանից ծանեաք - 

68. որք ընդ մարմնումս են յարահիւսեալ աշխատութիւնն և քաղցն և քունն  - 70. 

Քանզի ոմանք ի նոցանէ բնականք ասին` ըստ բնութեան ի  մեզ տրամադրեալք. որպէս 

քաղցն և ծարաւն և քունն և աշխատութիւնն - 75. Քանզի որ ասի մահն, նոյն և քուն ասի 

– 77. 

ՔՈՒՇԱՑԻ - Ըստ իւրաքանչիւր լեզուաց այլաձևելով զնորա զանուն, քուշացիք 

Նեբրովթ կոչելով … Հայք Արամազդ: - 36. 

ՔՍԱՆ ԵՒ ՈՒԹԵՐՈՐԴ - ի վերայ ջուրց զքսան և զութերորդն նուագելով յաւուրդ 

յայդմիկ սաղմոս ... օրհնէին զջուրն - 12. 

ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅ - Արժան է և զհացն` անխմոր, և զգինին` անապակ հանել ի սուրբ 

սեղանն … և ոչ խոնարհել յայլ ազգաց քրիստոնէից յաւանդութիւնս: - 25. 

զպսակաւորսն վերստին պարտ է պսակել ըստ օրինաց քրիստոնէից – 27. Պարտ և 

արժան է … ի վերայ նոցա կատարել զկարգ և զկանոն ըստ օրինաց քրիստոնէից - 27. 
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զի և աշխարհիս մերոյ մարդկան, և ամենայն քրիստոնէից աւանդութեամբ կալեալ է 

զսոյն: - 32. և Աստուած քաւեայն զխոնարհութեան պաղատանս` հանապազօր երրեակ 

միութեանն մատուցանել արժան է ամենայն քրիստոնէից: - 86. Արդ պատշաճ է 

ամենայն քրիստոնէից յերեկորեայ շաբաթուն մինչև ցառաւօտ միաշաբթուն` արթուն և  

զուարթուն լինել - 102. 

ՔՐԻՍՏՈՆԷՈՒԹԻՒն - հաղորդս առնելով ամենայն կարգաց և կրօնից քրիստոնէութեան, 

և անդ յարժանաւոր տեղիսն զնոսա պսակեսցեն: - 10. 

ՔՐԻՍՏՈՍ - ցուցեալ եղև գործ: Որպէս Քրիստոսի սովորական սեղանաւն ի  

վերնատանն կատարել զխորհուրդ մարմնոյ և արեան իւրոյ - 5. ըստ այսմ օրինակի 

զայսոսիկ հաճոյ թուեցաւ ներգործել Քրիստոսի: - 5. Առ որս ի դէպ է ասել. եթէ 

ամենայնք ի Քրիստոսէ եղեալքն, ո’վ դուք, յօրինակ մեզ բերելի է - 5. վասն 

թղփատութեան ի Պաւղոսէ ընկալաք հրաման. «Եթէ թղփատիք, ասէ, Քրիստոս ինչ 

ձեզ ոչ օգնէ» - 6. Դարձեալ Առաքեալքն զյոլով ժամանակս ի տաճարին զառ ի 

Քրիստոսէ նոցուն կատարէին աւանդեալ խորհուրդս - 6.  թերևս արդեւք ի 

հանդերձեալ յաւիտենին ի Քրիստոսէ  զնոյն ճշմարտապէս ... վայելիցեմք: Քանզի և 

նոյն ինքն Քրիստոս վէմ անուանեցաւ- 7. զոր … արժան էր յիշել իբրև զմեծագոյն և 

զբազմերախտ ի Քրիստոսէ պարգևեալ մեզ աւանդ - 7. որով զՀոգին սուրբ ի մեզ ձգեմք 

ի Քրիստոս միանալովն: - 7. Զկնի ամենեցուն, այսինքն յղութեանն և ծննդեանն և 

ժառանգաւորութեանն, ապա և զկենացն … ապա և զկենացն … ճաշակել կերակուր, 

զմարմին և զարիւն կենագործողին Քրիստոսի: - 9. «Խորհուրդս այս մեծ է, զոր և ասեմ 

ի Քրիստոս և յեկեղեցի »: - 10. առ ի վնաս մեզ է յիշել զփրկչական մկրտութեան ճառս, 

թերևս չէր իսկ մկրտեալ Քրիստոսի: - 12. Հի՞մ և զգործեցեալն ի Քրիստոսէ 

պատմագրութեամբ մեզ  ետուն աւետարանագիր սուրբ հարքն: - 13. Յայսմ աւուր 

Քրիստոս զմահ  խափանեաց - 13. Ի սմին աւուր և զերկրորդն իւր խոստացեալ է առնել 

Քրիստոսի յաշխարհ զգալուստն - 13. Քանզի գիշերս այս ... եղև յարուցողին զմեզ 

Քրիստոսի յարութեան ժամանակ: - 16. Իսկ եթե ո՞վ ոք ի բազմացն իցէ կամ գիշերն 

այն, կամ գիշերոյն այնորիկ ժամ, յորում զմեզն է հանդերձեալ նորոգել Քրիստոս, այս 

ծածկեալ է յամենեցունց. զի և Քրիստոսին ոչ բացայայտեալ եղև յարութեանն ժամ:  - 

16. Այլ և զօրինադրեալս մեզ զայս ինքեամբ յանձն էառ կատարել Քրիստոս - 17. 
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պահանջէ … շուրջ գալով միշտ, տեսանել հոգաբարձութեամբ զհօտ Քրիստոսի, զոր 

պատուական արեամբն իւրով փրկեալս ազատեաց – 23. երկոքին ընդունելի են 

առաջի աստուծոյ, և  յաւանդութեան եկեղեցւոյ Քրիստոսի: - 25. Ոչ է արժան զսեղանն, 

յորոյ վերայ պատարագն Քրիստոսի մատչի, փայտեղէն կանգնել և շարժուն - 27. 

Պարտ և արժան է զԽաչեցարն երիցս անգամ զհետ բերել … և մի նուազեցուցանել, և 

նուազ գտանիլ ի շնորհաց խաչին Քրիստոսի: - 28. Զկնի Հարցինն` Մեծացուսցէ ասել, 

վասն զի հարկաւորապէս պարտի այն` որ Յարութիւնն Քրիստոսի ճառէ - 29. այս է 

ճշմարիտ մարդեղութեանն և մահուանն Քրիստոսի խոստովանութիւն: - 29. զի չև 

գործեցելոցն ի Քրիստոսէ պատմութիւն առնել անհնար է: Եւ յաղագս այսորիկ` 

աւետիքն և ծնունդն և մկրտութիւն Քրիստոսի ի միասին առեալ տօնախմբին. և սոքա 

ամենեքին, և որ այլն ևս իցեն անօրինեալք ի Քրիստոսէ, ի յարութեանն միաւորեալ 

բովանդակին: - 30. զայնպիսիսն հրամայեմք ամենևին հատանել և արտաքս ընկենուլ 

իբրև զժանտ ախտ յանդամոց եկեղեցւոյ Քրիստոսի: - 33. ի սկզբան անդ 

մարմնանալոյն Քրիստոսի դէպ եղև ասել աւետարանչին Յովհաննու յիւրումն 

կաթողիկէի – 34. Իսկ մեք զկենդանին և զկենդանացուցիչն Քրիստոս յամենայն նիւթս 

մարդակերպ նմանութեամբ նկարագրեմք - 40. յորոց վերայ զնմանութիւն պատկերին 

Քրիստոսի և խաչին իւրոյ ձևացուցանիցեմք: - 42. Վասն զի անունն և նմանութիւնն 

զերկոսին հարկեցուցանէ, Քրիստոսի բնակել ի նոսա, և մեզ աներկբայելի սրտիւ 

մեծարել: - 42. Որոց երկրպագել, ոչ յերկուանամ` նմին ինքեան բազմեցելոյն ի նոսա 

Քրիստոսի զերկրպագութիւնն մատուցանել - 42. պատուէ զխաչն Քրիստոսի և 

զպատկեր նորին, զնոյն ինքն պատուեալ լինի զՔրիստոս. նոյնպէս և թշնամանելովն 

զնոսա, ի Քրիստոս լինի մեղուցեալ թշնամանիչն:  – 45. և ընդ միոյ գլխոյն Քրիստոսի 

անդամոց` բազում գլուխք և ցեղապետք նստեալ կացին - 48. Եւ զի՞նչ ստել չարագոյն 

կայցէ քան զոչ խոստովանել զՔրիստոս մարմնով եկեալ – 48. այնքան նրբեն 

նուաղեցուցանեն նոքա՝ զորոց բանս է, որ վասն Քրիստոսի մարմնոյն մտածութիւնք և 

ճառք … որքան ի զօրութենէ բանից նոցա ի միտ առնուլ է: - 48. եթէ անմարմնապէս 

զմարմնականսն կամելի էր կրել Քրիստոսի, ընդէ՞ր և մարմին զգեցաւ ի կուսէն - 49. 

զամենայն ի Քրիստոս ըստ մարմնոյն կիրս՝ ոչ առնուն յանձն ասել ըստ մարմնոյ և 

կամ մարմնով – 49. զի մի’ երկուց ասեն ակնարկութիւն տայցեմք բնութեանց ի մին 

Քրիստոս. այլ ինքն իսկ Բանն աստուած էր` որ ընդ երկոսին անցանէր, ասեն, ընդ 
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մարդկայինսն և աստուածայինսն: - 49. «Գտանիցէք, ասէ, մանուկ պատեալ ի 

խանձարուրս, և եդեալ ի մսուր». և «Եղելոյ ի զաւակէ Դաւթի ըստ մարմնոյն». և ,,Յորոց 

և Քրիստոս ըստ մարմնոյն,, - 49. ,,Մեծ է խորհուրդ աստուածապաշտութեանն, որ 

երևեցաւ մարմնով,, . և ,,Քրիստոսի չարչարելն մարմնով,, ասէ – 49. ,,Առաքեցաւ  

աստուած յաստուծոյ, և առ հոգի և մարմին ի կուսէ. և եթէ՝ «Քրիստոս ի կուսէ. 

կանայք, կոյսք լերուք,, - 49. Իսկ ի գերազանց և ի սքանչելի միաւորութենէն ոչ ինչ է 

արգել միութեան` զամենայնսն խոստովանել ի Քրիստոս, մի դէմ, մի անձն, և մի նորա 

բնութիւն - 51. Ապա ուրեմն մի բնութիւն և մի դէմ Քրիստոսի, եթէ պարտ է 

համառոտագոյնս ասել ոչ է ըստ նոյնութեան բնութեան կամ ըստ 

միանձնականութեան - 52. Ահաւասիկ ըստ անճառելի և անպարիմանալի խառնմանն 

և միաւորութեանն  համարձակիմք ասել մի բնութիւն Քրիստոսի, և ոչ ըստ այլում 

իմիք յեղանակի – 52. իսկ զմարմինն` մարմին Քրիստոսի ասեմ, և ոչ բնութիւն 

Քրիստոսի»: - 52. Իսկ եթէ մի և զնոյն Քրիստոս յերկուս խոստովանեսցիս ասել 

բնութեանց … ընդէ՞ր զարհուրիս և զայրանաս - 53. Բայց կարծեմ թէ կամիք և ոչ 

մարմին Քրիստոսի ասել. զի թէ զմարմինն ճշմարտութեամբ` խոստովանէիք ունել 

Քրիստոսի, և զայն ի մարդկանէ և մարդկային - 53. Քանզի նոյն է մարմին մարդկային 

ունել Քրիստոսի, և բնութիւն մարդկային. և զի Քրիստոս առանց միաւորութեանն ոչ 

ասէի Քրիստոս Յիսուս, այլ աստուած Բան: - 53. Այսոքիկ ամենեքին` նմանութի՞ւնք և 

երևո՞յթք թուիցին քեզ եղեալքն ի Քրիստոսէ, թէ ճշմարտութիւն: - 54. Երկնչիցիս 

յերկուց ասել բնութեանց. երկիւղ մեծ գոյ, եթէ ոչ արժանապէս և զմին ասել Քրիստոսի 

բնութիւն: - 56. ընդէ՞ր զանգիտես զմարդկայինն ի Քրիստոս դաւանել բնութիւն – 56. 

,,Քրիստոս մեռաւ վասն մեր ըստ գրոց,,: - 57. Այսորիկ աղագաւ անպատկառացոյցք 

սուրբ հարքն երկուց բնութեանց Քրիստոսի աստուածայնոյն և մարդկայնոյն լիեալք - 

57. Հաւաստի զերկուսին ունէր զբնութիւնսն Քրիստսի. և եթէ՝ Կրկին է Քրիստոս. մարդ 

էր որ երևէր, և աստուած էր որ ոչն երևէր - 57. բարեփառութեան ղամպարօք փայլեալք 

պայծառանային, երկուս ըստ բնութեան, և մի ըստ միաւորութեան զՔրիստոս 

քարոզելով – 57. որ ընդ ձեռն մին ասելոյն Քրիստոսի բնութիւն, ուրանային զանսուտ 

նորա մարդեղութեանն խորհուրդ: - 59. որ ոչ համագոյական կուսին դժոխաբանէր 

զմարմինն Քրիստոսի – 59. Արդ այսպէս բազմերջանիկ հարանցն անորոշաբար յիշել ի 

վերայ միոյ Քրիստոի, ոչ առ ի բաժանել զմին Քրիստոս յերկուս դէմս - 59. որ 
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կարծեաւք ասացին զերևումն Քրիստոսի – 59. խոստովանեսցիս ընդ մեզ մանաւանդ 

թէ ընդ հանրական կաթողիկէ եկեղեցւոյ` զմի և զնոյն Քրիստոս` աստուած  

միանգամայն և մարդ - 60. աստուստ ապա զմարդկայինն ի բաց կրճատեալ եհան ի 

մարմնոյն Քրիստոսի զբանական հոգին - 62. կարծեաց Եւտիքէս առաջին  յերկնից 

բերեալ, և յաստուածային բնութենէն հայթայթեալ Քրիստոսի մարմինն – 62. 

անտերունչ ի Քրիստոսէ առ մի հաւաքեալ գաւիթ շրջէին հօտիցն բազմութիւն - 66. 

տեսանես զմարդկային ինչ ուրուք ճառեալ զՔրիստոսի կրիցն – 66. Դու՞ք ուրեմն 

հովիւն քաջ ի Քրիստոսէ զինքն ասացեալն – 66. ըստ աստուածութեանն հնոր էր 

զմարդկայինս կրել Քրիստոսի – 70. նոյնպէս և զկիրսն մարդկայինս ըստ մեզ և զմերն 

ասեմ կրեալ Քրիստոսի, և ոչ ըստ աստորածայնոյ - 71. Զի՞նչ ասես և զմեռանելն վասն 

մեր զՔրիստոս. եթէ ըստ քեզ է, կամ մեռաւ և փոփոխեցաւ և մեռաւ ոչ: - 73. Եթէ 

այդպէս է ասեն, ապա փոփոխելի էր Քրիստոս – 72. քանզի ես զբնականացն ասեմ 

բուռն հարկանել զՔրիստոս – 73. Եւ զայս կամաւորապէս կրել կարողութիւն է միայն 

Քրիստոսի – 78. Նորի տեառն Յովաննիսի Իմաստասիրի Յաղագս կարգաց եկեղեցւոյ 

Քրիստոսի – 81. ,,Արի որ ննջեսդ և կանգնեաց ի մեռելոց և լուսատու լիցի քեզ 

Քրիստոս» - 82. Աստանօր յանգումն բարի աղօթից մերոց և ամենայն տնօրէնութեանցն 

Քրիստոսի. զմահն ասեմ, և զթաղումն, և զյարութիւնն … և առ ութերեակն ճախրել 

զխորհուրդն առ Քրիստոսի յարութեան օր: - 84. յորում աւուր և սուրբքն ճգնեալք ի 

Քրիստոս պսակին: - 84. նա և յութերեակսն լինէր նորոգումն ընդ Քրիստոսի 

յարուցեալք – 85. բարեփառ հաւատով երջանկացեալ ի Քրիստոս, պատուիրէ ի 

կենցաղումս արթուն և զուարթուն լինել առաջի նորա - 85. շնորհեցաւ ի Հոգւոյն սրբոյ 

կարգեալ խորհուրդ պաշտման եկեղեցւոյ օրհնութիւն երից մանկանցն, մահու և 

յարութեամբն Քրիստոսի - 86. Վասն զի զխաչի Քրիստոսի ճառս յինքեանս բերէ – 90. 

Զայս և յառաջագոյն ի հնումն գուշակեալ Մովսիսի՝ որ ի Քրիստոս լինելոց էր 

ճշմարտութիւնն – 91. «Փող հարկանի և մեռեալքն ի Քրիստոս յարիցեն յառաջագոյն, և 

մեք նորոգեսցուք» - 92. Այս աղօթքս զմիւսանգամ զգալուստն Քրիստոսի նշանակէ - 92. 

նոյնչափ և Քրիստոս եկաց ի վերայ խաչին ի բժշկութիւն վիրաց նորա: - 94. նոյնպէս և 

Քրիստոսիւն ամենեքեան կենդանասցին յիւրաքանչիւր յիւրում կարգի: - 94. յորում 

աւուր յանդիման լինել մեզ կայ առաջի բեմին Քրիստոսի - 94. և ի նմին ժամու ... 

ճաշակեաց Քրիստոս զքացախն ընդ դեղի խառնեալ – 95. մեծ է խորհուրդ 
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աստուածպաշտութեանն` որ ի Քրիստոս կարգեալ է - 99. Վասն զի յայսմ աւուր 

Քրիստոս յարուցեալ ի մեռելոց` զմահ խափանեաց - 101. յայսմ գիշերիս ... եղև 

Քրիստոսի յարուցանողին մերոյ յարութեան ժամանակ - 101. և ոչ Քրիստոսի եղև 

բացայայտեալ յարութեան ժամանակն – 102. որ զյարութիւնն Քրիստոսի պատմէ – 

103. Արդ ամենայն յառաջագոյն ասացեալքն յաղագս Քրիստոսի չարչարանացն և 

յարութեանն և մերոյ փրկութեանն ... վարկանիմ անհաւատ հեղգութիւնս: - 104. Իսկ 

քահանայն միջնորդէ աղօթիւք առ կենացն անմահից յոյսն Քրիստոս - 114. 

Լուսաշաւիղ ճանապարհ առ աստուած հնազանդութիւն ընդհանուր հաւատացելոց 

Քրիստոսի կազմեցին սուրբ հարքն զկանոնական բանից դիտաւորութիւն - 115.  նա 

տացէ ձեզ միշտ ծարաւաբար մերձենալով ճաշակել  ի հոգեկանս այս աղբիւրէ ... աճել 

զաճումն աստուծոյ, և հաւասարել չափոյ հասակի կատարմանն Քրիստոսի – 116. զի 

մի’ զրկեալք ի սմանէ` զրկեսցին յաստուծոյ. կամ անարգ լինել ի Քրիստոսէ, յանարգաց 

ուրուք ձեռս արկանելով զսա: - 116.  

փոխեա զմեզ յարքայութիւն միածնիդ քոյ տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի: Քեզ 

յանձն առնեմք զանձինս մեր, աստուած ամենակալ, հայր տեառն մերոյ Յիսուսի 

Քրիստոսի, որ ի բարձունս բնակեալ ես - 31. արժանաւորս արա զմեզ ծառայս քո 

անճառ լուսոյդ երկնից արքայութեանդ Յիսուսիւ Քրիստոսիւ  տերամբ մերով - 31. Ըստ 

նմին օրինակի և առ փրկչական մարմինն վերաթևեալ համբարձցիս. դաւանելով զնա 

տեսակին անուամբ` մարդ  Յիսուս Քրիստոս ասելով: - 57. հիւանդութիւն նախահօրն 

պատմի, և ի նմին ժամու բժշկութիւն վիրացն չարչարանօք խաչին տեառն մերայ 

Յիսուսի Քրիստոսի - 88. ինձ հասու եղև, եթէ ... մի է յԵրրորդութենէն տէր մեր Յիսուս 

Քրիստոս, զոր Եսայեասն ետես նստեալ յաթոռ փառացն - 90. «Մի’ ամօթ համարիր 

զվկայութիւն տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, որ վկայեացն առաջի Պիւղատոսի 

պոնտացւոյ զբարւոք վկայութիւնն,,: - 90. ,,Ինձ քաւ լիցի պարծել, բայց միայն ի խաչն 

տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի,, - 90. խորհրդական աւուրսն հրաւիրեն զմեզ առ 

հոգևոր սեղանն, յանդիման լինել ճշմարիտ պատարագին մարմնոյ և արեան միածնին 

տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի - 91. որոց և մեք արժանի եղիցուք հասանել 

խոստացելոց բարեացն, շնորհօք և մարդասիրութեամբ տեառն մերոյ Յիսուսի 

Քրիստոսի - 94. ի նմին ժամու բժշկել զյանցանսն չարչարանօք խաչին տէրն մեր 
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Յիսուս Քրիստոս – 94. Բայց ինձ այսպէս թուի, եթէ տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի 

կրիցն և ի ներգործութեանցն կարգեալ, զոր կատարեաց յայսմ ժամու ի կենարար 

չարչարանս իւր - 96. կարգեցան աղօթք … և յիշատակ տնօրինաբար բժշկութեանն 

չարչարանօք տեառն մերոյ Յիսուս Քրիստոսի: - 98.  այլ մեզ յայլ ինչ մի’ լիցի պարծել 

ըստ Առաքելոյ, բայց միայն ի խաչ տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի - 113. թերևս և իմս 

ոչ յիշեաց Քրիստոս աստուած զբազմութիւն յանցանացս - 81. և զի Քրիստոս առանց  

միաւորութեանն ոչ ասէի Քրիստոս Յիսուս, այլ աստուած Բան: - 53. 

ՔՐԻՍՏՈՍԱԿԱՆ - հարկ է հաւանութեամբ և հաւատովք հետևել զկնի բոլոր 

քրիստոսականացս - 7.  երկուցեալք և սարսեալք կային յուղիղ և գերապանձ կրօնից 

քրիստոսականաց – 39. 

ՔՐԻՍՏՈՍԱՍԷՐ - Արժան է զառաւոտինսն` ամենեցուն նմանս միմեանց զնոյն և ըստ 

նմին կարգի կատարել. զի այսպէս վայելէ քրիստոսասիրաց – 29. Այլ և խորամանկեալ 

գտին չարութեանն իւրեանց զէն խողխողիչ քրիստոսասիրաց անձանց – 34. Քանզի առ 

այս` ամենայն քրիստոսասիրաց լուսաւորեալ են մտաց աչք - 50. 

ՔՐԻՍՏՈՍ ԱՍՏՈՒԱԾ - թերևս և զիմս ոչ յիշեաց Քրիստոս աստուած զբազմութիւն 

յանցանացս - 81. 

ՔՐԻՍՏՈՍԱՏԵՑՈՒԹԻՒՆ - որք չարեաց ի չարիս վերացեալ ելին. ի 

պատկերամարտութենէ ի խաչամարտութիւն և քրիստոսատեցութիւն, և անսուտ 

յանաստուածութիւն և ի դիւապաշտութիւն:- 34. 

ՔՐԻՍՏՈՍԵԱՆ - արժան է ... քրիստոսեան պատարագաւն և կերակրափոխութեամբ և 

անաշխատ հանգստեամբ պատուել զօրս զայս - 16. որ առ ութերեակն հանեն 

քրիստոսեան խորհուրդն - 84. Իսկ յարձակ աւուրսն քրիստոսեանն ոչ մատչի 

պատարագն – 91. 

ՔՐԻՍՏՈՍ ՅԻՍՈՒՍ - հնար լիցի ամենայն անձին Երրորդութեանն  երկրպագուաց 

ժառանգել զերկնից արքայութիւնն ի Քրիստոս Յիսուս ի տէր  մեր - 24. խոստովանին 

զսուրբ զհաւատն ... ի բաց վանել զչարութիւն բանսարկուին, և զբոլոր զտիեզերս 
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հնազանդեցուցանել ընդ առաքելական քարոզութեամբն` ի Քրիստոս Յիսուս ի տէր 

մեր – 107. 

ՔՐՈՎԲԷ - ուրանօր սրովբէիցն և քրովբէիցն ճոխացեալ պարէ  բազմութիւն: - 20. 

աղօթք մեր ժամանեսցեն ի յականջս տեառն զօրութեանց, որ նստի ի քրովբէս, և 

փառաբանի երեքսրբեան ձայնիւ - 91. 

ՔՐՈՎԲԷԱԿԱՆ - զնոյն կարգ և աստ յառաջ առնելով, ի սաղմոսողոգէն և ի 

հրեշտակական դասուէն սկսեալ` տանին յանգել յեպիսկոպոսսն և ի քրովբէական 

դասն - 22. 
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ՕԳՆԱԿԱՆ - «Որով ինքն չարչարեցաւ` զփորձ առեալ կարօղ է և փորձանաւորացն 

օգնական լինել»: - 57. Ադամայ ոչ գտաւ օգնական նմա - 68. Վասն որոյ աղաչէ` 

օգնական լինել տկարութեան բնութեանս - 82. 

ՕԳՆԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ - Իսկ ձեռք առ հնարագիտութիւնսն հպելով, արարչականք 

անուանին. բայց առաւելագոյն բանին ի պէտս օգնականութեան ներկազմեալք և 

յարառոցեալք: - 20. որոց յաղթահարելն զմիմեանս` օգնականութեան 

սպասաւորութիւն առնել է իւրեանց ստացողաց: - 36. Ոչ կարէին անշունչ նիւթք ի 

կենդանի մարդիկ օգնականութեան մատուցանել շնորհ- 44. Եւ եթէ լոկ առանձինն 

քննիցին, կարիք կոչին. իսկ չափով և ըստ ժամանակի` օգնականութիւն են 

բնուսեանս: – 72. խնդրեաց յաստուծոյ զսուրբ Հոգւոյն զշնորհսն  յօգնականութիւն, 

առաջնորդ լինել յերկիր բարութեանցն - 83. հրամայէ երկնային զօրացն, առ ի 

յօգնականութիւն փառաբանութեանն իւրեանց տեառն օրհնել զտէր: - 83. աղաչեն 

զաստուած առաքել զՀոգւոյն օգնականութիւնն, առաջնորդ  լինել յերկիր բարի - 97. 

կարգեցան աղօթքն, իբրև օգնականութիւնք մարդկային բնութեանս ընդդէմ 

հակառակամարտ զօրութեանն – 98. 

ՕԳՆԵԼ - Եթէ թղփատիք, ասէ, Քրիստոս ինչ ձեզ ոչ օգնէ» - 6. յորում ոչ կարեն օգնել 

կաշառացն ակնառութիւնք -  12. ,,Արի, տէր, օգնեա մեզ և փրկեա զմեզ,, - 30. լուեալ 

աղօթիցն մերոց, յարեաւ և օգնեաց մեզ, փրկելով զմեզ ի մահուանէ - 30. Ոզա մեռանէր 

յօգնելն տկար զօրութեամբ հզօրագունին – 44. ,,Արի՛ տէր, օգնեա՛ մեզ – 103. 

ՕԳՆՈՒԹԻՒՆ - ուստի և ակն ունիմք զօգնութիւն ընդունել յարարողէն յերկնի և յերկրի 

– 113. 
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ՕԳՈՒՏ - այլ և յանարժանսն ցուցանէ զիւր բարերարութիւնն վասն բազմաց օգտի: - 81. 

մեղաւորաց  և անարժանից թողացուցանէ աստուած փոքր ինչ մասն խորհրդոյ քննել 

յեկեղեցւոջ, ի հնգից անտի բանիցն Պաւղոսի, առ ի յօգուտ ուսումնասիրաց եկեղեցւոյ 

մանկանց: - 81. 

ՕԳՏԱԿԱՐ - Այլք դարձեալ զօգտակարս և զպիտանիս ի տարերաց այտի առ  

կենցաղական պէտս ընտրեալ աստուածացուցին - 35. Նոյնպէս և ոգին ունի պատեալ 

զիւրև կարիս յարարչէ բնութեանն ընկալեալ զօգտակարսն և զկարևորսն - 72. 

ՕԳՏԱԿԱՐԱԳՈՅՆ - փոխանակ նոցա զբարեվայելուչսն և զօգտակարագոյնսն ի 

տեղւոջն արձանացուցանել: - 23. 

ՕԳՏԱՄԱՏՈՅՑ - աղօթքն և գործառնութիւնն ոչ ամենայն զմիոյ մատուցանէ  մեզ 

փրկութեան պարգև, և ոչ մին զամենեցուն, և ոչ նմանապէս միմեանց օգտամատոյց 

մեզ լինելով – 8. 

ՕԳՏՈՒԹԻՒՆ - կամք եղեն աստուծոյ յանշունչ նիւթս լինել, և ի նոցանէ առ մարդիկ 

օգտութեանն  մատակարարել զպէտս - 45. երկեակս ի նմին ի մահուն մի ըստ միոջէ 

զօգտութեանն  ծածկեաց զսերմանս – 76. 

ՕԴԱՅԻՆ – Իսկ զարեգակն աղաչել կամեցեալ, ասեն. Արևիկ, Լուսիկ. և ի ծածուկ 

զօդային և զվերնոտ դևսն կոչեն ըստ Մանեայ և Սիմովնի կախարդի մոլորութեանցն: - 

38. 

ՕԴԻ – Վասն այնորիկ կարգեցան ... աղօթք իբրև արժանի լինել մեծի առաւօտի լուսոյ 

ծագմանն  ...  ի տրոհել օդեացն և այծեացն - 92.  

ՕԹԵԼ - Ոչ է պարտ ի չարաղանդ մծղնէիցն տեղիս, որ կոչին Պոլլիկեանք, օթել ումեք -  

33. 

ՕԺՆԴԱԿ - փոխանակ սուրբ և սոսկալի պատարագին` զկարող բարեխօսութիւնն 

Մարիամայ օժնդակ և ջատագով առնումք սրբասացութեանն – 91. 

ՕԾԱՆԵԼ - Եւ դարձեալ նովին ձիթով օծանէին զմկրտեալսն և երախայսն - 8. Պարտ և 

արժան է … Եւ քահանայիցն ի նոցանէ ընդունել, և օծանել նովաւ զսեղանս և 
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զեկեղեցիս և զխաչս – 26. Պարտ և արժան է ... օծանել նովաւ զերեխայսն և  

զմկրտեալսն ընդ մկրտելն յաւազանին - 26. Եթէ ոք խաչ արասցէ փայտեայ ... ոչ տացէ 

քահանային օրհնել և օծանել զնա միւռոնովն սրբով – 32. նկատեմք օծեալ իւրովն 

զփրկութեանն գործարանս – 43. 

ՕԾՈՒՄՆ - Սոցա ապաքէն և աղօթքն  և քարոզութիւն և օծմունքն` բաժանաբար ըստ 

իւրաքանչիւրոցն վայելէ լինել խորհրդոյ: - 8. իսկ որ զկնի մկրտոթեանն է օծումն՝ 

զորդեգրութեանն աստուծոյ ի մեզ կոչէ շնորհ: - 8. երախայութեանն օծումն 

զհրաւիրականն ունի դրոշմ – 8. և աւազանին օծումն՝ զըստ Հոգւոյն մեզ յարմարէ 

վերստին ծնունդ – 8. և ոչ յերեխայութեանն նախկին մատուցանեն ձեռնադրութեամբ 

յօծումն - 8. առ մկրտեալսն մատուցանել միայն յորդեգրութեանն օծումն ... և յայլ ի 

պէտս օծման մի խառնեսցէ զնա - 26. և յայլ խորհուրդ օծման մի իշխեսցէ մատուցանել 

զնա: - 26. պարտ և արժան է զերախայիցն ձեռնադրութիւնն և զօծումնն և 

խոստովանելն առ դրունս մկրտարանին կատարել - 27. Իսկ զայնոսիկ, զորս 

օրհնութեամբ և օծմամբ կատարեալ է ...  պարտ է զնոսա պատուել և պաշտել - 32. 

ՕՁ - Այլ և կենդանականն որ ի մեզ հաւատ, սրեալ իբրև օձի խօսարանացն իւրեանց 

սրով սատակել սպառնացեալ - 46. և ոչ զանգիտես և զարհուրիս` զթունալից որպէս 

զօձի զլեզուդ քո շարժել ընդդէմ նոցա - 63. 

ՕՁԱՋԱՄԲ - և զտարերց ապականութիւնն, որ յայնժամ օձաջամբ պտղովն դղրդեաց, 

խաղաղացուսցէ իւրով մաքրողական չարչարանօքն:  – 96. 

ՕՁՆԵՑԻ – Նորին Յոհաննու Օձնեցւոյն – 113. 

ՕՁՆՄԱՆ - սաղմոսն ուսուցանէ զչարչարանս փրկչին լինել, և յօձնման չարութիւն 

կատարեալ ժողովրդեանն  - 95. 

Օ՛Ն – զոր և յետ այնորիկ ասէր. ,,Օ՛ն արիք գնասցուք աստի,, - 17. 

ՕՏԱՐ - նախ քան զխոնարհելն յարգանդ կուսին` օտար գոյր բնութեանն Հօր: - 55. և 

դարձեալ եթէ ոչ աստուածութեամբն միաւորես, օտար ապաքէն ի ներքս ածես 

բնութիւն - 62. և Փրկիչն սոքօք ի կենցաղավարելն ընդ մարդկան վարեցաւ ... ոչ օտար 

յեղանակաւ և կամ ստուերաւ իւիք, այլ ճշմարտութեամբ - 70. «Կերպարանէ զօտարին 
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բովանդակ յինքեան զիմ բերելով հանդերձ իմովքն - 75. զոր ոչ օտար քան թէ Հոգւոյն 

սրբոյ իմաստիւքն վարկանիմ երանելի հարցն մերոց զեօթն գողաբայսն կանոն 

անուանեալ – 84. թուի եթէ ցրուեալքն էաք յօտարէն – 104. 

ՕՏԱՐԱԲԱՐ - Քանզի յոյժ օտարաբար նովաւ և այլապէս ի միմեանց վարիմք - 7. 

ՕՏԱՐԱՆԱԼ - Սակս որոյ և երկոցունց մասնաւորաբար և հարազատասցի սա ...  և 

օտարացեալ գտցի: - 16. որդիք սատանայի են և լուցկիք յաւիտենական հրոյն, և 

օտարացեալ են ի սիրոյ կամաց արարչին: - 33. «Մտին ի Բեղբեքովր, և օտարացան 

յամօթ իւրեանց.  և եղեն գարշելիքն իբրև զսիրեցեալս»: - 40. 

ՕՏԱՐՈՏԻ - զայն միայն գտեալ անձին յաղթութիւն, զստելն և նախատինս զմեօք 

արկանել զօտարոտւոցն լուտանս»: - 46. Նոքա և այնքան ոչ կարացին ճանաչել 

զօտարոտի խառնուածն – 66.  

ՕՏԱՐՈՒԻԹՒՆ - Բաժանի անբաժանաբար, և միաւորի որոշմամբ. ոչ զմիաւորութիւնն 

խառնակութիւն գործելով, և ոչ զբաժանումնն` օտարութիւն: - 63.   

ՕՐ – Ո՞վ առնէր զիս ըստ աւուրցն առաջնոց – 1. Եւ Առաքեալքն ընդ Հրեայս յիւրեանց 

ժամանակսն զսրբոյ պասեքին տօնախմբեցին զօր. իսկ ի մէնջ եթէ ոք յանդգնեսցի ընդ 

Հրեայս տօնել … և նախ քան զմիաշաբաթին օր լուծանել զպահսն, ընդ նզովիւք ի 

հարկէ անկեալ գտանին: - 6. ,, Յաւուր յայնմիկ եղիցի, ասէ, սեղան տեառն արձան 

կանգնեալ յերկրին եգիպտացւոց - 7. արժանի լինէին ընդունել զլուսաւորութիւն սրբոյ 

աւազանին ի մեծի աւուր ճրագալուցի զատկին: - 9. ի վերայ բերել հրամայէ զկարգ և 

զդիր աւուրցն և կանոնաց - 10. և զաստուածայայտնութեանն և զծննդեանն նորին զօր, 

զոր ի վեցն յունուարի ի միասին տօնել սովոր է աշխարհս մեր - 12. այժմ զծննդեանն 

սիրեն ոմանք կատարել զտօն – 12. ի վերայ ջուրց զքսան և զութերորդն նուագելով 

յաւուրդ յայդմիկ սաղմոս ... օրհնէին զջուրն - 12. Փառաւորագունիս այսորիկ 

միաշաբաթուս աւուր` մեծ է և դժուարադիտելի յոյժ խորհուրդ: - 13. Յայսմ աւուր 

Քրիստոս զմահ խափանեաց – 13. Ի սմին աւուր և զերկրորդն իւր խոստացեալ է առնել 

Քրիստոսի յաշխարհ զգալուստն - 13. որք ի սուրբ քառասներորդս պահոցն, զշաբաթ և 

զկիւրակէ օրն ընդ տրտմութեամբ և ընդ ապաշխարութեամբ արկանեն, որպէս և զայլ 

ևս հինգ աւուրսն զանցեալս: - 13. Յայսմ աւուր բանան ի նախահօրն մերմէ աղխեալ 
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դրունք դրախտին - 13. սա է նախագոյակ լուսոյն ծնօղ, և սկիզբն զէակսս 

գոյացուցանողացն աւուրց: - 14. Զմիոյն հընգեակ աւուրքս նշանակեմք զնմանութիւն – 

14. Եւ երկուք են աւուրք, որ զհանդերձելոցն առ մեզ նկարագրեն բարութիւնս - 14. 

Բայց խնդրէ ընդունել զպատիւն իւր փրկչականս այս մեծի օր – 15. Քանզի մինն` հիմն 

ի ներքոյ անկեալ դնի  պատուականագունիս այսմիկ աւուր - 15. Յորմէ ոչ փոփոխեսցի 

նախահարցն հաստատեալ սահմանք. այս ինքն՝ ոչ տէրունականն աւուր 

զապաշխարութեանն ի վերայ ածել զնսիր, և ոչ նմանօրէն սմա զծոմականսն 

դատարկացուցանել և փափկացուցանել զաւուրս: - 15. արժան է ... պատուել զօրս 

զայս – 16. որք եւթներեակ և յիսներեակ աւուրբք և ամօք զաշխատութիւնն ի բնութենէս 

լուծանէ: - 18. օր ըստ օրէ յամենայն աւուր յառաւօտինսն... զնոյն զերից մանկանցն ի 

բերան առնլով նուագեմք զօրհնութիւն – 19. զոր յընդերեկս աւուրն ուրբաթու 

զանապական մարմինն իւր ի հաճոյս Հօրն Որդին միածին պատարագեաց: - 21. ապա 

զճրագացն նուագեն զկցորդ. որպէս թէ ի տասներորդ ժամէ աւուրն սկիզբն արարեալ 

աղօթիցն - 22. յարբեցութեան գտեալ՝ մի՛ իշխեսցէ պաշտել զկարգն. մինչև աւուրս ընդ 

մէջ արարեալ, սրբեսցէ զինքն ապաշխարութեամբ - 24. Ոչ է արժան յաւուր շաբաթու և 

կամ ճրագալուցի զատկին պսակադիր առնել, զի սուրբ աւուրք յարութեանն առաջի 

կան - 24. Ոչ է արժան ... և ոչ մարմնական զեղխութեամբ զսուրբ աւուրցն խորհուրդ 

արհամարհել - 24. Ապա եթէ ոք գտցի զայս  արարեալ,  քահանայն զօրն ի բաց 

փոխեսցէ ... յայլում աւուր հրաման տացէ զգուշութեամբ և արժանաւոր կարգօք 

պսակիլ - 25. Ոչ է արժանի … զաւուրցն խորհուրդն թշնամանել. զի ամենայն օր 

կիւրակէ է, և ի նոսա կատարի աստուածային խորհուրդն: – 25. Արժան ի սուրբ 

քառասներորդս պահոցն՝ յաւուր շաբաթու և կիւրակէի պատարագ մատուցնել - 25. 

Պարտ և արժան է զսուրբ միւռոնն … հայրապետին օրհնել. և  իւրաքանչիւրոց  

եպիսկոպոսացն միանգամ ի զատկին հինգշաբթին օր - 26. Արժան է շաբաթն օր 

երեկունն մարտիրոսաց պաշտել 27. Արժան է ... զանցեալ շաբաթուն աւուրց 

զյանցանս ջնջել – 27. զՓառս ի  բարձունսն  պաշտել. ապա ըստ իւրաքանչիւր աւուր 

զկցուրդսն - 28. Իսկ կիւրակէին աւուր  առաւօտինքն` այսգունի խորհրդով յօրինեալ 

բերէ զկարգն իւր: - 29. Եւ այս յաղագս Մեծացուսցէ ասելոյ յառաւօտինսն յաւուր 

կիւրակէի: - 30. արժան է … զՍուրբ աստուածն՝ հանդերձ սրբոյ աստուածածնին 

կցըրդիւն  ի վերջն անցուցանել, որպէս և յայլ աւուրսն ըստ ասացելում պատճառին: - 
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30. հրամայեցաք մինչև ցերեկոյն նովին պատուով պատուել զօրն – 33. Սովորեցին 

ոմանք զկիւրակէն օր մինչև ցճաշն  պատուել, և անտի յառաջ լուծանել զաւուրն 

խորհուրդ: - 33. Բազումք ի Բաբեղոնի պատուական անօթք ոսկւոյ և արծաթոյ, այլ 

միայն յաղագս աստուածային անօթոցն կրեալ զպատուհասն Բաղտասար արքայի. և 

յոքունք յաւուրս Դաւթի ոսկէզօծ յօրինեալ արկեղք - 45. Այսանակ և դու 

հրապուրողականդ քո բանիւք ծովացուցեր, ամենայն օր և ժամ և ամիս` քեզ 

նորաձևութեան: - 65. Քանզի անսուաղ ասէ զքառասուն օր մնացեալ` յետոյ  քաղցեաւ – 

70. յոլովք կան եօթներեակք ի վերայ այլոց աւուրց շրջագայից - 84. որ ըստ 

համեմատութեան ընդ եօթն աւուր շաբաթուն` գաղափարին մի մի գոբաղայ առ օր մի, 

գոլով վեցն ըստ վեց աւուրցս տարժանմանց, իսկ եօթներորդն զգլուխն և օր 

կատարման, յորում աւուր և սուրբքն ճգնեալք ի Քրիստոսէ պսակին: - 84. Բայց չև ևս 

կատարումն եօթներեկին, զոր յայսմ վայրի զօրհնութիւն զայլոց մարգարէիցն ի վերայ 

բերելով, որ նշանակէ զութերորդ դարուն զխորհուրդն, և օրն զդարուն, որպէս օր 

միաշաբաթուն և խորհուրդքն ի նմա ութերեակք - 84. որդի թագաւորազնւոյն յետ 

եօթներորդ ժամու աւուրն ապաքինէր յախտէն - 84. զորոց երկուց աւուրցն 

զխորհուրդս հրամայէ ի կիր արկանել – 86. Զոր թուի ինձ թէ ըստ աւուր ժամուցն 

պաշտամանցն խորհրդեանն կարգեալ են – 87. ի նմին ժամու ընդ երեկս աւուրն 

զլուսաւորսն ի խաւարէն փարատէր – 88. Եւ եթէ ընդէ՞ր յարձակ աւուրսն յիշատակի 

բարեխօսութիւն Մարիամայ Աստուածածնին, և ի խորհրդականս ոչ: - 91. 

խորհրդական աւուրսն հրաւիրեն զմեզ առ հոգևոր սեղանն - 91. Իսկ յարձակ աւուրսն 

քրիստոսեանն ոչ մատչի պատարագն – 91. Այս աղօթքս զմիւսանգամ զգալուստն 

Քրիստոսի նշանակէ, և յարութիւն մարդկան ի գերեզմանացն, յաւուր միաշաբաթու 

յառաջին ժամուն  - 92. և լինելոց է այն  յառաջին ժամուն մեծի աւուրն - 92. օր մեծ և 

երևելի ի մարգարէիցն դաւանեալ. յորում աւուր յանդիման լինել մեզ կայ առաջի 

բեմին Քրիստոսի … յորում աւուր փայլեն արդարքն որպէս զարեգակն ի 

յարքայութեանն երկնից: - 92-93. Իսկ յերրորդ ժամու աւուրն կարգել զժամս աղօթիցն 

– 94. զոր ի վեցերորդ ժամու մեծի աւուր ուրբաթին՝ միածին Որդին աստուծոյ 

զանարատ մարմինն ի հաճոյս Հօր պատարագեաց – 95. որ յերրորդ ժամու աւուրն 

ճշմարիտ աւարումն գերելոցն արար: - 97. Վասն որոյ փրկութեանն միածինն Հօր ի 

վեցերորդ ժամու ի վեցերորդ աւուր ի վեցերորդ դարուն կայր ի ջանս ցաւոցն – 98. ,,Ի 
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վեցերորդ ժամէ անտի խաւար կալաւ ի վերայ երկրի մինչև ցինն ժամ աւուրն,,: - 98. Եւ 

ի նմին ժամու զլուսաւորսն ի խաւարէն փարատէր ... ընդ երեկս աւուրն լոյս առնելով 

աշխարհի - 99. Յորում ժամու ընդ երեկս աւուրն արտաքս ընկեցաւ ի կենաց տեղւոյն - 

100. «Յաւուրն յայնմիկ ոչ եղիցի լոյս` այլ ցուրտ և պարզ, եղիցի օր մի, և օրն այն 

յայտնի տեառն՝ ոչ տիւ իցէ և ոչ գիշեր - 100. «Յաւուր յայնմիկ բղխեսցէ ջուր կենդանի 

յԵրուսաղէմէ» - 100. և ընկալաք զսաղարթն ձիթենւոյ աղաւնաբեր ընդ երեկս աւուրն 

Բանիւն կենաց - 100. Վասն մեծի աւուր միաշաբաթին – 101. Յետ այսորիկ 

զփառաւորագունիս այսորիկ և զհրաշալոյս ասասցուք զխորհուրդս զաւուր 

միաշաբաթուս  - 101. յայսմ աւուր Քրիստոս յարուցեալ ի մեռելոց` զմահ խափանեաց - 

101. նոյնպէս և ի նմին աւուր խոստացաւ առնել զիւր զմիւսանգամ զգալուստն. յորում 

աւուր և ուժընդի հնչեցեալ լինի հրեշտակական բարբառքն - 101. երուսաղեմացիքն 

տակաւին մինչև ցայսօր զօր միաշաբաթին պայծառացուցանեն 

գիշերապաշտութեամբ – 103. Եւ ապա այլ աւուրցն ի կարգն ելանեն, և զկնի Փառս ի 

բարձանցն` Եղիցի ասեն - 104. Այս է պատճառք աւուր մեծի միաշաբաթուն - 104. Եւ 

եթէ զի՞նչ խորհուրդ ունի երրորդ ժամուն աղօթքն յաւուր միաշաբաթին: - 104. և շուրջ 

արկեալ է ի գլխաւորական աղօթս առաւօտի և խորհրդական ժամուն երրորդի, և 

երեկոյի, երիցս անգամ յաւուրն զնոյն եռակի կրկնելով: - 113. 

 զի՞նչ խորհուրդ ունի Փառք ի բարձանցն աւուր աւուր այլ այլ երգք առաւօտուն – 

87. օր ըստ օրէ յամենայն աւուր յառաւօտինսն ... զնոյն զերից մանկանցն ի բերան 

առնլով նուագեմք զօրհնութիւն - 19. կամ բաղարջակերաց աւուրքն, կամ 

տաղաւարահարաց տօնին գուշակումն, որ յերկնայինսն բերէր զմեզ ի վայրսն: - 84. 

Պարտ և արժան է ... Որպէս և ի գալստեանն աւուր ոստսն բառնալ – 32. Պարտ և 

արժան է յայտնութեանն աւուր ՝ կատարել զջրոյն օրհնութիւն – 32. Արժան է 

յայտնութեանն աւուր ի Մատթէոսի գլխոյն զմկրտութեան կարգին ընթեռնուլ 

զաւետարան: - 32. և առ ութերեակն ճախրել զխորհուրդն առ Քրիստոսի յարութեան 

օր: - 84. օր ըստ օրէ յամենայն  աւուր յառաւօտինսն ... զնոյն զերից մանկանցն ի բերան 

առնլով նուագեմք զօրհնութիւն - 19. (կրկնվում է) կամ բաղրջակերաց աւուրքն, կամ 

տաղաւարահարաց տօնին գուշակումն, որ յերկնայինսն բերէր զմեզ ի վայրսն:  - 84. 

Պարտ և արժան է ... Որպէս և ի գալստեանն աւուր ոստսն բառնալ - 32. Պարտ և 
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արժան է յայտնութեանն աւուր` կատարել զջրոյն օրհնութիւն - 32. Արժան է 

յայտնութեանն աւուր ի Մատթէոսի գլխոյն զմկրտութեան կարգին ընթեռնուլ 

զաւետարան: - 32. և առ ութերեակն ճախրել զխորհուրդն առ Քրիստոսի յարութեան 

օր: - 84. օր ըստ օրէ յամենայն աւուր յառաւօտինսն ... զնոյն զերից մանկանցն ի բերան 

առնլով նուագեմք զօրհնութիւն - 19. 

ՕՐԷՆ - Ապա ուրեմն ըստ օրինի մարմնոյն իւրոյ` զոր ի մէնջն ընկալաւ, մերն կրէր 

կիրս - 70. 

ՕՐԷՆՍԱԶԱՆՑՈՒԹԻՒՆ - օրէնսազանցութիւն կարծելով զայս, եթէ զառ ի հնոցն 

զթերի ինչ ըստ խորհրդոյն խնդրոյ` կատարելագործել ումեք հրամայէ Հոգին սուրբ: - 

12. 

ՕՐԷՆՍԴԻՐ - օրէնսդրացն զպապանծելն օրէնս դնելով, բանսարկուին լինել 

կամակատար - 11. 

ՕՐԷՆՍ ԴՆԵԼ – տե՛ս ՕՐԷՆՍԱԴԻՐ – 11. 

ՕՐԷՆՔ - և չորք և վեց գումարին ի տասն, որ է առաջին կատարեալ թիւ ի միակէն 

սկսեալ, և կատարելագունից թուոց սկիզբն, և զուգաթիւ ի ձեռն Մովսիսի տերունեան 

աւանդեալ օրինացն: - 23. յայլում աւուր հրաման տացէ զգուշութեամբ և արժանաւոր 

կարգօք պսակիլ և հաղորդիլ օրինացն: - 25. անարգեսցէ զօրէնս և զկարգ 

ամուսնաւորութեանն -  27. Տղայոցն արեամբ զանգեալ ալեւր, զանօրէնն ժուայթելով 

զօրէնս, անդր ևս քան զխոզի գտանին զանզգայ ծննդակերութիւն: - 38. ջանասդ մերժել 

ի մէնջ զօրէնս աստուծոյ մերոյ - 65. «Տեսանեմ այլ օրէնս զինեալ հակառակ օրինաց 

մտացն, և գերեալ զիս օրինօք  մեղացն որ են յանդամս  իմ»: - 69. «Օրէնք հոգւոյն 

կենաց ազատեցին զիս յօրինաց մեղացն և  մահու» - 69. և ծարավեցաւ օրինօք 

մարմնոյն: - 71. և օրինօք մարմնոյն ասելն` ըստ մարդկութեանս, և ոչ ըստ 

աստուածութեան նշանակէ կրել զկիրսն: - 71. Մերձ յասացեալսն վարկանիմ և 

զղևտացւոցն օրէնսն – 84. և ի նմին ժամու կատարեցան ամենայն գրեալքն ի յօրէնսն ի 

մարգարէսն: - 100. 
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 որք յամուսնութիւն անդր գայցեն, ոչ տանելով ըստ օրինաց հաւատացելոց 

յեկեղեցիս ի մէջ ժողովրդոց - 10. Պարտ և արժան է … ի վերայ նոցա կատարել զկարգ 

և զկանոն ըստ օրինաց քրիստոնէից - 27. զպսակաւորսն վերստին պարտ է պսակել 

ըստ օրինաց քրիստոնէից – 27. օրէնսդրացն զպապանծելն օրէնս դնելով, 

բանսարկուին լինել կամակատար - 11. 

ՕՐԻՆԱԴԻՐ - ի պատուիրանէն յօրինադրէն ունայնանայր ի վեցերորդ ժամուն – 97. 

Կէս նորա ի ծովն որ առաջին,,. ի հին ժողովուրդն, որ ակն ունէին մխիթարութեանն 

Երուսաղեմի` օրինադիրք և հայրապետքն - 100. 

ՕՐԻՆԱԴՐԵԼ - Այլ և զօրինադրեալս մեզ զայս ինքեամբ յանձն էառ կատարել 

Քրիստոս - 17. 

ՕՐԻՆԱԿ - Առ որս ի դէպ է ասել. եթէ ամենայնք ի Քրիստոսէ եղեալքն, ո’վ դուք, 

յօրինակ մեզ բերելի է - 5. ըստ այսմ օրինակի զայսոսիկ հաճոյ թուեցաւ ներգործել 

Քրիստոսի: - 5. ըստ նմին օրինակի լոյս եղելոյ և դուզնաքեայ խաւարն վատթարանայ: 

- 7. Այսպէս և ըստ այսմ օրինակի՝ երանելւոյն Կիւրղի Երուսաղէմի եպիսկոպոսի 

զերախայիցն կանոն պայծառացուցեալ է - 9. Որպէս և ի վերայ փրկչին յօրինակ մեզ` 

Հայր յերկնից աղաղակէր - 9. Ըստ նմին օրինակի և սոքա … ոչ տան թոյղ 

ամուսնացելոցն զհանդերձեալ կենացն օրինակել յանձինս զխորհուրդ – 10. Թուի թէ ի 

սմին ի գիշերիս յայսմիկ յօրինակ մեզ վարդապետելով զայս առնէր - 17. նոյնպէս և 

զերեկորինսն հանգոյն միմեանց ըստ այսմ կարգի և այսու օրինակաւ կատարել: - 29. 

որ զաղջամղջին խաւարի արդարև բերէ զօրինակ – 30. Արդ զայսոսիկ այսպէս և այսու 

օրինակաւ յառաջ վարելով զկարգն, արժան է` զկնի Փառք ի բարձանցն` յարութիւն 

ասել - 30. Ըստ այսմ օրինակի քաղդէացւոց տեսեալ զտիտանեանն զայն վիթխարի և 

աշխոյժ աստուածօրէն իմն պատուով պատուեցին - 36. Ըստ նմին օրինակի՝ զիմն 

ասել բնութիւն – 50. Ըստ նմին օրինակի և առ փրկչական մարմինն վերաթևեալ 

համբարձցիս - 57. առ վերջնովս զառաջինսն յիշեցեալ զերևմունս և զկիրս` 

նմանութիւն և օրինակ զնոսա ասելի է, և ոչ ճշմարտութիւն: - 71. Եւ զայս գտեալ մեր 

զազատութիւն ի տեառնէն` ոչ այլով իւիք օրինակաւ, այլ ի ծառայական կրիցն անտի - 

75. Իսկ եթէ այն նմանութիւնք և օրինակք էին ճշմարտութեան, իսկ այս նոյն ինքն  
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ճշմարտութիւնն և ոչ օրինակ, ապա յայտ է  ուրեմն, թէ ճշմարտութիւն էր և երևումնն - 

71. Մերձ յասացեալսն վարկանիմ և զղևտացւոցն օրէնսն ... գոնեա տիպք օրինակի 

եօթներորդացն, որ առ ութերեակն հանեն քրիստոսեան խորհուրդն – 84. Ըստ նմին 

օրինակի և իմ պսակաւորն և հայրապետն սուրբն Գրիգոր … զյարութիւն մեռելոց  

բուսոց և տնկոց օրինակէր ի գարուն բուսաբեր – 92. Աստանօր փարումն Հոգւոյն սրբոյ 

օրինակաւ խնկոցն ի Հօրէ բուրեալ - 105. Ազդարարութիւն ժամահարին զգաբրիելեան 

փողոյն ունի զօրինակ – 109. 

 Զոր օրինակ ձի ոք նորավարժ ոչ կարացեալ յինքենէն զվերելակն իւր ի բաց 

ոստուցանել … գործիցէ քաջ հլութեան ասպարէզ: - 3. զոր օրինակ նա վիրաւորեալ ի 

մեղացն՝ հակառկորդին ետ զինքն ի ծառայութիւն – 74. Զոր օրինակ՝ քար ինչ ի 

բարձուստ ուստեք հոլովեալ… ասասցէ, երթալ ունիս՝մինչև ուրանօր արժանն իցէ 

երթալ:  - 77. Զոր օրինակ բժիշկն արբուցանել զդեղն հիւանդին հանդերձեալ` արասցէ 

իւրով ճաշակմամբն հաւատալի: - 78. Զոր օրինակ մեռեալ ոք անզգայ յամենայն 

շարժմանէ … կայր ի տարակուսի – 98. Զի զոր օրինակ քառասնօրեայ պահօքն 

զտարոյ զմեղսն քաւեաց – 102. սոյն օրինակ և մարդն առաջին, պարփակեալ ի 

միջօրէի իբրև ի մէջ գիշերի կայր ի տարակուսի - 98. Օրինակ իմն, որք 

զթագաւորական գահոյսն պատուոյ արժանի վարկանին լինել և յորմէ գահոյքն 

գեղեցկակերտեացն` զնիւթն իբրև զանարգ ինչ անգոսնեալ ի բաց մղեն - 59. Օրինակ 

իմն, մանուկ մոլորեալ` ուրանօր և երթիցէ, զմայրն վերաձայնեալ կարդայ: - 67. 

Օրինակի իմն` շինուածոց զհիմնն ի բաց առեալ, և կամ կործանումն քաղաքի եղեալ` ի 

տապալել զպարիսպն: - 76. և զբաղկացեալն ի մասանց քակտէ ապականութիւն, 

զայլայլութիւնն ի գործ արկանելով: Օրինակ իմն. որպես թէ առաջի կայցէ բանիս` 

տունկ ինչ ի տնկագործողէն իւրմէ խլեալ - 77. 

ՕՐԻՆԱԿԱԲԱՐ – թերևս արդեւք ի հանդերձեալ յաւիտենին ի Քրիստոսէ զնոյն 

ճշմարտապէս, որպէս և այժմ ի սեղանոյ աստի օրինակաբար, վայելիցեմք: - 7. 

ՕՐԻՆԱԿԱՆ – Զի սուրբ Լուսաւորիչն` յօրինականէն բերեալ զայս, առաքելաբար 

հրաման ետ կատարել իւրոց վիճակելոցն - 25. 
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ՕՐԻՆԱԿԵԼ - ոչ տան թոյղ ամուսնացելոցն զհանդերձեալ կենացն օրինակել յանձինս 

զխորհուրդ – 11. Որպէս վայել է աստուծոյ քաղցնուլ՝ զքաղցն իմանամ, և ոչ 

մարդկայնովս օրինակեալ ներքատակեմ զնորայն: - 67. իմ պսակաւորն և հայրապետն 

սուրբն Գրիգոր … զյարութիւն մեռելոց  բուսոց և տնկոց օրինակէր ի գարուն բուսաբեր 

– 92. 

ՕՐԻՆԱԿ ԻՄ - Օրինակ իմն, որք զթագաւորական գահոյսն պատուոյ արժանի 

վարկանին լինել և յորմէ գահոյքն գեղեցկակերտեացն` զնիւթն իբրև զանարգ ինչ 

անգոսնեալ ի բաց մղեն - 59. Օրինակ իմն, մանուկ մոլորեալ` ուրանօր և երթիցէ, 

զմայրն վերաձայնեալ կարդայ: - 67. Օրինակի իմն` շինուածոց զհիմնն ի բաց առեալ, և 

կամ կործանումն քաղաքի եղեալ` ի տապալել զպարիսպն: - 76. և զբաղկացեալն ի 

մասանց քակտէ ապականութիւն, զայլայլութիւնն ի գործ արկանելով: Օրինակ իմն. 

որպես թէ առաջի կայցէ բանիս` տունկ ինչ ի տնկագործողէն իւրմէ խլեալ - 77. 

ՕՐԻՆԱՒՈՐ - Նախկին  թոյղ տալով պղծութեանն յառաջել և յափշտակել զօրինաւորն 

զայն անկողինս - 11. Եւ այսպէս փոխան օրինաւոր գառանցն առաւօտոյ և երեկոյի 

մատուցելոց` յեկեղեցւոյ աստի մատուցանի խոստովանութիւն - 113.   

ՕՐՀԱՍԱՐԱԿ – Եւ եթե զի՞նչ խորհուրդ ունի վեցերորդ ժամու աղօթիցն 

օրհասարակին: - 97. 

ՕՐՀՆԵԼ - և զնոյն նովին ամանօք առ մի ըստ միոջէ մկրտեալսն իւրաքանչիւր ումեք 

վերստին օրհնել: - 7.  Այլ առանց ժամու և աղօթից, և առանց օրհնելոյ և 

հաղորդութեան, արտաքոյ մնան՝ ուր կամք իցեն: - 10. զաւետարանն ընթեռնլով` 

օրհնէին  զջուրն, ձէթ արկանելով ի նա:  - 12. հրամայեմք միմեանց՝ թէ «Ի գիշերի 

համբարձէք զձեռս ձեր ի սրբութիւն, և օրհնեցէք զտէր,,: - 30. Օրհնեալ ես տէր 

աստուածմեր – 31. և ոչ տացէ քահանային օրհնել և օծանել զնա միւռոնովն սրբով – 32. 

“Օրհնեցէ՛ք զտէր յերկնից, օրհնեցէ՛ք զնա ի բարձանց”: - 19. «Օրհնեալ ես տէր 

աստուած հարցն մերոց»: - 19. “Օրհնեցէ՛ք ամենայն գործք տեառն զտէր,,: - 19,19,19. 

յառաջագոյն զայս ամենեցուն հասարակապէս հրամայէր օրհնել զաստուած - 19. 

Պարտ և արժան է զսուրբ միւռոնն ... հայրապետին օրհնել – 26. և մի՛ ընքեամբ 

յանդգնեսցի օրհնել քահանային: Պարտ և արժան է զմկրտութեանն ձէթ` քահանային 
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օրհնել մի ըստ միոջէ ընդ մկրտելն ... և նոյն ժամայն առ մկրտեալսն մերձեցուցանելով` 

զօրհնեալն սպառել, և մի’ իշխել զմիանգամ օրհնեալն բազում անգամ օրհնել ... 

Արժան է զհիւանդացն զձէթ քահանային օրհնել ըստ իւրում աղօթիցն - 26. ,,Օրհնեա՛ 

անձն իմ զտէր – 83,83. հրամայէ երկնային զօրացն, առ ի յօգնականութիւն 

փառաբանութեանն իւրեանց տեառն օրհնել զտէր: - 83. ազատեալք մանգունք 

եկեղեցւոյ ի մեղաց ծառայութենէ, օրհնեն զտէր յօրհնութիւն նոր - 87. «Օրհնեցէ՛ք 

զտէրն յերկրէ վիշապք և ամենայն խորք» - 87. “Օրհնեցէ՛ք զտէր յերկնից, օրհնեցէ՛ք 

զնա ի բարձանց”: - 19. և եթէ «Օրհնեսցեն զնա ամենայն հրեշտակք նորա» - 87. 

օրհնեցէ՛ք զտէր,, - 103. 

ՕՐՀՆԵՐԳՈՒԹԻՒՆ - իբր առ երկին ի հնոցն վերաձայնեալ կոչէին զարարածս 

յօրհներգութիւն նմա - 19. Սրովբեքն ակնակառոյց եկեղեցւոյ մանգանց հիացեալ 

հնչեցուցանէին զօրհներգութեան նուագսն -  90. 

ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ - Զոր դանդաղիմ ասել, որպէս թէ բազում անգամ օրհնութեամբքն, 

յոլովագոյնս ի ներքս յեւղն կոչել զշնորհն - 7. զնոյն զերից մանկանցն ի բերան առնլով 

նուագեմք զօրհնութիւն - 19. այլ պարկեշտութեամբ և աղօթիւք արժանի առնել  

զինքեանս պսակին օրհնութեան և աստուածային հաղորդութեան - 25. սուրբ 

Լուսաւորիչն ... առաքելաբար հրաման ետ կատարել իւրոց վիճակելոցն. որպէս և 

զաղն օրհնութեան յագապացն զենմունս խառնել – 25. պարտ է … և յեկեղեցւոյն և ի 

քահանայիցն օրհնութենէ ընդունել զնշան զուգաւորութեան իւրեանց: - 27. Արժան ... և 

զճրագացն օրհնութիւն ասել` Լոյս զուարթ սուրբ: - 27. Իսկ զայնոսիկ, զորս 

օրհնութեամբ և օծմամբ կատարեալ է ... պարտ է զնոսա պատուել և պաշտել - 32. 

Պարտ և արժան է յայտնութեանն աւուր՝ կատարել  զջրոյն  օրհնութիւն - 32. «Տէր եթէ  

զշրթունս իմ բանաս, բերան իմ երգեսցէ զօրհնութիւնս քո»: - 82. իբրև զթերի իմն 

խորհրդով զայլոց մարգարէիցն ի վերայ բերելով օրհնութիւն ձայնեն - 83. Բայց 

նախադասելոյ պատճառ օրհնութիւն երից մանկանցն քան զՈղորմեա սաղմոսն այս է 

- 86. շնորհեցաւ ի Հոգւոյն սրբոյ կարգեալ խորհուրդ պաշտաման եկեղեցւոյ 

օրհնութիւն երից մանկանցն - 86. Եւ այսպէս ազատեալք ի նախամօրն անիծից 

մանգունք եկեղեցւոյ. և յառաջին յօրհնութիւնսն հաստատեալք, և ընդ անմարմնոց 

բնութեանցն պար առեալ, զերգս օրհնութեանն, յասելն, թէ - 87. Արդ յառաջասացեալ 
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օրհնութիւնքն  զներկայումս և զարդիս ունի  զդիտաւորութիւն - 87. Իսկ փառք ի 

բարձունսն զապառնեաց և զհանդերձելոցն օրհնութեանցն բերէր զնմանութիւն - 87. 

օրհնեն զտէր յօրհնութիւն նոր, օրհնութիւն նմա յեկեղեցւոյ սրբոյ - 87.  «Բնակեցուցանէ 

զամուլն ի տան ուրախամիտ …պատմել զօրհնութիւնս տեառն ի դրունս դստեր 

Սիովնի և ի նոր Երուսաղէմի»: - 91. երգ նոր երգեն, միսիդի անուանելով, որ ըստ 

յունարէն բարբառովն թարգմանի, այս ինքն է` օրհնութիւնս երգել: - 105. որ ի կուսէն 

մարմին զգեցաւն, և զմեզ զարթնոյց յօրհնութիւնս անմարմնոցն - 104. Բայց չև ևս 

կատարումն եօթներեկին, զոր յայսմ վայրի զօրհնութիւն զայլոց մարգարէիցն ի վերայ 

բերելով, որ նշանակէ զութերորդ դարուն զխորհուրդն – 84.                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


